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Úvod 

Povolání pedagoga je jedním z nemnoha, které člověk může vnímat jako své poslání. 

Progresivní učitelé usilují o to, aby jejich žáci stáli na konci vzdělávacího procesu jako 

zralí, sebevědomí lidé s přiměřeně širokým rozhledem a správně nastavenými žebříčky 

hodnot, aby byli schopní se orientovat v různých životních situacích, spolupracovat, 

komunikovat s druhými a v případě potřeby pomáhat. Bez ohledu na osobní prospěch. 

Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle je poměrně mladý předmět Etická výchova. 

Teoreticky jsem se s Projektem etické výchovy seznámil jako člen Etického fóra České 

republiky
1 již v roce 2000, ale teprve během absolvování dvouletého akreditovaného 

kurzu Kurz etické výchovy – výchovy k prosociálnosti2 
v letech 2009 – 2011 si mě 

etická výchova svým prožitkovým stylem a hluboce lidským rozměrem plně získala. 

Etickou výchovu učím na ZŠ Vrchlického v Liberci, podílel jsem se na pilotním 

ověřování učebnic Etické výchovy pro 6. třídy a v této oblasti působím také jako 

konzultant.   

I proto jsem se rozhodl zpracovat bakalářskou práci na téma Koncepce projektového 

víkendu v předmětu Etická výchova pro žáky 6. tříd základní školy. Jedná se o ukázku 

praktického využití etické výchovy, kterou mohou realizovat i školy, které etickou 

výchovu do svého vzdělávacího programu nezařadily, nebo o ní doposud ani neslyšely. 

V první kapitole Teoretické části se zabývám stručnou historií etiky. Druhá kapitola je 

zaměřena na výchovu. Obsahuje exkurz do dějin pedagogiky a připomíná některé 

významné osobnosti tohoto oboru. Část věnovaná současným trendům ve vzdělávání  

a výchově definuje nové požadavky i výzvy 21. století a připomíná strategické 

dokumenty MŠMT. Čtvrtá podkapitola popisuje mimo jiné vztah žáků ZŠ k hodnotám  

a implementaci klíčových kompetencí do výuky. Ve třetí kapitole zaměřené na etickou 

výchovu vysvětluji základní pojmy, stručně popisuji historii zavádění etické výchovy na 

školách a svou zkušenost s výukou na ZŠ Vrchlického v Liberci. Dále seznamuji 

čtenáře se základními principy etické výchovy, doporučenými metodami, požadavky na 

osobnost učitele a očekávanými výstupy. Čtvrtá kapitola pojednává o projektovém 

                                                 
1
 Občanské sdružení Etické fórum ČR bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 20. 12. 1999. 

Jeho hlavním cílem je výchova ke slušnosti a morálce ve všech oblastech lidského života.  
2
 v rozsahu 250 hodin. 



13 

 

vyučování jako nástroji mravní výchovy a zejména o tzv. „stmelovacích výjezdech“ 

(Říčan a Janošová s. 28). 

Pátá kapitola, která zahajuje Praktickou část bakalářské práce, popisuje koncepci 

projektového víkendu. Naleznete zde doporučení v obecné rovině i konkrétní ukázku, 

jak byl víkend pod mým vedením realizován. V šesté kapitole seznamuji čtenáře 

s programovou náplní projektového víkendu, časovým harmonogramem a podrobně 

popsanými hlavními i pomocnými aktivitami. U každé aktivity je uveden její název, 

zdroj, cíl, prostředí, ve kterém je možné ji realizovat, časová dotace, pomůcky, 

senzibilizace (úvod do tématu, naladění), nácvik (popis realizace aktivity), hodnotová 

reflexe (způsob citového či intelektuálního zpracování právě prožitého), transfer do 

života (využití v praktickém životě), případně varianty nebo poznámky. Kapitolu 

doplňuje přehled použitelných evaluačních technik. 

Sedmá kapitola zahrnuje vyhodnocení projektového víkendu z pohledu pedagogů  

i žáků, výsledky dotazníkového šetření na téma proměn vztahu mezi vlivem a oblibou 

žáků i konkrétní náměty na možná zlepšení. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ETIKA 

1.1 Etika jako filozofická disciplína 

Termín „etika“ má řadu různých významů. Nejčastěji bývá vnímána jako kodex nebo 

soubor principů, podle kterých by měl člověk správně žít. Z hlediska filozofie se jedná  

o teoretickou vědu, která si klade mimo jiné i otázku, co je to vlastně lidské dobro 

(Žáčková, 2004, s. 7). 

Jak připomíná Pavel Vacek3 
v úvodu ke své knize Morální vývoj v psychologických  

a pedagogických souvislostech (2010, s. 5): „Svár dobra a zla je ve skrytější či 

otevřenější podobě věčný a všudypřítomný a spoluvytváří historii lidstva v jeho makro  

i mikroprostoru.“  

A tak se každý, kdo „přemýšlí a je znepokojen určitými otázkami svého každodenního 

života,“ čas od času stává etickým filozofem (Žáčková, 2004, s. 7). 

Pohled na to, co je ono „dobro“ se v průběhu staletí mění.  

1.2 Etika v dějinách filozofie 

1.2.1 Platónská etika 

Platón4
 a Sókrates5

 vycházeli z názoru, že zlo je důsledkem nepřítomnosti poznání. 

Jejich teze zněla: „Ti, kdo poznali dobro, nebudou nikdy jednat nemorálně.“ Lidé by 

měli vedle snahy o zdokonalování se ve ctnostném chování rozvíjet i své duševní 

schopnosti, např. prostřednictvím filozofie a matematiky (Žáčková, 2004, s. 9). 

                                                 
3
 doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.  

4
 Platón (427–347 př. n. l.), řecký filosof, pedagog a matematik. 

5
 Sókrátés (469 – 399 př. n. l.), athénský filosof, učitel Platónův. 
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1.2.2 Aristotelovská etika 

Platónův žák Aristoteles
6 

 bývá označován za zakladatele vědeckého myšlení. Zkoumal 

lidi v jejich každodenních situacích a dospěl k závěru, že lidé považují za dobré to, co 

jim poskytuje pocit blaženosti. Všechny vlastnosti, které vedou ke šťastnému životu, 

jsou podle něj středem mezi dvěma krajnostmi. Statečnost je středem mezi přílišnou 

odvahou a zbabělostí, štědrost je středem mezi marnotratností a lakotou atd. 

Aristotelova teze zní: „Aby lidé dosáhli štěstí, musejí jednat umírněně, musejí usilovat  

o střed mezi dvěma extrémy.“ (Žáčková, 2004, s. 15, 22) 

1.2.3 Hédonismus (Epikúreismus) 

Představitelem hédonismu – učení, podle něhož je jediným dobrem slast – je Epikúros7
. 

Ačkoliv bývá jeho učení občas mylně vykládáno jako filozofie vybízející k nadužívání, 

opak je pravdou. Sám Epikúros žil poměrně střídmě, varoval před příliš úporným 

hledáním slasti, které může způsobit strast, a doporučoval spíše vyhledávání duševních 

požitků, mezi něž patří přátelství, filozofické rozpravy apod. (Žáčková, 2004, s. 23) 

1.2.4 Kynismus  

Zatímco hédonismus reagoval na problémy současného světa útěkem do prožitku 

individuální slasti, kynismus, jehož vznik spadá do období rozpadu řeckých městských 

států, nabízí východisko v odmítnutí okolního světa, resp. civilizace i jejích plodů, 

a v návratu k prostému životu. Nejslavnějším kynikem je Diogenés Sinopé8, který žil ve 

velkém sudu. Kynikové byli přesvědčeni, že „svět je v podstatě zlý a aby lidé mohli žít 

správně, je třeba zbavit se účasti v něm.“ (Žáčková, 2004, s. 29) 

1.2.5 Stoicismus 

Stoicismu je možné považovat za nejvlivnější antickou filozofii. Vzhledem k tomu, že 

každá filozofie vzniká v podstatě jako reakce na okolní svět, tak i občané starověkého 

Říma hledali nástroj, který by jim umožnil klidněji snášet nejistotu vlastního života. 

                                                 
6
 Aristotelés (384– 322 př. n. l.), řecký filosof, žák Platonův a vychovatel krále Alexandra 

Makedonského. 
7
 Epikúros (341–270 př. n. l.), starověký řecký filosof období helénismu. 

8
 Díogenés ze Sinópé, v literatuře uváděn také jako Diogenés ze Synópy (asi 413 – asi 322 př. n. l., přesná 

data nejsou známa), starořecký filosof, radikální zastánce kynismu – přívrženci tohoto směru opovrhoval 
konvencemi běžného a vymoženostmi civilizace. 
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Našli jej v řeckém stoicismu, který záhy přijali za vlastní. Stoicismus se podobá 

kynismu, ale vedle lhostejnosti k  výdobytkům civilizace klade důraz na lhostejnost ke 

všem  vnějším vlivům. Zakladatelem stoicismu byl Zénón z Kítia9, jedním z nejslavnějších 

stoiků pak Epiktétos10
. Odpovědnost za pocit spokojenosti se životem přenesli Stoikové 

ze společnosti na jednotlivce: „Ctnost spočívá ve vůli – pouze vůle je dobrá nebo zlá. 

Člověk je svobodný tím, že je lhostejný. Stává se tak nezávislým na světě.“ (Žáčková, 

2004, s. 30, 33) 

1.2.6 Křesťanská etika 

Základem křesťanské etiky je jak Desatero Božích přikázání, tak nápodoba chování  

a přístupu k lidem, jak jej učil svým životem Ježíš Nazaretský11 a jak jej popisuje Nový 

zákon. Základními křesťanskými ctnostmi jsou víra, naděje a láska, přičemž nejvyšší 

z nich je láska k Bohu, která ovlivňuje vše ostatní (Žáčková, 2004, s. 36,41). 

1.2.7 Spinozova etická filozofie 

Zakladatel této filozofie Baruch Spinoza12 byl relativista (zastával názor, že nic není 

dobré nebo špatné samo sebou, ale jenom ve vztahu k někomu) a determinista (věřil, že 

všechny události jsou determinovány přírodními zákony). Dobrý život je podle něj 

podmíněn tím, že člověk pochopí tyto skutečnosti a jejich přijetím dosáhne 

vyrovnanosti a klidné mysli. Spinozovo učení v kostce zní: „Lidská moc má své meze. 

(…) Tím, že se budeme na každou událost dívat jako na součást velkého systému  

(„z hlediska věčnosti“), nebudeme již nikdy zneklidněni nebo polekáni událostmi, které 

nás v životě potkávají. Takto budeme žít šťastnější život“. (Žáčková, 2004, s. 36, 41) 

1.2.8 Utilitarismus 

Nejznámějšími představiteli tohoto myšlenkového proudu jsou Jeremy Bentham 13
  

a John Stuart Mill
14.

 Utilitarismus klade důraz na „účinek“ jednání. Pro hodnocení 

                                                 
9
 Zénón z Kitia (asi 333 – 262 př. n. l.), vlivný řecký filosof helénistické doby, zakladatel stoicismu  

– filozofie sebeovládání. 
10

 Epiktétos (asi 55 n. l. – asi 135 n. l., přesná data nejsou známa), řecký stoický filosof. 
11

 Ježíš Nazaretský (mezi 7 a 1 př. n. l. – mezi 29 a 36 n. l.), známý také jako Ježíš Kristus, ústřední 
postava křesťanství. 
12

 Baruch Spinoza (1632–1677), nizozemský židovský filozof. 
13

 Jeremy Bentham (1748–1832), britský právní teoretik, osvícenský filosof a radikální společenský 
reformátor. 
14

 John Stuart Mill (1806–1873), anglický filosof, empirik, politický ekonom a liberální politik. 
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jednání je podstatné, kolika lidem přineslo jak velké množství užitku (slasti), nikoliv 

jaké motivy k němu vedly (Žáčková, 2004, s. 49, 53). 

1.2.9 Kantova etika 

Na rozdíl od utilitaristů považuje Immanuel Kant
15 za nejdůležitější motiv. Dokáže-li 

člověk nadřadit povinnost svým pocitům a náklonnostem, jedná podle Kanta správně  

a je morální. „Dobrým člověkem je tedy člověk „dobré vůle“ (Žáčková, 2004, s. 55). 

1.3 Současná etika 

1.3.1 Profesní etika a etický kodex  

V souvislosti se stále složitějšími technologiemi, vědeckými výzkumy, ale i s větším 

důrazem na ochranu osobnosti, života, spotřebitele atd., dochází k výraznému rozvoji 

profesní etiky. Za velmi složitou je možné označit např. problematiku lékařské etiky ve 

vztahu k prudkému rozvoji výzkumů DNA, kmenových buněk apod. Velmi diskutovaná 

bývá novinářská etika a další (Hodovský, 1992, s. 72). 

Jednu z významných složek profesní etiky představuje etický kodex – soubor obecných  

i konkrétních norem a předpisů, který jasně vymezuje, co je považováno za morální,  

a které chování nebo jednání se už nachází za touto hranicí.  

1.3.2 Globální etika 

Druhý směr se zabývá podstatou dobra a zla v současném světě. Reaguje na globální 

problémy a ostře kritizuje veškeré formy „totalismu“, ať už se jedná o totalismus 

v podobě neomezeného rozvoje technologií, výroby a konzumu, který v konečném 

důsledku stravuje i samotného člověka, nebo o politický „totalitarismus“ v podobě 

„nacismu“, „komunismu“ a dalších „ismů“ (Hodovský, 1992, s. 72). 

Erazim Kohák16
 ve své publikaci Člověk, dobro a zlo zdůrazňuje, že jsme si jako lidé 

vědomi své konečnosti i své závislosti na druhých lidech. Potřebujeme si vytvářet 

představy o tom, co je správné a co špatné, dávat svému životu smysl a stanovovat 

                                                 
15

 Immanuel Kant (1724–1804), německý filosof, jeden z poslední z představitelů osvícenství. 
16

 prof. Erazim Kohák, Ph.D. (*1933), český filosof a publicista, zabývající se často ekologickými tématy. 
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pravidla vzájemného soužití. Zároveň jsme bytosti svobodné, které se nemusí 

stanovenými pravidly bezpodmínečně řídit. Pokud jsme ale přitom osobami přiměřeně 

zdravými, nikdo nás nemůže zbavit odpovědnosti za naše jednání. V tom tkví celá 

složitost lidského života (Kohák, 1993, s. 243).  

Problémy globalizace s sebou přinášejí prohlubující se ekologickou krizi a s ní i další 

odpovědnost člověka – odpovědnost za svět přírody. Tradiční zaměření na „dobro“ 

člověka, které je středem všeho, nemůže být dlouhodobě udržitelné, pokud nebude 

vnímáno v souladu s „dobrem“ přírody, přežití všeho živého, celé naší planety (Kohák, 

1993, s. 245). 

Pokud budeme ochotni převzít nabízenou odpovědnost, „může se věk odpovědnosti stát 

i věkem svobody, (…) věkem naší vyspělosti.“ Smyslem života se musí stát služba, ale 

nejen služba člověku, lidem, ale „služba vší přírodě, všemu bytí“. (Kohák, 1993, s. 242) 

Také Pavel Vacek dochází k závěru, že „přes všechna možná zpochybnění – lidský 

jedinec je disponován odlišit dobré a zlé a je také schopen být (resp. postupně se stát) 

bytostí svobodnou a odpovědnou. Tedy dospívat a dospět na určitou úroveň morální 

zralosti.“ K tomu mu musí dopomoci promyšlená a správně zacílená výchova (Vacek, 

2010, s. 6). 
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2 VÝCHOVA 

2.1 Definice výchovy 

Současné pojetí výchovy definuje Oldřich Šimoník17
 jako „utváření vztahu k tomu, co 

poznáváme a co prožíváme,“ na rozdíl od vzdělávání, které je možné označit jako 

„proces poznávání přírody, společnosti, jedince a jejich vzájemných vztahů“ (Šimoník 

2005, s. 40). 

Výchovu můžeme tedy vnímat jako „záměrné a cílevědomé působení na osobnost 

člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jeho vývoji“ (Šimoník, 2005, s. 40), 

podmínkou však je, že dítě vnímáme jako svébytnou osobnost, s vlastní identitou, 

individuálními zvláštnostmi, možnostmi rozvoje, potřebami, zájmy a především  

s vlastními právy. Z toho vyplývá, že základem komunikace mezi učitelem a žákem 

musí být partnerský přístup založený na úctě, toleranci a porozumění (Horká, 2009, 23). 

2.2 Vybraná pojetí výchovy v historii pedagogiky 

Podle Jan Amose Komenského18
, průkopníka moderního pojetí pedagogiky, člověk 

nedochází k poznání věcí racionální cestou. Komenský předpokládá, že ideje nám jsou 

vtištěny a my máme šanci je poznat. Výchova tak rozvíjí jen to, co už v nás je. V pojetí 

Komenského se výchova stává „cestou a možností, jak vyvést člověka z bludiště do 

řádu, po vzoru řecké filozofie ze sféry zdáni k bytí, od bludu k pravdě.“ Ve svých 

všenápravných snahách Komenský mimo jiné zdůrazňuje výchovu k lidství (Kasper
19

  

a Kasperová, 2008, s. 18, 19). 

Angličan John Lock
20

 naopak dítě chápe jako „nepopsanou desku“ (tabula rasa), jehož 

poznání a ideje určuje především výchova, která tak získává zásadní význam. Na rozdíl 

od Komenského, upřednostňujícího školní vzdělávání, Lock požaduje pouze 

individuální způsoby výchovy a hlavní důraz klade na osobnost učitele (Kasper  

a Kasperová, 2008, s. 46). 

                                                 
17

 prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc., odborník na didaktiku, Masarykova univerzita v Brně. 
18

 Jan Amos Komenský (1592–1670), český pedagog a filozof. 
19

 doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D., vysokoškolský pedagog, vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie 
Technické univerzity v Liberci.  
20

 John Lock (1632–1704), osvícenský myslitel.     
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Respektování přirozeného vývoje dítěte obhajoval ve svém díle francouzský filozof 

Jean Jacques Rousseau
21. Zastával názor, že „dospělí se mají zdržet jakýkoli zásahů do 

svobodného vývoje dítěte.“ Pedagog v jeho pojetí má pouze dohlížet na výchovný 

proces dítěte. To se pak „utváří“ samo (Kasper a Kasperová, 2008, s. 64). 

Němečtí filantropisté, v čele s Johannem Basedowem
22

, byli výrazně ovlivněni 

myšlením J. A. Komenského i J. Locka. Cílem bylo vychovat občana osvíceného, 

praktického a obecně užitečného. Podle jejich mínění se „člověk stává šťastnějším, když 

pomáhá druhým a přispívá tak k jejich štěstí.“ (Kasper a Kasperová, 2008, s. 74). 

Svými filantropickými snahami je znám i švýcarský vychovatel Johann Heinrich 

Pestalozzi.
23

 Ve svých úvahách se nejprve odvolává na J. J. Rousseaua s jeho 

konceptem výchovy přirozeného člověka, později však dochází k závěru, že by se 

pedagogické působení mělo zaměřit především na kultivaci vztahů mezi lidmi. Při 

svých vyučovacích zásadách kladl důraz na smyslové vnímání a názorné vyučování. 

Jeho láska k dětem a snahy o zlepšení života zejména těch nejchudších, se staly 

příkladem pro další reformní pedagogy na přelomu 19. a 20. Století (Kasper  

a Kasperová, 2008, s. 78–79). 

Cílem pedagogického působení německého myslitele Johanna Friedricha Herbarta
24

 je 

ctnostný a mravní jedinec. „Takovým člověkem je ten, který se ve svém jednání řídí 

správným poznáním věcí a jevů“. Toho lze podle Herbarta dosáhnout pouze 

systematickou a cílenou výchovou. „Dítě se má chovat dle poznaných skutečností  

a k tomu má dopomáhat či vést jak výchova, tak i školní vyučování, které je u Herbarta 

nazýváno jako tzv. výchovné vyučování.“ (Kasper a Kasperová, 2008, s. 108) 

Velkým objevem v historii pedagogiky byl spis Století dítěte švédské autorky Ellen 

Keyové25
. Podle jejího názoru má vychovatel dítě podporovat a vytvářet mu co nejlepší 

podmínky k rozvoji. Současně by měl respektovat vývojová specifika každého jedince. 

Dalším důležitým přínosem Keyové je důraz na propojení školy se životem (Kasper  

a Kasperová, 2008, s. 111–112).  

                                                 
21

 Jean Jacques Rousseau (1712–1778), francouzský filozof a spisovatel švýcarského původu. 
22

 Johann Bernhard Basedow (1724–1790), německý pedagog, reformátor vzdělávání. Bývá zaměňován  
s Johannem Heinrichem Basedowem (1830–1899), německým pedagogem, zaměřeným především na 
problematiku mentálně postižených dětí. 
23

 Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), protestanský pedagog a vychovatel.  
24

 Johann Friedrich Herbart (1776–1841), německý pedagog, psycholog a filozof.  
25

 Ellen Keyová (1849–1936), spisovatelka, feministka a pedagožka.  
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Z premisy svobody dítěte, která jej vede k samostatnosti a nezávislosti, vychází ve své 

práci i Maria Montessori
26 . Při výchově dále klade důraz na didaktický materiál  

a vhodné prostředí, umožňující dětem koncentraci a klid na danou činnost (Kasper  

a Kasperová, 2008, s. 131–135).  

Úsilím o obnovu duchovního života se ve své pedagogické praxi zabýval rakouský filozof 

Rudolf Steiner.
27

 Podle něj má dítě v sobě všechny správné a potřebné formy již 

zabudované. Cílem výchovy a pedagogiky je tedy „umožnit tzv. svobodný vývoj těla, duše 

a ducha k naplnění jejich předurčených cílových stavů a forem“. Podobně jako Lock 

klade Steiner velký důraz na osobnost pedagoga (Kasper a Kasperová, 2008, s. 184). 

2.3 Současná škola jako místo osobnostního a sociálního rozvoje žáků 

21. století provází velké množství revolučních změn, především v rozvoji informačních 

technologií a jejich široké dostupnosti. Prakticky každá rodina má dnes k dispozici 

počítač, přístup k internetu je běžně možný i z mobilních telefonů, veškerá agenda se 

přesouvá z „papírové“ do elektronické podoby, náš svět se proměnil v „globální 

vesnicí“. Na tuto skutečnost musela s předstihem reagovat i česká pedagogická 

veřejnost. Během široké diskuze, která doprovázela tvorbu nového programu rozvoje 

vzdělávání, bylo potřeba položit si řadu základních otázek: „K čemu a jak připravovat 

děti a mládež? Co budou potřebovat v dospělosti? S čím budou naši žáci konfrontováni? 

Co se od nich očekává?“ A také: „Co je to globalizace? Co přináší lidem? Co znamená 

pro výchovu?“  (Horká28
, 2009, s. 21)  

V Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice, vydaném v roce 2001 

v podobě tzv. „Bílé knihy“, se mimo jiné uvádí, že: Vzdělávání se nevztahuje jen  

k vědění a poznávání, tedy k rozvíjení rozumových schopností, ale i k osvojování si 

sociálních a dalších dovedností, duchovních, morálních a estetických hodnot  

a žádoucích vztahů k ostatním lidem i ke společnosti jako celku, k emocionálnímu  

a volnímu rozvoji, v neposlední řadě pak ke schopnosti uplatnit se v měnících se 

podmínkách zaměstnanosti a tím i trhu práce“ (2001, s. 7).    

                                                 
26

 Maria Montessori (1870–1952), italská pedagožka a lékařka. 
27

 Rudolf Steiner (1861–1925), zakladatel tzv. waldorfských škol a antroposofie. 
28

 doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., vysokoškolská pedagožka, Masarykova univerzita v Brně. 
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Důležité je, že tento vládní dokument upozorňuje i na to, že: „Čím větší je míra 

individuální svobody, tím víc záleží na osobní zralosti, odpovědnosti a tvořivosti 

každého občana. Čím více možností se člověku nabízí, tím víc záleží na jeho vlastních 

mravních a lidských kvalitách, aby si z nich dokázal dobře vybrat“ (2001, s. 13). 

To znamená, že je třeba změnit i sebepojetí dnešního člověka. Škola se stává „místem 

osobnostního a sociálního rozvoje žáků“ a učitel „vůdčím aktérem proměny školy“. 

K zásadním změnám musí dojít rovněž v pojetí výchovy (Horká, 2009, 21–22). 

2.4 Výchova k hodnotám 

2.4.1 Vztah žáků ZŠ k hodnotám 

Koncem roku 2007 byl proveden asi nejrozsáhlejší průzkum v Libereckém kraji  

o vztahu žáků základních a středních škol v posledních letech. Průzkum byl součástí 

projektu Studijní program pro školní metodiky29
. Na otázky odpovídalo více než 3.500 

respondentů z celkem 90 škol. Jednalo se o žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty  

1. a 2. ročníků SŠ (Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, 2008).  

Otázka, zaměřená na to, jakou hodnotu přisuzují respondenti jednotlivým vlastnostem  

a schopnostem, zněla: Vyberte ze seznamu 5 vlastností nebo schopností, kterých si na 

druhých ceníte nejvíce. Respondenti měli možnost vybírat z 15 možností. Žáci 

základních škol zakroužkovali celkem 9.981vlastností nebo schopností.  

„Celkově zvítězily nemateriální hodnoty s pozitivním vztahem k druhým lidem: věrnost  

a odpovědnost, schopnost vcítit se do problémů druhých, ochota riskovat pro druhé svůj 

život nebo zdraví a schopnost účinně pomáhat“30
 (…)„Na druhém místě se umístily 

tradiční charakterové vlastnosti: smysl pro spravedlnost, čestnost, statečnost, schopnost 

překonat sám sebe“31. Celkově vlastnosti a schopnosti, které se váží k obecné představě 

o tom, jaký by měl být „dobrý člověk“, získaly u žáků ZŠ 65, 63 %32
 (Spalková, 2008, s. 19).   

                                                 
29

 Průzkum realizovalo Centrum vzdělanosti Libereckého kraje za finanční podpory ESF a státního 
rozpočtu ČR. 
30

 Tyto odpovědi získaly od žáků ZŠ celkem 3.924 hlasů. 
31

 Tyto odpovědi získaly od žáků ZŠ celkem 2.626 hlasů. 
32

 Celkový součet odpovědí činil 6.550 hlasů. 
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Z průzkumu vyplynulo, že mladí lidé mají v podstatě správně uspořádané hodnoty, jde 

jen o to pomoci jim, aby dokázali toto své přesvědčení převést do každodenního života, 

což je hlavním úkolem výchovy a zejména výchovy k hodnotám.  

2.4.2 Hodnoty a klíčové kompetence 

Klíčové kompetence jsou souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů  

a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.  

V praktickém životě je nutné, aby se jednotlivé kompetence doplňovaly a překrývaly 

(Belz, Siegrist, 2001). 

Rámcové vzdělávací plány zavazují učitele, aby klíčové kompetence u žáků v rámci 

svých předmětů systematicky budovali a rozvíjeli (Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání, 2010).  

2.4.3 Klíčové kompetence a jejich implementace do výuky 

Jak zdůrazňuje Marco Siegrist v knize Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: „Klíčové 

kompetence samy o sobě jsou obsahově neutrální, neboť jsou použitelné na libovolný 

obsah. Jejich zprostředkování je však vždy nutně vázáno na nějaký obsah“ (Belz, 

Siegrist, 2001, s. 27). Proto je nutné učit je v rámci konkrétních předmětů.33
 

Na konci školní docházky má být žák například schopen činit uvážlivá rozhodnutí, 

obhájit je, přijmout za ně odpovědnost a zhodnotit důsledky (Klíčové kompetence  

v základním vzdělávání, 2007, s. 25). 

V rámci kompetencí komunikativních má umět naslouchat druhým, zapojovat se do 

diskuse, obhajovat svůj názor, správně argumentovat a své dovednosti využívat  

k „vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci  

s ostatními lidmi“ (Klíčové kompetence v základním vzdělávání, 2007, s. 36).  

V rámci sociální a personální kompetence žák mimo jiné účinně spolupracuje ve 

skupině, „podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti  

a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů,  

                                                 
33

 Inspirativním vodítkem k rozvíjení klíčových kompetencí může být publikace Klíčové kompetence  
v základním vzdělávání, kterou vydal Výzkumný ústav pedagogický v roce 2007.  
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v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá. (…) oceňuje zkušenosti druhých 

lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají  

a dělají, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru  

a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty“ (Klíčové kompetence v základním vzdělávání, 2007, s. 44).  

Pro učitele nebývá snadné najít způsob, jak včlenit klíčové kompetence do výuky při 

stávající časové dotaci na jednotlivé předměty. Týká se to především výše uvedených 

kompetencí komunikativních, k řešení problémů, sociálních, personálních a občanských.  

I proto je vhodné zavedení etické výchovy do výuky, neboť vedle komplexní 

prosociálnosti je rozvíjení klíčových kompetencí základním úkolem etické výchovy.  
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3 Etická výchova – výchova k prosociálnosti  

3.1 Co je etická výchova 

Podstatu etické výchovy charakterizoval garant kurzů Etické výchovy Pavel 

Motyčka 34
takto: „Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je založen na 

systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků především na základě zážitkové 

metody. Není tedy filozofickou disciplínou, ale praktickým pedagogicko-psychologickým 

nástrojem, jak u žáků rozvíjet základní sociální dovednosti. Základním cílem etické 

výchovy je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, tj. schopnost učinit něco 

dobrého pro druhého bez očekávání vnější odměny nebo protislužby.“ (Motyčka, 2009) 

3.2 Co je prosociálnost 

Slovo prosociálnost je odvozeno z latinského socius – druh, společník. Prosociálnost 

definuje Etické fórum ČR takto: „Prosociálním nazýváme takové chování, které je 

zaměřené na pomoc nebo prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů, bez 

nároku na vnější odměnu. To znamená, že motivem je nějaká vnitřní potřeba“ (Etické 

fórum ČR, 2012).  

3.3 Zakladatelé etické výchovy 

Jádro etické výchovy tvoří projekt výchovy k prosociálnosti. Autorem je profesor 

z Nezávislé univerzity v Barceloně Robert Roche-Olivar. Publikoval jej na počátku  

80. let minulého století. Jeho základní premisou bylo: „Pokud by si dítě osvojilo 

prosociální chování, je velká pravděpodobnost, že vyroste v charakterního člověka“ 

(Roche-Olivar in Nováková et al., 2009, s. 9).  

Vycházel přitom ze dvou světových výzkumů, zabývajících se faktory, které určují  

a formují vývoj charakteru35
 (Nováková, 2009, s. 9). 

  

                                                 
34

 Mgr. Pavel Motyčka, středoškolský pedagog, člen expertní skupiny SPIEV (Skupina pro implementaci 
etické výchovy) při MŠMT, garant kurzu Etické výchovy. 
35

 Vychází z projektů Character Development E. A. Wynna, K. Ryana a T. Lickony a projektu Child 

Development D. Salomona, D. Watsona. 
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Svou práci rozdělil do 10 základních témat, která je potřeba rozvíjet u žáků: 

1. Postoje a způsobilosti v mezilidských vztazích. 

2. Lidská důstojnost a sebeúcta. Přisouzení důstojnosti a hodnoty sobě, ostatním lidem, 

    kolektivům a okolí. 

3. Hodnocení pozitivního v chování druhých. Pochvala. 

4. Tvořivost (kreativita) a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Analýza alternativ. 

    Osobní a kolektivní rozhodnutí. 

5. Komunikace a vyjádření citů. 

6. Interpersonální a sociální empatie. 

7. Asertivita. Uvolnění agresivity a soutěživost. Sebekontrola. 

8. Reálné a zobrazené vzory. 

9. Pomoc, darování, dělení se. 

10. Kolektivní a komplexní prosociálnost. 

(Roche-Olivar, 1992) 

Pro potřeby školního vyučování rozpracoval a doplnil Roche-Olivarovu práci slovenský 

pedagog maďarského původu Ladislav Lenz 36
. V letech 1990 až 1993 byl projekt 

pilotně ověřen a od školního roku 1993/1994 je etická výchova na slovenských školách 

vyučována jako povinně-volitelný předmět (Nováková et al., 2009, s. 9).  

Lenzova úprava Roche-Olivarova programu se stala základem projektu Etické výchovy, 

jak ji nabídlo odborné veřejnosti i českým školám Etické fórum ČR. 

3.4 Stručná historie zavádění etické výchovy do škol v ČR  

Nositelem projektu Etické výchovy – výchovy k prosociálnosti je Etické fórum ČR37
. 

Akreditaci pro pořádání kurzů, seminářů a konferencí pro učitele i pro zaměstnance 

veřejné správy získalo dne 15. 5. 2000
38

.  

                                                 
36

 Ladislav Lencz (24. 3 1927– 3. 12 2010), vysokoškolský pedagog, propagátor etické výchovy. 
37

 Občanské sdružení Etické fórum ČR bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 20. 12. 1999. 
Jeho hlavním cílem je výchova ke slušnosti a morálce ve všech oblastech lidského života. V posledních 
letech se zaměřuje především na zavedení etické výchovy do škol, vzdělávání pedagogů, osvětovou 
činnost a kultivaci podnikatelského prostředí. 
38

 č. j. 18 427/2000-20–24. 



27 

 

V roce 2000 vydalo nakladatelství Luxpress pro Etické fórum ČR překlad publikace 

Ladislava Lenzce a Olgy Križové Etická výchova – metodický materiál I39
, v roce 2003 

následovalo vydání publikace Etická výchova – metodický materiál III40
 a v roce 2005 

konečně i Etická výchova – metodický materiál II41
. 

V roce 2004, s účinností od 1. března, došlo Rozhodnutím děkana Pedagogické fakulty 

Univerzity v Hradci Králové 42
 ke zřízení Kabinetu etické výchovy při Katedře 

pedagogiky a psychologie PdF UHK. 

V roce 2005 vydalo nakladatelství Luxpress publikaci Etická výchova pro základní  

a střední školy – Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích 

programů 43
. V roce 2006 vyšla publikace Marie Novákové a kol. Učíme etickou 

výchovu – manuál etické výchovy pro základní a střední školy 44
, určený pouze 

účastníkům kurzů etické výchovy.  

Od 1. ledna do dubna 2009 otevřel Výzkumný ústav pedagogický (z pověření MŠMT) 

na svém portálu RVP diskusi k návrhu doplňujícího vzdělávacího oboru etická 

výchova45
. Na závěr diskuse uspořádalo MŠMT 13. května 2009 v Clam-Gallasově 

paláci v Praze konferenci Etická výchova46
. 

Důležitým mezníkem se stává 16. prosinec 2009, kdy vydává PhDr. Miroslava 

Kopicová Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání47
 a které zařazuje s účinností od 1. 9. 2010 

nový obor Etická výchova do Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání.  

                                                 
39

 LENCZ, L.; KRIŽOVÁ, O. Etická výchova – metodický materiál I. 1. vyd. Praha: Luxpress, 2000. 

ISBN: 80-7130-091-8. 
40

 LENCZ, L.; IVANOVÁ, E. Etická výchova – metodický materiál III. 1. vyd. Praha: Luxpress, 2003. 

ISBN: 80-7130-107-8. 
41

 LENCZ, L. a kol. Etická výchova – metodický materiál II. 1. vyd. Praha: Luxpress, 2005. ISBN: 978 

-80-7130-139-4. 
42

 č. 5/2004. 
43

 Kolektiv autorů. Etická výchova pro základní a střední školy – Informace pro zařazení etické výchovy 
do školních vzdělávacích programů. 1. vyd. Praha: Luxpress, 2005. ISBN: 80-7130-122-1. 
44

 Nováková M. a kol., Učíme etickou výchovu 1. vyd. Praha: Luxpress, s.r.o., ISBN 80-7130-122-1. 
45

 http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=433&t=7717&sid=5d64a191335d81ef827eab44e1aa9add 
46

 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/konference-o-eticke-vychove-

1?highlightWords=etick%25C3%25A1+v%25C3%25BDchova 
47

 čj. 12586/2009-22. 
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3.5 Etická výchova a Rámcový vzdělávací program 

3.5.1 Výchovný cíl etické výchovy 

„Cíle výchovy formulují záměry, ke kterým chceme dojít a to co vychovávaný má umět. 

Spadají sem i projevy jeho chování, vlastnosti a jeho individuální život, který směřuje 

k nalezení místa ve společnosti“ (Svobodová, 2007, s. 73). 

V Kurikulu Etické výchovy (2010) se uvádí: „Etická výchova žáka především vede:  

k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě 

samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů 

na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke kritickému 

vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních 

environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa.“ 

3.5.2 Obsah etické výchovy 

Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata:  

1. Mezilidské vztahy a komunikace.  

2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.  

3. Pozitivní hodnocení druhých.  

4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného  

    rozhodnutí.  

5. Komunikace citů.  

6. Interpersonální a sociální empatie.  

7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.  

8. Reálné a zobrazené vzory.  

9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce,  

    přátelství.  

10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.  

Těchto deset témat odpovídá stupňům, které tvoří Výchovný program Etické výchovy. 

Na ně navazuje šest aplikačních témat, mezi která patří:  

· Etické hodnoty  

· Sexuální zdraví  

· Rodinný život  

· Duchovní rozměr člověka  
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· Ekonomické hodnoty  

· Ochrana přírody a životního prostředí  

· Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka  

(Kurikulum Etická výchova, 2010). 

3.5.3 Očekávané výstupy etické výchovy u žáků 6. tříd  

Vzhledem k zaměření práce zde uvádím pouze očekávané výstupy u žáků 6. tříd. Ti by 

měli mimo jiné: používat vhodných forem pozdravu, naslouchat druhým a dodržovat 

základní komunikační pravidla, umět poděkovat a omluvit se, podílet se na vytváření 

společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel. Důležitá 

je schopnost sebeúcty a z ní vyrůstající úcty k druhým. Mezi požadované schopnosti 

patří také přijetí druhých a schopnost pozitivního hodnocení (Kurikulum Etická 

výchova, 2010). 

V oblasti prosociálního chování by žáci měli být schopní reflektovat situaci druhých, 

vyjádřit své city a pocity, projevit zájem, vyjádřit soucit a poskytovat konkrétní pomoc 

v běžných školních podmínkách. Při společném plnění úkolů by měli využívat prvky 

tvořivosti (Kurikulum Etická výchova, 2010). 

3.5.4 Didaktické principy, výchovný styl a osobnost učitele  

Jak uvádí Oldřich Šimoník v publikaci Začínající učitel: „Učitel byl a je rozhodujícím 

činitelem v oblasti výchovy a vzdělávání. Všechny reformy směřující k nápravě školy 

jsou do značné míry závislé na jeho ochotě změnit dosavadní pojetí vyučování, přístup 

k žákům a pracovní metody, na jeho osobnosti, vzdělání a schopnostech.“ (1995, s. 3) 

Dobrý učitel musí být schopen dodržovat základní didaktické principy (Šimoník, 2005, 

s. 69–74): 

· Princip výchovnosti 

· Princip cílevědomosti 

· Princip uvědomělosti 

· Princip aktivity 

· Princip názornosti 

· Princip soustavnosti  
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· Princip postupnosti 

· Princip individuálního přístupu k žákům 

· Princip zpětné vazby 

· Princip spojení teorie s praxí 

· Princip spojení školy se životem 

· Princip úcty a respektu k dítěti 

· Princip orientace na pozitivní stránky osobnosti dítěte 

· Princip bezpečí, jistoty a vstřícnosti, vytváření pozitivní sociální, emocionální  

a pracovní atmosféry 

· Princip převahy kladného hodnocení, orientace na radost a prožitek, uspokojení 

z úspěšné práce 

· Princip spolupráce, kooperace žáků, orientace na vzájemnou pomoc 

Pedagogickou interakci a komunikaci by měl v každé situaci charakterizovat klid, takt, 

citlivý přístup, pohoda, vzájemná důvěra, orientace na pozitivní jevy a stránky  

a vlastnosti, tolerance, snaha o porozumění ostatním, trpělivost a objektivita (Šimoník, 

2005, s. 61). 

Nároky na učitele etické výchovy jsou samozřejmě ještě daleko vyšší. Psychiatr  

a spisovatel Max Kašparů například zdůrazňuje, že „pokud ředitelství školy tento 

předmět někomu přidělí, zaváže ho k povinnosti žít vysoce morálně-etický životní styl. 

Víme totiž cosi o tom, že jen příklady táhnou.“ (Labusová, 2010) 

Proto je důležité, aby tzv. osobnostní a sociální výchovu učili lidé, kteří jsou 

„osobnostně stabilní a ovládají sociální dovednosti“, neboť při prožitkovém vyučování 

zaměřeném na zásadní témata se mohou otevřít velmi osobní, pro žáky bolestivá témata. 

Vyžaduje to schopnost citlivého vedení a „provázející“ přístup (Valenta, 2006, str. 119).  

Z praxe mohu potvrdit, že učitelé etické výchovy, které znám, takoví jsou. 

3.5.5 Kurzy etické výchovy 

Kurz etické výchovy je určen především pedagogickým pracovníkům, kteří absolvovali 

vysokoškolské magisterské studium pedagogického zaměření či jiné pedagogické 

vzdělání. Probíhá třikrát za semestr (přibližně jednou za dva měsíce), většinou v sobotu. 



31 

 

Součástí kurzu jsou dvě čtyřdenní soustředění, která probíhají v rámci letních prázdnin. 

Kurz končí závěrečnou zkouškou za účasti odborného garanta z PdF UHK. Součástí 

zkoušky je obhajoba závěrečné práce. Absolvent nabývá plné kvalifikace pro výuku 

etické výchovy na základní škole (Etické fórum ČR, 2012).  

První kurzy Etické výchovy pořádané Etickým fórem ČR probíhaly v letech 2005 až 

2007. Měly časovou dotaci 240 hod., od roku 2008 pak 250 hodin48
. Celkem bylo 

vyškoleno 488 učitelů etické výchovy. V roce 2013 se v Praze uskutečnil první 40 

hodinový kurz (Etické fórum ČR, 2013). 

Etické fórum ČR nabízí také 80 hodinový kurz49, který je určen pedagogům volného 

času, vychovatelům školských zařízení a vedoucím školních zájmových kroužků  

a klubů, kteří chtějí etickou výchovu využít ve své činnosti (Etické fórum ČR, 2014).  

V současné době probíhá kurz Etická výchova pro 2. stupeň základních škol, který 

pořádá Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové50 . Kurz je určen učitelům  

2. stupně ZŠ, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti 

pedagogických věd 51
 a chtějí si ji rozšířit o předmět Etická výchova 52

 i učitelům  

1. stupně ZŠ, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním53
 a nyní 

chtějí získat kvalifikaci pro výuku etické výchovy na 2. stupni ZŠ (Etické fórum ČR, 

2014). 

3.5.6 Školy vyučující etickou výchovu 

Celkově se k začátku června 2014 učí etická výchova v 78 českých školách a školských 

zařízeních54 . Na dvou mateřských školách, v 16 případech na 1. stupni ZŠ, ve 46 

                                                 
48

 V letech 2008 až 2010 proběhl kurz v Brně (25 účastníků); v letech 2009 až 2011proběhly kurzy v pěti 
městech (Tábor: 20 účastníků, Vsetín: 25 účastníků, Hradec Králové: 20 účastníků, Praha: 20 účastníků, 
Liberec: 18 účastníků); v letech 2010 až 2012 proběhly kurzy ve dvou městech (Veselí nad Moravou: 25 
účastníků, Brno: 18 účastníků); v letech 2011 až 2013 proběhly kurzy ve čtyřech městech (Prostějov: 32 
účastníků, Praha: 18 účastníků, Jihlava: 12 účastníků, Ostrava: 18 účastníků). 
49

 Č. akreditace: MSMT 16 378/2012-25-253. 
50

 Č. akreditace: MSMT 28562/2011-25-738. 
51

 podle § 8 zákona č. 563/2004 Sb.  
52

 Rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odstavce 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
53

 podle § 7 zákona č. 563/2004 Sb. 
54

 Jihočeský kraj (5 škol), Jihomoravský kraj (10), Karlovarský kraj (2), Kraj Vysočina (4), 

Královéhradecký kraj (7), Liberecký kraj (7), Moravskoslezský kraj (5), Pardubický kraj (4), Plzeňský 
kraj (1), Praha (8), Středočeský kraj (11), Ústecký kraj (6 škol), Zlínský kraj (8). 
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případech na 2. stupni ZŠ, na  11 na středních školách, v 1 případě na ZUŠ (Etické 

fórum ČR, 2014).  

3.5.7 Etická výchova na ZŠ Vrchlického v Liberci 

Etickou výchovu zařadila ZŠ Vrchlického do výuky ve školním roce 2010/2011 

zapracováním do Školního vzdělávacího programu Pavlovická škola55
.  

Etická výchova se vyučuje jako povinný samostatný předmět v rámci rodinné výchovy 

pro 6. třídy, s časovou dotací 1 vyučovací hodiny týdně.  

Byl jsem tedy nucen velmi zeštíhlit tematický plán. Na doporučení lektorky etické 

výchovy Mgr. Marie Navrátilové jsem se zaměřil na první čtyři základní body 

výchovného programu: Komunikace, Důstojnost lidské osoby a úcta k sobě, Pozitivní 

hodnocení druhých, Tvořivost a iniciativa, řešení problémů (Masák, 2010).  

Hodinová dotace – 33 hod. měsíc 

Seznámení s etickou výchovou (zavedení deníku)     IX. 

Třídenní výjezdní seminář        IX. 

Komunikace  IX, X 

Důstojnost lidské osoby a úcta k sobě  XI., XII. 

Pozitivní hodnocení druhých   I., II. 

Tvořivost a iniciativa, řešení problémů  III., IV.  

Opakování, prohlubování látky  V., VI. 

V praxi se mi tento model osvědčil, neboť vzájemná komunikace ve třídě tvoří dle 

mého názoru „základní kámen“ mezilidských vztahů. Teprve až na ni je možné navázat 

ostatní body programu. Při výuce využívám dle svého uvážení Lenzovu metodiku,  

burzu aktivit z dvouletého akreditovaného kurzu etické výchovy, jehož jsem 

absolventem, zkušenosti od kolegů z celé ČR i ze studií pedagogiky volného času.  

Začátkem školního roku si stanovujeme srozumitelná a jasně splnitelná pravidla 

chování56
 (5–10), která budou závazná pro hodiny etické výchovy. V ideálním případě 

                                                 
55

 ŠVP platný od 10. září 2010. K dispozici na www.vrchlickeho.cz 
56

 Seznam pravidel v hodinách etické výchovy ze své praxe uvádí Marie Nováková (viz NOVÁKOVÁ, 
M. a kol. Učíme etickou výchovu. Praha: Luxpress, 2006. ISBN: 978-80-7130-143-1.) na s. 21. 
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si je žáci vytvoří samostatně. (Můžete jim pomoci s jejich formulací, příp. se 

schvalováním.) Seznam pravidel vyvěsíme na dobře viditelném místě třídy.  

Dalším důležitým návykem je práce ve skupinkách a v komunitním kruhu. Tyto 

způsoby komunikace jsou v etické výchově klíčové, proto jim věnujeme náležitou 

pozornost. Zejména vyžaduji, aby vždy hovořil jen jeden žák. Teprve po zvnitřnění 

stanovených pravidel a návyků pokračujeme v dalších aktivitách v souladu 

s tematickým plánem. I kdyby to mělo za důsledek časový posun a jeho nedodržení. 

Možnou podobu aktivit z uvedených bodů výchovného programu etické výchovy 

nabízím v podobě pracovních listů tak, jak jsem je použil při projektovém víkendu. (Viz 

8.3. Hlavní aktivity programu a 8.4. Pomocné aktivity.) 

3.5.8 Pilotáž nových učebnic etické výchovy 

V rámci evropského projektu OPVK Etická výchova a učebnice v současné době vzniká 

ucelená řada učebnic etické výchovy57. Osobně jsem měl možnost podílet se na jejich 

pilotním ověřování v 6. třídách a byl jsem s nimi velmi spokojen. Kompletní materiály 

obsahují učebnici, metodiky a pracovní listy. Témata, která by mohla působit 

kontroverzně, se zde již nevyskytují.58
  

Dle vyjádření Hany Martinákové, ze serveru www.etickavychova.cz, by měly být 

učebnice ve finální podobě volně ke stažení od poloviny srpna 2014. 

3.6 Kontroverze kolem etické výchovy 

Vedle velkého množství příznivců (viz např. diskuze k RVP)
59

 má etická výchova  

i řadu kritiků. Hlasy z obou stran názorového spektra prezentuje např. diskuze k etické 

výchově60
 na stránkách PhDr. Evy Labusové61

. 

Někteří zdůrazňují fakt, že výchova k hodnotám je záležitostí především rodiny a jedna 

hodina týdně to nespraví. Ředitel gymnázia Václav Klaus ml. v diskuzi píše: „Jsou věci 

                                                 
57

 pilotní verze je ke stažení na http://www.etickavychova.cz/ucebnice2/ 
58

 Autorkami učebních materiálů pro 6. a 7. třídu jsou Marie Navrátilová, Hana Brichová a Marcela 
Matějcová; autorkami pro 8. a 9. třídu Hana Ginterová a Světlana Hajdinová. 
59

 http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=433&t=7717&sid=5d64a191335d81ef827eab44e1aa9add 
60

 http://www.evalabusova.cz/ankety/etika.php 
61

 Eva Labusová (*1967), nezávislá publicistka, moderátorka. 
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(vztah k přírodě, etika…), které se musí učit mimo předměty. Škola musí být celá taková. 

Aby to stimulovala, a ne, že to mají v úterý od 15:20“ (Labusová, 2010).  

Další skupina oponentů upozorňuje na fakt, že zavedení etické výchovy by mělo 

předcházet „vytvoření společenského morálního konsensu, aby bylo jasnější, co je v tomto 

světě důležité,“ jak v téže diskuzi uvádí psycholog Jeroným Klimeš (Labusová, 2010).  

Psycholog Jiří Jakubů shrnuje: „U etiky jako předmětu asi půjde i o to, jak bude pojat  

a kdo ho bude učit. A to je zapeklitý problém, protože zase skončíme u toho, že ani 

studium pedagogické fakulty není zárukou dobrého učitele, a platí to o každém 

studijním oboru.“ (Labusová, 2010)  

3.6.1 Protest občanského sdružení Charlie 

Dne 27. září 2010 zaslalo občanské sdružení Charlie 62
 ministru školství, mládeže  

a tělovýchovy Josefu Dobešovi dopis 63
, v němž protestuje proti metodice zavádění 

předmětu Etická výchova do českých škol. Požadovalo v něm, aby MŠMT odstranilo 

publikaci Ladislava Lencze a Evy Ivanové Etická výchova ze seznamu doporučené 

metodiky ke kurzu Etická výchova a aby odebralo akreditaci Etickému fóru k přípravě 

pedagogů na kurz Etická výchova.  

V tiskové zprávě odůvodňující tento krok 
64

 mimo jiné uvádí, že příručka: „znatelně 

negativně hodnotí např. masturbaci, kondomy, potraty, homosexualitu či pohlavní aktivitu 

před 18. rokem života. (…) Homosexuál je podle publikace psychicky labilní, v rozporu se 

sebou samým a měl by absolvovat léčbu. Kondomy jsou velmi nespolehlivé, mládež je 

neumí správně používat, ale přesto v příručce nalezneme odmítavý postoj  

k jakékoli prezentaci kondomů při hodinách sexuální výchovy“ (Zikmund-Lender, 2010). 

Na podnět reagovalo MŠMT aktualizací Doporučené literatury k tématice Etické 

výchovy65 dne 1. 10. 2010, kde již Lenzovy publikace uváděny nejsou. 

                                                 
62

 Občanské sdružení Charlie (nyní Zapsaný spolek Charlie), sdružující především studenty Univerzity 

Karlovy, se zaměřuje zejména na gay, lesbické, bisexuální, asexuální a transgender jedince a jejich právo 
nebýt diskriminován na základě citové a sexuální orientace/identifikace. 
63

 http://www.charlie.li/soubory-ke-stazeni/21-protest-eticka-vychova 
64

 Tamtéž. 
65

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporucena-literatura-k-tematice-eticke-

vychovy?highlightWords=1.10.2010 
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4 Projektové vyučování – nástroj mravní výchovy 

4.1 Projektové vyučování 

Markéta Dvořáková (2009, s. 5) zdůrazňuje, že projektové vyučování umožňuje svým 

interdisciplinárním přístupem „intergrovat obsah vyučování“ a pomáhá žákům 

„v porozumění souvislostem.“ 

Stanislav Vrána vidí projektové vyučování jako vyučovací metodu, pro kterou je 

podstatné, že „žák usiluje vlastní vůlí o dosažení nějakého cíle“, předpokládá, že je žák 

na dosažení cíle přímo vnitřně zainteresován a přebírá za jeho dosažení plnou 

odpovědnost (Vrána in Dvořáková, 2009, s. 33). 

Naproti tomu S. Velinský (Velinský 1933 in Dvořáková, 2009, s. 33) považuje 

„projektové vyučování za vyučovací soustavu, koncepce vyučování, neboť se týká 

způsobu zpracování obsahu a i změny vztahu učitele a žáka“. Dle tohoto dělení by byl 

projektový víkend v předmětu Etická výchova spíše vyučovací soustavou, neboť je to 

projekt připravený učitelem. 

4.2 „Stmelovací výjezd“ – nástroj mravní výchovy i prevence šikany 

Význam tzv. stmelovacích výjezdů v oblasti prevence vyzdvihl Pavel Říčan (Říčan  

a Janošová, 2009 s. 28) na celostátní konferenci Šikana jako etický, psychologický  

a pedagogický problém v příspěvku nazvaném Nové pohledy na šikanu. 

Dospívání je spojeno se snahou o získání nezávislosti na kontrole dospělých. Projevuje 

se negativním vymezováním a vyhledáváním konfliktů s danými autoritami. Mladí stále 

více prosazují svou vůli, zkoušejí zakázané činnosti a požitky a snaží se utajit svůj svět 

před dospělými (Říčan a Janošová, 2009, s. 27–29).  

Pavel Říčan ve výše uvedeném příspěvku upozorňuje na fakt, že „ve třídě se 

dlouhodobě vytváří ´opoziční struktura´, která řídí skrytý, utajený, možno říct ilegální 

život této skupiny.“ (Říčan a Janošová, 2009, s. 28) 
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4.3 Význam „stmelovacích výjezdů“ pro žáky 6. tříd 

Pavel Říčan dále poznamenává: „Zvýšené nebezpečí, že opoziční struktura zesílí  

a zdegeneruje v antisociálním smyslu, hrozí v 6. ročníku ZŠ, kdy školní rok začíná bez 

dětí, které odešly na výběrové školy. (…) Struktura znovu krystalizuje a snadno v ní 

mohou získat vliv děti s antisociálními sklony.“ (Říčan a Janošová, 2009, s. 28–29)   

Jak uvádí Victor J. Drapela v knize Přehled teorií osobnosti66
: „Ačkoliv vnímáme svou 

osobnost jako jednotnou a pevnou, ve skutečnosti je neustále v pohybu“ (2008, s. 13).  

Díky tomu může promyšlená výchova ovlivňovat chování jednotlivců i celé skupiny.  

Právě při stmelovacích výjezdech může pedagog nenásilnou formou přispět k tomu, 

„aby vliv a oblibu získaly děti prosociálně orientované.“ (Říčan a Janošová, 2009,  

s. 29) 

Martin Brestovanský na konferenci Šikana jako etický, psychologický a pedagogický 

problém ve svém příspěvku Riešenie a prevencia skrytej sociálnej agresie pedagogikou 

etickej výchovy zdůraznil, že „pokud se má etický rozměr stát součástí myšlení, 

prožívání a postojů dětí, je důležité, aby dítě prožilo intenzivní osobní příběh plný 

nasazení, tedy opak toho, co nazýváme nudou.“ 67
 (Brestovanský, 2009, s. 113)  

Přesně to projektový víkend v předmětu Etická výchova žákům 6. třídy přináší. 

  

                                                 
66

 DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. 5. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN: 978-80-7367-505-9. 
67

 Původní znění: „Ak sa má etický rozmer stať súčasťou myslenia, prežívania a postojov detí, je důležité, 
aby dieta prežilo intenzívny osobný príbeh plný nasazenia, teda opak toho, čo nazýváme nudou.“ 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Koncepce projektového víkendu 6. B ZŠ Vrchlického  

5.1 Termín konání 

Projektový víkend by měl pokud možno proběhnout během prvních dvou týdnů nového 

školního roku. Tak má učitel největší možnost ovlivnit vzájemné vztahy mezi žáky, 

zejména vztah těm, kteří se ještě neznají, protože jsou na škole noví. Projektový víkend pro 

žáky 6. B probíhal 23. až 25. listopadu 2012. 

5.2 Místo konání 

Nejvhodnější je zvolit místo konání v příjemném prostředí bez rušivých vlivů  

a s možností pobytu v přírodě, např. na horské chatě, kde nejsou přítomni žádní další 

návštěvníci a turisté.  

Ubytovna DDM Větrník v Oldřichově v Hájích, kterou jsem pro náš projektový víkend 

zvolil, nabízí optimální podmínky z hlediska dostupnosti, ubytování, stravování atp.  

5.3 Účastníci a personální zajištění 

Bylo by vhodné, aby se víkendu účastnil také třídní učitel a výchovný poradce/metodik 

prevence. Při větším počtu doprovázejících osob není celodenní péče o děti tak 

namáhavá. Snáze se řeší situace, kdy se některý z pedagogů musí z nějakého důvodu 

vzdálit (je potřeba něco nakoupit, dítě onemocní a jsme nuceni s ním zajet k lékaři 

apod.). A především – děti mají šanci vytvořit si bližší vztah k více dospělým, na které 

se mohou v případě potřeby se svými problémy obrátit někdy v budoucnu.  

Našeho víkendu se zúčastnilo 20 žáků. Kromě mě (učitele etické výchovy a vedoucího 

projektového víkendu) se na realizaci akce podílela i třídní učitelka Mgr. Marcela 

Lubasová, která se připravuje také na převzetí kumulované funkce výchovný poradce  / 

metodik prevence. 
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5.4 Finanční a materiální zajištění 

Existuje několik možností financování: buď si žáci hradí výdaje spojené s projektovým 

víkendem sami, nebo jim na ně může přispět škola či rada rodičů. Pokud to místní 

grantová pravidla umožňují, požádejte o dotaci v oblasti vzdělávání, volnočasových 

aktivit nebo primární prevence. Totéž platí pro potřebné materiálové zabezpečení.  

V případě projektového víkendu 6. B si žáci hradili pobyt samostatně. Cena 560 Kč za 

žáka zahrnovala ubytování, stravování i dopravu. Potřebné pomůcky a materiál byl 

zajištěn ze školních prostředků.  

5.5 Propagace – informovanost  

Pro hladký průběh akce je nutné s dostatečným předstihem  informovat o jejím smyslu 

i praktických záležitostech všechny zainteresované (žáky, rodiče, vedení školy i třídního 

učitele). Neméně důležité je seznámit rodiče a vedení školy následně s tím, jak akce 

proběhla. Fotoreportáž doplněná několika postřehy žáků nejlépe vykreslí atmosféru 

projektového víkendu. Ideálním místem pro její zveřejnění jsou vedle školních nástěnek 

také webové stránky školy.  

Žáci 6. B i jejich rodiče obdrželi základní informace před akcí písemnou formou 

společně s návratkou (souhlasem zákonného zástupce). Po akci jsem zveřejnil zprávu68
 

z akce na internetových stránkách školy a doplnil fotografiemi.  

5.6 Dotazníkové šetření 

Při plánování projektového víkendu je vhodné počítat s pretestem
69

 a následným 

dotazníkovým šetřením. Po konzultaci s lektorkou etické výchovy Mgr. Marií 

Navrátilovu jsem k sociometrii zvolil zkoumání vzájemného poměru vlivu a obliby 

jednotlivých žáků (viz Příloha F). 

                                                 
68

 http://vrchlickeho.cz/aktuality/clanek-302/harmonizacni-vikend-6-b-s-etickou-vychovou 
69

 zjišťování vstupního, počátečního stavu  
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6 Program projektového víkendu 6. B ZŠ Vrchlického 

6.1 Cíl programu 

V prvé řadě je potřeba stanovit si vzdělávací a výchovný cíl. Oldřich Šimoník (2005,  

s. 49) jej definuje jako „souhrn předpokládaných a žádoucích vlastností žáka, kterých 

má být prostřednictvím vyučování dosaženo.“  

Vedle hlavního cíle je možné stanovit si i cíle specifické. Zahrnují „hodnoty a postoje, 

produktivní činnosti a praktické dovednosti, poznatky a porozumění“, které by si žák 

měl osvojit. Zvolené cíle vytvoří základní hodnotový rámec, jenž vám pomůže určit 

obsah projektového víkendu („funkčně a hodnotově strukturovaný výběr“ aktivit). 

Obsah vám pomůže zvolit optimální vyučovací metody a formy, organizační uspořádání 

i vyučovací prostředky (didaktické pomůcky), které budete k naplnění cíle používat 

(Šimoník, 2005, s. 49–50). 

Cílem harmonizačního víkendu bývá stmelení třídního kolektivu. Cílem projektového 

víkendu může být realizace konkrétně zaměřeného projektu, představení nového 

předmětu (etické výchovy), rozvoj klíčových kompetencí a další.  

Kamarádské vztahy a soudržnost mohou žákům pomoci překonat problémy spojené se 

zvýšenými nároky, které na ně bude klást učivo druhého stupně, i nastupující období 

puberty s doprovodnými pocity nejistoty, citové rozkolísanosti a vztahovými konflikty.  

Hlavním cílem projektového víkendu z hlediska vedení školy bylo umožnit žákům 

bývalé 5. B hladký přestup z 1. na 2. stupeň a zlepšení třídního klimatu prostřednictvím: 

· „stmelení“ stávajícího třídního kolektivu, 

· včlenění nových žáků do kolektivu, 

· bližší poznání a navázání vztahu s novou třídní učitelkou. 

Mým záměrem bylo představit žákům nový předmět – etickou výchovu a pilotně ověřit 

mnou navrhovanou koncepci. Můj cíl se proto kryl se vzdělávacími cíli tohoto předmětu 

pro 6. třídu tak, jak je stanovuje MŠMT v RVP. 
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Obecně je možné za cíl projektového víkendu označit žáky, které charakterizují 

následující dovednosti:   

· uvědomují si význam komunikace v mezilidských vztazích, rozlišují vhodné  

a nevhodné komunikační styly a hodlají dál pracovat na zdokonalování svých 

komunikačních dovedností,  

· uvědomují si význam vzájemné důvěry a chtějí ji dál rozvíjet,  

· poznali radost, kterou může člověku přinášet týmová spolupráce  

i její praktické výhody a mají chuť se do ní i nadále zapojovat,  

· pochopili, že každý člověk má nějaké dobré vlastnosti a schopnosti, kterými 

může druhé obohatit a na základě tohoto poznatku dokáží pozitivně ohodnotit 

sebe i druhé, 

· jsou správně naladěni na nový předmět etickou výchovu: těší se na něj, mají 

chuť poznávat sebe i druhé, učit se novým dovednostem, aktivně se zapojovat  

a rozvíjet svou iniciativu a kreativitu ve vzájemných vztazích.    

6.2 Obsah programu a použité metody 

Při sestavování je vhodné rozdělit program na jednotlivé bloky, které se skládají 

z několika aktivit. V literatuře u nich bývá zmíněna časová dotace. Ve skutečnosti se 

může stát, že uvedené časy nebudou odpovídat reálné situaci (např. bude třeba žákům 

něco déle vysvětlovat, z nějakého důvodu bude nutné hru přerušit apod.). Proto je 

důležité mít v zásobě více aktivit a zároveň si ujasnit, které z nich je možné vynechat, 

aniž by to nějak narušilo celkový rámec.  

Aktivity je nutné navrhovat s ohledem na cíl, denní dobu (bezprostředně po obědě není 

vhodná např. extrémně pohybová aktivita, na večer neplánujeme intelektuálně náročné 

hry). Typy aktivit a prostředí (venku – uvnitř) je vhodné střídat tak, aby se si žáci užili 

radost z pohybu, poznávání, vzájemné komunikace atd.  

V rámci etické výchovy je učitelům doporučováno využívat obecné pedagogické 

metody, např.: skupinovou spolupráci, projektové vyučování, dramatizaci, kooperativní 

učení, psychohry, strukturované drama, interview, práci s hudbou, obrazem. Všechny 

uvedené metody jsem při sestavování projektového víkendu zařadil. 
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Program jsem sestavil tak, aby v něm byly zastoupeny aktivity, které odpovídají prvním 

4 tématům Kurikula etické výchovy70
. Obdobou je Tematický plán etické výchovy pro  

6. třídy
71

 na ZŠ Vrchlického. Aktivity jsem pracovně rozdělil na hlavní a pomocné72
.  

Tabulka 1: Harmonogram hlavních aktivit. 

HARMONOGRAM HLAVNÍCH AKTIVIT 

 

pátek 23. listopadu 
 

Večerní blok 

POZNÁVACÍ ČÁST 
 

 

Aktivita na seznámení 
s místem pobytu a okolím 

 

sobota 24. listopadu 
 

Dopolední blok 

KOMUNIKACE  

A SPOLUPRÁCE 

  

  

Odpolední blok 

SEBEHODNOCENÍ  
  

  

POZITIVNÍ HODNOCENÍ 
DRUHÝCH 

  

 

Večerní blok 

ODDYCHOVÉ AKTIVITY 

  

 

Limeriky 

Cesta tmou 

Mravenci 

Omezení malíři 
  

Můj erb 

Nedokončené věty 

Tak to jsem já 

  

Tvé kladné stránky 

Dárky  
Pastýři a ovečky 

 

Noční hra 

Na zamrzlíka 

Kapitán lodi 
Sekvento 
 

 

neděle 25. listopadu 
 

Dopolední blok 

TVOŘIVOST, INICIATIVA,  

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

  

   

Odpolední blok 

ZÁVĚR – ZHODNOCENÍ 
  

 

Gordický uzel 
Hrad 

Počítám s tvou pomocí 
Dopravní zácpa 

  

Vyhodnocení Pastýřů  
a oveček 

Anketa 

Emotikony 
 
 

                                                 
70

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kurikulum Etická výchova [online]. 2010 [cit. 2014-04 

-17]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/kurikulum-eticka-vychova. 
71

 MASÁK, Jan. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBEREC, Vrchlického 262/17. Tematický plán etické výchovy 
pro 6. třídy. Liberec, 2010. 
72

 viz bod 8.4 Pomocné aktivity. 
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6.3 Hlavní aktivity programu 

6.3.1 Limeriky
73

 

Cíl: komunikace, spolupráce, zábava. 

Prostředí: interiér, příp. venkovní.  

Délka trvání: 20–30 min. 

Pomůcky: kartičky s limerikami
74

, připínáčky, nůžky, vytištěné limeriky pro kontrolu. 

Senzibilizace: Pojďme se po ránu trochu proběhnout a zabavit. Možná se u toho i něco 

naučíme…  

Nácvik: Vylosujeme skupinky po třech žácích. Umístěte na chodbu listy s básničkami, 

originální výtisky si ponechte. Jeden z trojice žáků odbíhá na chodbu, kde se nazpaměť 

naučí libovolnou říkanku. Pak ji reprodukuje na jiném místě druhému ze své skupinky 

(např. na jedné straně třídy.) Poslední, třetí ze skupiny je znovu na jiném místě (na 

druhé na straně třídy) a učí se limeriku od svého druhého kolegy. Posléze on odbíhá  

k učiteli, kde mu jí přednese. První se mezitím snaží na chodbě naučit další básničku… 

Žáci mohou pořadí ve skupině libovolně měnit. Dejte však pozor, aby vám limeriku 

říkal až skutečně ten poslední v řadě. Vyhodnocujte, které skupince se podařilo naučit 

básničku úplně bez chyby (např. za každou bod).  

Hodnotová reflexe: Ptáme se skupinek, jak se jim aktivita zamlouvala, jak se jim 

spolupracovalo, zda měnili taktiku v průběhu aktivity a co by příště udělali jinak 

(zlepšili).  

Transfer do života: Učíte-li se nějakou novou věc, nechte si jí vysvětlit od kamaráda  

a až jí pochopíte, naučte to zase jiného. Nejlépe si tak novou látku zapamatujete. 

Varianta: Na našem víkendu jsme využili prostoru u chaty a kartičky s limerikami 

připnuli na kmeny stromů, pařezy, sloupy. Žáci tak měli možnost nadýchat se po ránu 

čerstvého vzduchu a trochu si zaběhat. 

  

                                                 
73 Zdroj: Kurzy etické výchovy Liberec 2010, lektorky Mgr. Hana Mervartová a Mgr. Marie Navrátilová. 
74

 Volně dostupné limeriky jsou např. na webových stránkách www.rymy.cz. 
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6.3.2 Cesta tmou
75 

 

Cíl: rozvinutí spolupráce a důvěry. 

Prostředí: venkovní, příp. interiér.   

Délka trvání: 30–35 min.  

Pomůcky: šátky na zavázání očí, různé přírodní překážky (klády, pařezy), stoly, 

lavičky, „mluvící kámen“ k reflexi.  

Senzibilizace: Dostanete šanci vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se cítí nevidomý, pokud 

se pohybuje bez pomoci např. cestou městem.  

Nácvik: Ve větším prostoru (hřiště, zahrada, park) rozmístíme rozličné překážky tak, 

aby tvořily různé přelezy, podlezy atp., které bude nutné překonat. Účastníky 

rozlosujeme do dvojic. Členové jednotlivých párů se rozhodnou, který z nich bude 

navigátor, a který slepec. Slepci se zaváží oči a dvojice čeká ve stanoveném prostoru. 

(Důležité je, aby výběr dvojic a zavázání očí probíhalo někde stranou.) V momentě, kdy 

se dvojice dostane do překážkového prostoru, se navigátor chopí své funkce a snaží se 

slepce bez úhony provést. Usměrňuje jej pouze slovy, dotyk není povolen. Slepec opět 

prohlédne až v prostoru cíle. Své role si pak mohou vyměnit. 

Hodnotová reflexe: Po aktivitě jsme provedli reflexi pomocí mluvící koule tak, aby 

měl každý možnost vyjádřit své pocity v roli slepce i navigátora.  

Transfer do života: Pokusme se vcítit do druhého člověka a pochopit tak jeho případné 

handicapy. Když se nám to podaří, můžeme mu být nápomocni. 

  

                                                 
75

 Zdroj: Neumann, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 4. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80 

-7367-276-8. S. 142.  
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6.3.3 Mravenci
76

 

Cíl: rozvinutí spolupráce a neverbální komunikace. 

Prostředí: interiér, příp. venkovní   

Délka trvání: cca 35 min.  

Pomůcky: tabule, barevné křídy (flichart, fixy), barevné samolepky – zelené, modré, 

červené a jednu žlutou. (Můžeme nahradit kolíčky, svorkami, barevnými papíry.) 

Senzibilizace: Vyučující zahájí diskuzi se žáky, jaké role mají mravenci v mraveništi. 

Nácvik: Dáme pokyn, aby žáci zavřeli oči, položili si hlavu na lavici (stůl) a v klidu 

poslouchali pravidla hry. Učitel zkontroluje, zda všichni „spí“ a označkováním žáků 

přidělí mravenčí role. Nalepí dětem na záda barevné samolepky, nebo kolíčkem či 

kancelářskou svorkou za lem oděvu, připevní proužek barevného papíru. Nahodile 

rozdělí zelené, modré, červené a jeden žlutý proužek. Během značkování žáků zdůrazní, 

že hra nebude mít smysl, když někdo bude podvádět a prozradí, jakou barvu kdo má na 

zádech. Každá barva totiž symbolizuje určitou roli, kterou žáci budou v mraveništi 

zastávat a ostatním neverbálně předvádět. Smyslem hry je rozpoznat přidělenou roli  

a najít ostatní mravence se stejnou pozicí, spojit se s nimi, a to všechno bez mluvení.  

Učitel „probudí“ žáky a objasní jim symboliku barev. Na tabuli (flipchart) nakreslí 

zelený puntík.  

Zelená = zásobovači. Před zimou se snaží sehnat pro celé mraveniště poslední zásoby 

potravy. Sbírají kousky listů, stébla trávy, proto tato barva. Mají zoufalý pohled, 

vykulené oči, kterými rychle kmitají sem a tam, tlačí je čas. 

Modrá = strážci, ochránci. Hlídají a střeží mraveniště. Jejich pohled je přísný, obočí 

mají svraštělé, oči přimhouřené. Stojí venku na stráži, na vzduchu, proto modrá barva.  

Červená = pečovatelé, chůvy. Láskyplným pohledem sledují nakladená vajíčka, starají 

se o larvy i malé mravenečky, krmí je, rozmazlují. Mají úsměvné tváře, milý výraz. 

                                                 
76

 Zdroj: Mgr. Jaroslava Pilnajová 
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Žlutá = jediná královna. Je unavená a ospalá z jednotvárné činnosti kladení, zívá, 

přivírá oči. 

Žáci si společně s učitelem nacvičí odpovídající mimiku. Pak se začnou „hemžit“, tedy 

pohybují se po třídě. Posunky poprosí partnera, ať se jim podívá na záda a vyjádří 

pohledem jejich roli. Znázorněnou mimiku napodobí. Když jim ji partner kývnutím 

odsouhlasí, jdou dál a ověří si svou roli na dalším "mravenci“. 

Jakmile svou pozici rozpoznají, odeberou se na domluvené místo (strážci ke dveřím  

– vchod do mraveniště, zásobovači k oknu – je vidět zeleň, pečovatelé zasednou do 

lavic (ke stolům) – vnitřek mraveniště, královna přijde k tabuli (flichartu) a nakreslí 

královskou korunu. 

Pro lepší orientaci je vhodné připsat místo setkání na tabuli za puntíky: OKNO, DVEŘE, 

LAVICE, TABULE.  

Hodnotová reflexe: Bylo pro tebe složité nalézt vlastní roli? Bylo problémem dodržet 

pravidlo mlčení. Jak důležitá je spolupráce ve skupině? Jakou roli by si přijal nejraději? 

Které role zastáváš právě teď? 

Transfer do života: Ve svém životě musí každý z nás zastávat spoustu rolí. Důležité je 

svou momentální roli včas rozpoznat a snažit se jí „hrát“ co nejlépe.  
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6.3.4 Omezení malíři77 

Cíl: rozvinutí spolupráce, důvěry, empatie, prosociálnosti. 

Prostředí: místnost, učebna.  

Délka trvání: 20–30 min.  

Pomůcky: 1 pracovní list do každé skupiny (Příloha A), pastelky, černý fix, šátky na 

simulaci postižení pro všechny žáky, lístky s handicapy (mohou vyrobit žáci 

z pracovního listu), obálky podle počtu skupin. 

Senzibilizace: Připomeneme si, jaká postižení žáci znají. 

Nácvik: Rozdělíme žáky do šestičlenných skupin. Každá skupina dostane jeden 

pracovní list se zadáním. Úkolem skupiny je nakreslit obrázek podle zadání na 

pracovním listu tak, aby se zapojili do práce všichni. Každý hráč si v rámci skupiny 

vylosuje jeden handicap a pro kontrolu si jej zapíše na pracovní list.  Můžeme připravit 

lístky s jednotlivými postiženími pro každou skupinu předem (možné okopírovat 

z pracovního listu) nebo si je připraví sami žáci. Nevidomému zavážeme oči, 

bezrukému přivážeme ruku k tělu pomocí šátku.  

Hodnotová reflexe: Výkresy vystavíme doprostřed komunitního kruhu. Každý člen 

skupiny sdělí, jak se mu pracovalo, jak se při práci cítil. Mluvčí může ještě shrnout za 

celou skupinu. Vedeme žáky k tomu, aby si uvědomili, jaký je život s postižením. 

Vyzkouší si dorozumívání s různými typy překážek a bariér. Vhodné otázky: Co pro vás 

bylo těžké? Dokázali jste se domluvit? Jak jste si rozdělili práci? Byla vám příjemná 

pomoc spolužáků? 

Transfer do života: Žáci si většinou uvědomí, jak je těžké plnit i jednoduché úkoly 

s postižením. Některým bude možná pomoc spolužáků nepříjemná, a lze tudíž vyvodit 

konkrétní způsoby pomoci lidem s handicapem. 

Poznámka: Počet členů skupiny můžeme upravit dle potřeby. Během práce 

kontrolujeme dodržování handicapů. Je dobré stanovit časový limit a oznámit 

posledních pět minut. Při diskuzi můžeme ověřit konkrétní činnost žáka (co namaloval). 
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 Zdroj: Mgr. Marcela Matějcová  
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6.3.5 Můj erb78
 

Cíl: sebeuvědomění, sebehodnocení. 

Prostředí: místnost, učebna.   

Délka trvání: cca 30 min.  

Pomůcky: pastelky, sešity.  

Senzibilizace: Rytíři ve středověku mívali svou bojovou zástavu a erb umístěný na 

štítu. Motivy na zbroji zobrazovaly mimo jiné hodnoty, které rytíř vyznával. Pojďme si 

něco podobného vyzkoušet… 

Nácvik: Žáci si do svých deníčků (sešitů) zakreslí jednoduchý erb o 4 polích. Jejich 

další úkol je následující: Jednotlivá pole označ drobnými číslicemi 1–4, nejlépe do 

pravého horního rohu. Do pole 1 se pak pokus výtvarně vyjádřit své kladné vlastnosti, 

do pole 2 záporné vlastnosti, do pole 3 zájmy a záliby a do pole 4 čeho byste chtěli 

dosáhnout. Do záhlaví (praporce) zapište své životní heslo, motto, nebo čím se zkrátka 

v životě řídíte. (Např. „Vždy s úsměvem“ nebo „Pravda vítězí!“, atp.). Důležité je 

sdělit, že se nejedná o výtvarnou výchovu, tudíž každý pracuje na své úrovni, a jak 

nejlépe umí. Osvědčilo se pravidla napsat na tabuli, nebo rozdat žákům papírek, kde 

budou uvedena. 

Hodnotová reflexe: Doporučuji použít tzv. tichou galerii, kdy výtvory zůstávají na 

židlích v komunitním kruhu a žáci se bez jakéhokoli komentáře posouvají kolem 

dokola. Postupně si tak prohlédnou všechny erby. 

Transfer do života: Je důležité si uvědomit, kdo jsme, které hodnoty vyznáváme a kam 

směřujeme. Bude nás to provázet celým životem. 

Varianta: Erb má 6 políček Do 1. okénka zakresli nejdůležitější událost ve svém 

životě, do druhého pole největší úspěch v životě, do 3. nejšťastnější okamžik v tomto 

roce, do 4. v čem vynikám, do 5. nejbližší osoby a do šestého pole své záporné stránky. 
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 Zdroj: Kurzy etické výchovy Liberec 2010, lektorky Mgr. Hana Mervartová a Mgr. Marie Navrátilová. 
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6.3.6 Nedokončené věty79
 

Cíl: sebeuvědomění, sebehodnocení. 

Prostředí: místnost, učebna.   

Délka trvání: 20–30 min.  

Pomůcky: psací potřeby, pracovní list (Příloha B).  

Senzibilizace: Prodiskutujeme se žáky, co jsou to sebehodnotící výroky a jak je jim 

příjemné posuzovat sebe samotné. Můžeme též provést senzibilizaci, kdy každý v kruhu 

postupně opakuje větu: „Nechci se chlubit, ale myslím, že jsem dobrý v …“ a doplní 

svou přednost. 

Nácvik: Rozdáme žákům pracovní listy. Po jejich vyplnění (nemusejí mít úplně vše) je 

rozdělíme do skupinek po 4–6. Měli by k sobě mít vzájemnou důvěru a probrat 

s ostatními svůj list. Když neznají nějakou odpověď, mohou se spolužáků na své silné 

stránky zeptat. 

Hodnotová reflexe: Jak těžké pro tebe bylo list vyplnit? Některé otázky byly 

jednoduší? Které? Proč si na některé neodpověděl? Bylo ti příjemné, když spolužáci 

hovořili o tvých silných stránkách? 

Transfer do života: Je důležité uvědomit si své silné stránky a umět je využít. 

Poznámka: Můžeme navázat aktivitou Vnitřní sebehodnocení80
.  
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 Zdroj: Kurzy etické výchovy Liberec 2010, lektorky Mgr. Hana Mervartová a Mgr. Marie Navrátilová. 
80

 LENZ, L., KRIŽOVÁ, O. Etická výchova: metodický materiál 1.: Luxpress, 2000. ISBN: 80-7130-091-8. 
Str. 45, aktivita 2.10. 
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6.3.7 Tak to jsem já81
 

Cíl: sebeuvědomění, sebehodnocení. 

Prostředí: místnost, učebna.   

Délka trvání: cca 70 min.  

Pomůcky: papíry vel. A3 s vyšší gramáží, pastelky, lepidlo, nůžky, barevné papíry, 

časopisy… 

Senzibilizace: Máte k dispozici nejrůznější pomůcky, které můžete využít. Na čistý list 

nadepište (nebo vystříhejte z písmen a nalepte) „Tak to jsem já“. Popřemýšlejte, co je 

vám blízké, co máte a děláte rádi. Pak vytvořte koláž, která bude nejlépe zobrazovat 

vaši osobnost.  

Nácvik: Každý pracuje samostatně, v klidu a ústraní tak, aby nebyl rušen a mohl 

reflektovat své myšlenky. 

Hodnotová reflexe: tichá galerie (viz aktivita Můj erb). 

Transfer do života: Každý z nás je jedinečnou osobností. Odlišnosti od ostatních z nás 

vytvářejí originál. 
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 Zdroj: Kurzy etické výchovy Liberec 2010, lektorky Mgr. Hana Mervartová a Mgr. Marie Navrátilová. 
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6.3.8 Tvé kladné stránky82
 

Cíl: pozitivní hodnocení druhých. 

Prostředí: místnost, učebna.   

Délka trvání: cca 60 min.  

Pomůcky: pastelky, sešity (list papíru). 

Senzibilizace: Žáci včetně pedagoga sedí v komunitním kruhu. Doprostřed dáme židličku, 

na níž si postupně (dobrovolně) sedají žáci. Ostatní sedícímu vyjádří nějakou kladnou 

vlastnost, povahový rys, zručnost, schopnost nebo skutek. Začínají vždy stejně: „Oceňuji, 

že…“ nebo „Líbí se mi na Tobě, že…“ Pro větší odhodlání dětí, můžeme uvést příklady: 

„Oceňuji na Tobě, že máš stále dobrou náladu“, „… jsi dobrá v matematice“, „… je na 

Tebe spolehnutí“, „… jsi výborný sportovec“, atp. Pakliže se nám aktivita časově natahuje, 

můžeme omezit počet kladných hodnocení na 5 u každého žáka. Nakonec totiž chce 

doprostřed usednout skoro každý. 

Nácvik: Do etických deníčků (sešitů) si každý žák obkreslí svou dlaň a nechá otevřený sešit 

na lavici. Pak všichni postupně obcházejí třídu a každému do dlaně a prstů vepíšou nějaké 

kladné hodnocení. Stačí heslovitě. Žádoucí je používat barevné pastelky, aby vyplněná dlaň 

vypadala náležitě pestře. U žáků, kde by hrozilo, že budou psát svým kolegům negativní 

poznámky, občas zkontrolujeme, zda dodržují pravidlo o pozitivním hodnocení. 

Hodnotová reflexe: Ptáme se žáků, co nového se o sobě dozvěděli a jak jim bylo příjemné 

„číst si ze své dlaně“.  

Transfer do života: Poukazujeme na to, že každý s nás v něčem vyniká. Pokusíme se 

nalézt to nejlepší zejména u méně oblíbených žáků. Stále se učme chválit. Upřímná 

pochvala dokáže konat zázraky.  

Varianta: Je možné obkreslit na dvoustranu obě své dlaně. Jednu vybranou teplou barvou 

(dle výběru, např. oranžovou) a druhou barvou studenou (např. černou). Žáci se pokoušejí 

do jedné ruky (té v teplých barvách) zapsat, jak oni sami vidí své dobré stránky. Do druhé 

ruky pak ty záporné. V reflexi této varianty doporučuji, aby žáci své výsledky 

konzultovali pouze ve dvojicích tak, jak k sobě mají důvěru. 
                                                 
82

 LENZ, L., KRIŽOVÁ, O. Etická výchova: metodický materiál 1.: Luxpress, 2000. ISBN: 80-7130-091-8. 

Str. 44, aktivita 2.8. 
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6.3.9 Dárky83
 

Cíl: pozitivní hodnocení druhých, radost z darování. 

Prostředí: místnost, učebna.   

Délka trvání: cca 50 min.  

Pomůcky: pastelky, sešity (list papíru). 

Senzibilizace: Vyučující zahájí diskuzi se žáky, zda raději dárky přijímají nebo darují. 

Nácvik: Každý žák posléze daruje dva dárky. Jeden tomu, koho si vylosuje a druhý 

tomu, komu sám chce. Měl by zauvažovat, jaký dárek je vhodný – cokoliv obvyklého  

i neobvyklého. „Dárek“ každý nakreslí, případně i popíše. Potom se dárky předají 

anonymně tak, aby obdarovaný mohl hádat, kdo a proč mu takový dárek dal. Dárky lze 

postupně „rozbalovat“ před celou skupinou.  

Hodnotová reflexe: Každý se může vyjádřit, proč asi dárek dostal, jak ho potěšil. Je 

důležité si uvědomit, že dávání a dostávání dárků je složitý proces. Měli bychom vybírat 

individuálně, vyjadřit vztah a postoj dárce k obdarovanému. Zamyslíme se nad 

příslovím „Darovanému koni na zuby nekoukej“. 

Transfer do života: Vyzýváme žáky, aby se snažili (nejen své blízké) obdarovávat co 

nejčastěji. Nehmotný, či dokonce vlastnoručně vytvořený dárek udělá radost největší  

a otevírá srdce. 

Varianta: Hráči se rozdělí do dvojic, každá dvojice dostane jeden dárek – napsaný na 

papíru. Sehrají pantomimu – gratulace, předání dárku, rozbalení, předvedení toho, co 

v balíčku bylo. Ostatní ze skupiny hádají, jaký dárek příjemce dostal. 

  

                                                 
83

 Zdroj: NEUMAN, Jan a Soňa HERMOCHOVÁ. Hry do kapsy II: Sociálně psychologické, motorické  
a kreativní hry. 1. vyd. Praha: PORTÁL, 2003. ISBN 80-7178-673-X. Dále upravila Eva Pomahačová.  
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6.3.10 Pastýři a ovečky84 
 

Cíl: projevit druhým pozornost nebo laskavost a tím podpořit jejich sebehodnocení. 

Prostředí: jakékoli (chata, ubytovna, výlet).   

Délka trvání: dlouhodobá aktivita (např. na víkend). 

Pomůcky: dle fantazie „pastýřů“, papírky, psací potřeby, osudí. 

Průběh aktivity: Všichni žáci napíší na papírek své jméno a vloží jej do osudí. Poté si 

každý vylosuje svou „ovečku“, o kterou se pak po celý pobyt (víkend) stará. Snaží se jí 

nadbíhat, pomáhat, dávat drobné dárky, věnuje jí pozornost… Vše tak, aby ovečka  

o totožnosti svého pastýře neměla tušení. 

Hodnotová reflexe: Na konci akce se provede vyhodnocení. Jaké to bylo býti pastýřem 

a ovečkou? Je možné (na dobrovolnosti) odhalit, kdo byl kdo. 

Transfer do života: Snažte se své blízké často obdarovávat a věnovat jim pozornost. 

Dostanete-li naopak vy drobný dárek, nebojte se dát najevo svou radost. Dárce to určitě 

potěší. 

Poznámka: Aktivita je vhodná například na výlet nebo společný pobyt na chatě. 

Doporučuji losovat hned ráno, případně na začátku akce. Je důležité opakovaně 

apelovat na účastníky, aby neprozradili, čí jsou pastýřem. 

  

                                                 
84

 Zdroj: LENZ, L., KRIŽOVÁ, O. Etická výchova: metodický materiál 1.: Luxpress, 2000. ISBN: 80 

-7130-091-8. Str. 52, aktivita 1, Hra na pastýře. 
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6.3.11 Gordický uzel85
 

Cíl: tvořivě řešit problém. 

Prostředí: místnost, učebna.   

Délka trvání: cca 20–30 min.  

Pomůcky: Příběh o králi Gordiásovi. 

Senzibilizace: Poslechněte si Příběh o králi Gordiásovi. Gordiás  byl pouhý sedlák. 

Učený nebyl, zato byl velice moudrý a ostatní k němu chodili na poradu. Nakonec ho 

zvolili králem. Postavili mu kamenné město a nazvali je Gordion. Gordiás vjel do 

Gordionu na selském voze a vůz pak přivázal uzlem o tisíci smyčkách v Diově chrámu. 

Potom řekl svým lidem: „Kdo uzel rozváže, stane se pánem světa!“Po letech uslyšel  

o této věštbě velký vojevůdce Alexandr Veliký. Nechtěl se ale zdržovat, a tak chytil meč  

a gordický uzel rozetnul vedví. V krátkém čase pak dobyl velký kus zeměkoule. Pánem 

světa se však nestal, protože zemřel jako mladý na horkou nemoc. Inu, gordický uzel 

měl rozvazovat pomalu. Pak by ho napadlo, že snaha ovládnout svět je nesmyslná.  A to 

si myslel i moudrý Gordiás, když uzel vázal. 

Nácvik: Všichni zúčastnění se postaví do kruhu, zavřou oči a chytí za ruce. (Nesmí se 

však držet svého souseda.) Úkolem je pokusit se rozplést změť rukou tak, aby všichni 

utvořili jednu řadu. Ruce přitom nikdy nesmějí rozpojit. 

Hodnotová reflexe: Kdy jsem se při řešení problému choval podle Gordiáse? (Problém 

jsem řešil s chladnou hlavou, pomalu, s rozvahou…). V jaké situaci jsem se naopak 

zachoval jako Alexandr Veliký? (Pyšně, nedočkavě, zbrkle, neposlouchal jsem rady 

svých blízkých…). Co mi tyto situace přinesly? 

Transfer do života: Gordický uzel (velký problém) je potřebné řešit (rozvazovat) 

pomalu, opatrně. Možná proto, aby každého napadlo, že být pánem světa je nesmysl. 

Poznámky: Když je uzel hodně zamotaný, lze povolit např. dvě rozpojení rukou. Pokud 

skupina už dlouho nemůže uzel rozmotat, můžeme hru ukončit tím, že Alexandr Veliký 

uzel nerozvázal, ale přesekl a pomyslným mečem uzel rozsekneme a hru ukončíme. 
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 NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 4. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367 

-276-8. Upraveno dle Marie Navrátilové, Marcely Matějcové a Hany Brichové. 
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6.3.12 Dopravní zácpa86
 

Cíl: radost z diskuze a spolupráce; rozpoznávání, projednávání a řešení problémů. 

Prostředí: místnost, učebna.   

Délka trvání: 20–30 min.  

Pomůcky: lepicí páska k vyznačení čtverců na podlaze. (Nahradíme papíry vel. A4). 

Nácvik: Vyučující vyznačí na podlaze vedle sebe čtverce o straně asi 80 cm. Počet 

čtverců se rovná počtu osob ve skupině plus jedna. Prostřední čtverec označí křížkem. 

Žáci se rozdělí do dvou stejně velkých skupin a postaví se do čtverců napravo a nalevo 

od kříže. Skupiny stojí čelem k sobě. Účastníci mají za úkol vzájemně se vyměňovat 

z jedné strany kříže na druhou tak, že každý zaujme na protější straně stejné stanoviště.  

Hrací pole (příklad pro 8 osob): 

Tabulka 2: Schéma postavení hráčů. 

4A 3A 2A 1A X 1B 2B 3B 4B 
 

Při výměnách se musejí dodržovat následující pravidla: 

1. Vždy se smí pohybovat jen jedna osoba. 
2. Hráči se smí přesunout pouze na prázdné místo před sebou, nikdo nesmí jít 

dozadu. 

3. Aby se hráč dostal na volný čtverec, může obejít jiného hráče, jestliže hráč před 
ním je k němu obrácen čelem. 

4. Nikdo nesmí obejít toho, kdo je k němu obrácen zády. 

Hodnotová reflexe: Jaký postup řešení jste zvolili? Jakou roli si měl ve skupině? 

Zapojoval ses do diskuze?  

Transfer do života: Řešit problém bývá lepší ve skupině. Každý nápad, ale také 

vyžaduje správnou argumentaci a asertivní obhajobu, aby byl všeobecně přijat. 

Pokoušejte se vhodně formulovat své názory. 

Řešení: Pravidla nezakazují, aby se osoba na poli, na kterém stojí, otočila. 
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 Zdroj: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení a hry. Belz, H; Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich 

rozvíjení. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN: 80-7178-479-6. 
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6.3.13 Hrad
87

 

Cíl: rozvíjení tvořivosti a iniciativy při řešení problémů. 

Prostředí: místnost, učebna.   

Délka trvání: 20–30 min.  

Pomůcky: pracovní list pro každou skupinu (Příloha C), psací potřeby. 

Senzibilizace: Ve středověku byl každý hrad obklopen hlubokým vodním příkopem, 

který měl chránit obyvatele před útočníky. Ti museli uvažovat o prostředích  

a způsobech, jak příkop překonat.  

Nácvik: V našem případě je hrad obklopen vodním příkopem širokým 4 metry. Váš 

tým (3–5 žáků) má k jeho překonání dispozici pouze 2 prkna a žádné jiné pomůcky. 

Prkna jsou sice silná, ale bohužel příliš krátká, jejich délka je jenom 3,80 metru. Jak je 

možno vodní příkop překonat?  

Hodnotová reflexe: Koho napadlo řešení? Kdo byl lídrem? Jakou roli si měl v týmu? 

Existují i jiná řešení? Co by se dalo v komunikaci ve skupině vylepšit? 

Řešení: Jedno prkno se položí přes roh tak, aby bylo možno položit druhé prkno 

diagonálně přes příkop. (Řešení pochopitelně žákům dopředu neprozrazujeme.) 

Transfer do života: Hledejme v životě originální a nápaditá řešení. Často ta geniální 

bývají jednoduchá. 

Varianta: K reflexi můžeme využít obrázky zvířat (myš, žraloka a psa). Žáci pak mají 

za úkol se posadit nebo si stoupnout k tomu zvířeti, jehož typické vlastnosti zastávali ve 

skupině. Žralok – šel přímo k řešení problému, měl vlastní vizi, ostatní tolik 

nerespektoval; pes – staral se o vztahy a veselou náladu v týmu, byl nápomocen, když 

bylo potřeba; myš – raději se držela v pozadí, příliš se neprojevovala. 
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 Zdroj: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení a hry. Belz, H; Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich 

rozvíjení. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN: 80-7178-479-6. 
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6.3.14 Počítám s tvou pomocí88
 

Cíl: řešení problémů a spolupráce, neverbální komunikace. 

Prostředí: místnost, učebna.   

Délka trvání: cca 30 min.  

Pomůcky: čelenky nebo samolepící štítky s čísly pro každého – součet čísel v trojici 

musí být 100, např. kombinace 1, 29, 70. 

Nácvik: Připravíme čelenky nebo samolepící štítky s čísly – součet vždy musí být 100. 

Účastníci se postaví do kruhu, zavřou oči a vyučující každému umístí na čelo nějaké 

číslo a všichni se promíchají (za asistence učitele). Pak otevřou oči a budou se snažit 

beze slov vytvořit trojice tak, aby součet jejich čísel na čele dávat hodnotu 100. Žádný 

hráč nezůstane sám, není-li počet hráčů dělitelný třemi, zařadí se do hry i vedoucí, nebo 

se jeden až dva hráči stanou rozhodčími.  

Hodnotová reflexe: Jak dlouho trvalo řešení? V čem spočíval úspěch? Jaká byla 

nejlepší taktika? Jakou roli si zaujal? Byl jsi aktivní nebo pasivní? 

Transfer do života: Dobrá týmová spolupráce umí vyřešit téměř každý problém. 

Varianta: Můžeme zadat časový limit pro splnění úkolu. Pro obveselení vytvoříme 

kombinace ze zvířat stejného druhu, trojice se budou vyhledávat jen pomocí zvukových 

signálů a ukazováním. 
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 Zdroj: Petra Preibischová. 
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6.4 Pomocné aktivity 

Pomocné aktivity jsou dle mého názoru při etického výchově velmi užitečné a žádoucí. 

Doporučuji je zařadit před každým větším blokem programu, tedy zejména ráno, po 

obědě a každé delší přestávce.  

V ideálním případě zařazujeme takovou pomocnou aktivitu, které souvisí s tématem, jež 

má následovat. Může pak skupinu žádoucím způsobem naladit a zkoncentrovat na 

aktivitu hlavní. (Někdy přímo supluje senzibilizaci.)   

Nejprve níže uvádím pár tipů aktivit na rozehřátí skupiny a uvedení do tématu, jež jsem 

při popisovaném víkendu použil. Nejedná se to typické „zahřívačky“, ale tuto funkci 

částečně plní. Jsou pochopitelně použitelné i při běžné výuce etické výchovy, případně 

v jiných předmětech. 

Dále zmiňuji pár zábavných, relačních her. Použili jsme je mezi večeří a večerkou, 

abychom žákům vyplnili volný čas. Byly nepovinné. U těchto her jsme prvoplánově 

sledovali zejména jejich oddychový charakter. Zde již neklademe důraz na reflexi  

a transfer do života, můžeme ale zúčastněné požádat o krátké zhodnocení. 

Na závěr připojuji možnosti rozřazení žáků do skupin tak, aby bylo pestré, případně 

vhodně předcházelo probíranému tematickému okruhu. 
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6.4.1 Na novináře89
 

Cíl: rozehřátí skupiny, verbální i neverbální komunikace, budování důvěry. 

Prostředí: místnost, učebna.   

Délka trvání: 20 min. 

Pomůcky: „losovátka“ pro utvoření dvojic, osudí. 

Senzibilace: Pojďme si trochu popovídat… 

Nácvik: Žáci si vylosují partnera do dvojice. Oba pak mají za úkol se během 5 minut 

dozvědět o druhém co nejvíce. Posléze si stoupnout, dát sedícímu partnerovi ruku na 

rameno (dobrovolné), a pohovořit, co se o něm dozvěděli.  

Hodnotová reflexe: Co ses dozvěděl, nového, překvapivého? Co bylo řečeno, ale 

zapomněli jste? Z jakého důvodu? Bylo příjemné, když ti dal spolužák ruku na rameno?  

Transfer: Budete-li druhým aktivně naslouchat, utkví vám v paměti více informací. 
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Zdroj: LENZ, L., KRIŽOVÁ, O. Etická výchova: metodický materiál 1.: Luxpress, 2000. ISBN: 80-7130 

-091-8. Str. 158, aktivita A 6. Představení souseda. 
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6.4.2 Co máme společného?90
 

Cíl: rozehřátí skupiny, komunikace. 

Prostředí: místnost, učebna.   

Délka trvání: 15 min. 

Pomůcky: žádné. 

Senzibilizace: Mluvíme se žáky o tom, co mohou mít lidé společného – od barvy vlasů, 

přes brýle, oblečení, bydliště, kamarády, zájmy, jazyk, národnost… (dle věku a potřeb). 

Nácvik: Ze skupiny vybereme jednoho žáka – třeba Haničku. Vyzveme ostatní, aby 

hledali, zda mají něco s Haničkou společného. Upozorníme, že zapojit se budou muset 

všichni – zvýší to aktivitu a dá více příležitostí méně průbojným žákům, kteří by nám 

bezradně zbyli na konci. Kdo na něco společného přijde, přihlásí se. Přihlásil se např. 

Šimon. Toho vyzveme, aby řekl, co má s Haničkou společného, a stoupne si vedle ní. 

Poté vyzveme zbývající žáky, aby hledali, co mají společného se Šimonem a tak 

postupujeme, dokud nám ve třídě nezůstane žádný žák. Posledním možná budeme 

muset pomoci  nápovědou (chodíte do stejné školy, třídy, máte stejné kalhoty, pantofle, 

bydlíte ve stejném městě…). Aktivitu je dobré opakovat. Zjistíme, že s každým bychom 

asi mohli najít něco, co máme společného. 

Hodnotová reflexe: 

Bylo pro tebe složité nalézt společnou věc se spolužákem? Jsme si spíše podobní nebo 

rozdílní? Co si se o svých spolužácích dozvěděl nového? Co tě překvapilo? 

Transfer do života: Hledejte u ostatních věci společné, ne ty, které vás rozdělují. 

Dokážete tak vyjít skoro s každým. 
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 Zdroj: Mgr. Monika Levíčková.  
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6.4.3 Co znamená úsměv?91
  

Cíl: rozehřátí skupiny, neverbální komunikace. 

Prostředí: místnost, učebna.   

Délka trvání: 20 min. 

Pomůcky: vytisknutý list „Co znamená úsměv“ pro každého účastníka (Příloha č D).  

Senzibilizace: V jakých situacích se usmíváme? 

Nácvik: Rozdělíme žáky do skupin po třech až pěti. Každá dostane za úkol si připravit 

krátkou scénku, kterou sehraje dvakrát po sobě. V prvním případě s úsměvem na tváři, 

posléze se zamračeným výrazem. 

Hodnotová reflexe: Který typ scénky je pro všechny přítomné příjemnější? Vzpomněl 

by sis ještě na další situace ze života, které se dají řešit s úsměvem? 

Transfer do života: Rozdáme text „Co znamená úsměv“ a žáci si jej vlepí do Etických 

deníků.  
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 Zdroj: Kurzy etické výchovy Liberec 2010, lektorky Mgr. Hana Mervartová a Mgr. Marie Navrátilová. 



61 

 

6.4.4 Kolečko informací92
 

Cíl: rozehřátí skupiny, verbální i neverbální komunikace. 

Prostředí: místnost, učebna. 

Délka trvání: 20 min. 

Pomůcky: žádné. 

Senzibilizace: Zkusíme se teď trochu rozpohybovat… 

Nácvik: Žáci se rozestaví do dvou kruhů, vnitřního a vnějšího tak, že dvojice stojí 

naproti sobě cca v půlmetrové vzdálenosti. Na povel vedoucího (zatleskáním, 

písknutím, zvednutím ruky) dostávají jednoduché úkoly: pohovořit, které země 

navštívili, jaké sporty je zajímají, nalézt něco společného, jakou literaturu mají rádi, 

atp.; 1 minutu se na sebe dívat a nic neříkat. Na každý další povel se vnitřní kruh posune 

o jednoho žáka doprava (doleva). To se opakuje, dokud se všichni nevystřídají. 

V případě liché počtu žáků se může přidat vyučující. 

Hodnotová reflexe: Které téma tě nejvíce zaujalo a proč? S kým se ti hovořilo nejlépe 

a proč? Které téma bylo nejtěžší a proč? Které rušivé momenty jste při aktivitě 

zaznamenali?  

Transfer do života: Co si z této aktivity můžeš odnést do běžného života? 
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 Zdroj: LENZ, L., KRIŽOVÁ, O. Etická výchova: metodický materiál 1.: Luxpress, 2000. ISBN: 80-7130 

-091-8. Str. 24, aktivita 1.11. 
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6.4.5 Ruční rozhovor93
 

Cíl: neverbální komunikace, rozehřátí skupiny, zábava. 

Prostředí: místnost, učebna. 

Délka trvání: 20 min. 

Pomůcky: žádné. 

Senzibilizace: Tušíte, co je neverbální (nonverbální) komunikace? 

Nácvik: Dvě dvojice si stoupnou proti sobě tak, že první z dvojic stojí k sobě čelem  

a ruce má za zády, za nimi stojí jejich spoluhráči a mají ruce před tělem prvního. První 

hráč vypráví a druhý stojící za ním ukazuje rukama to, o čem mluví. První si začnou 

vyprávět příběh, jehož téma zadá vedoucí a v němž je třeba gestikulovat rukama, např. 

jak jsem lovil ryby. Hráči stojící vzadu doprovázejí vyprávění pohyby rukou a paží. 

Pohyby mohou odpovídat obsahu rozhovoru, nebo naopak být v protikladu. Role hráčů 

se po 2 minutách vymění.  Vhodnější je, když dvojice tvoří hráči jednoho pohlaví. 

Hodnotová reflexe: Jak se ti aktivita líbila? Je důležité používat neverbální 

komunikaci? Jaká gesta, postoje a mimiku znáš nebo používáš? Byl ti příjemný osobní 

kontakt se spolužákem? 

Transfer do života: Neverbální komunikace bývá důležitější, než komunikace verbální. 

Některé průzkumy uvádějí, že až 80% informací přijímáme zrakem. 

Varianta: Můžeme aktivitu pojmout jakou vystoupení dvojic na vybrané téma. 

Přihlížející je budou obměňovat potleskem. Lze parodovat vystupování známých 

osobností a nechat diváky hádat, kdo to mluví. 

  

                                                 
93

 Zdroj: Petra Preibischová. 
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6.4.6 Lovci lidí94
 

Cíl: rozehřátí skupiny, komunikace, pozitivní hodnocení. 

Prostředí: místnost, učebna. 

Délka trvání: 20 min. 

Pomůcky: Vytisknuté pracovní listy pro každého žáka (Příloha E).  

Senzibilizace: Pojďme se trochu protáhnout a lehce si zasoutěžit… 

Nácvik: Hráči se rozejdou po prostoru třídy a snaží se najít někoho, kdo jim může dát 

odpověď na jakoukoli předtištěnou otázku. Jeden hráč však může lovci odpovědět jen 

na jednu z nich. (Na jednom lístku se tedy nesmí opakovat u dvou a více položek stejné 

jméno.) Akce končí, když většina lovců má již dostatek úlovků.  

Hodnotová reflexe: Bývá spojena se vzájemným informováním o „úlovcích", které 

dotazováním zpřesňujeme. Hovoříme také o tom, jak se nám pracovalo a co nového 

jsme se dozvěděli o druhých. Děti bývají překvapeny, že někdo, u koho to nečekaly, 

umí hrát např. na hudební nástroj; nebo, že jeden spolužák (na první pohled nesportovní 

postavy) již vyhrál v soutěži.  

Hodnotová reflexe: Často hodnotíme člověka pouze podle toho, jak vypadá. Když se 

však o něm dozvíme více informací, často změníme názor. 
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 Zdroj: Kurzy etické výchovy Liberec 2010, lektorky Mgr. Hana Mervartová a Mgr. Marie Navrátilová. 
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6.4.7 Zdravé sebevědomí95
 

Cíl: rozehřátí skupiny, pozitivní hodnocení 

Délka trvání: 10 min. 

Pomůcky: žádné 

Senzibilizace: Teď se budeme trochu chlubit… Vyučující se pochválí jako první.  

Nácvik: V kolečku se každý uvede větou: „Nechci se chlubit, ale…“ a doplní, v čem je 

podle něj dobrý. Například: „Nechci se chlubit, ale docela dobře vařím“. Nebo: 

„Nechci se chlubit, ale jsem dobrý v matematice“, atp.  

Hodnotová reflexe: Hovoříme se žáky, jaký to byl pocit, když se dotyčný sám 

pochválil. 

Transfer do života: Buďme si vědomi, v čem vynikáme. 

Poznámka: Doporučuji zařadit před blok aktivit s tématem pozitivní hodnocení. 

V kolektivu obecně můžeme zvolit referenta na pochvaly. Pro potřeby projektového 

víkendu nechte žáky, aby si vybrali někoho, kdo bude mít za úkol přiměřené a upřímné 

pochvaly vyslovovat, kdykoli k tomu bude vhodná příležitost. 
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 Zdroj: Kurzy etické výchovy Liberec 2010, lektorky Mgr. Hana Mervartová a Mgr. Marie Navrátilová. 
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6.4.8 Na zamrzlíka96
 

Cíl: zábava 

Délka trvání: 30 minut 

Pomůcky: stůl, čepice (nejlépe „kšiltovka“), šála, rukavice, lžička, lentilky, hrací 

kostka. 

Průběh aktivity: V kruhu se stolem sedí všichni zúčastnění a střídavě házejí kostkou. 

Kdo hodí 6, nasadí si čepici, rukavice, šálu a z připraveného hrnce, který je umístěn na 

opačné straně místnosti, vytahuje lžičkou a jí (po jedné) lentilky. Činí tak do té doby, 

dokud jej nevystřídá jiný hráč. Ten se musí také obléct zmiňovaným způsobem, a až 

potom může nabírat bonbóny a konzumovat je.  

Varianta: Na našem víkendu jsme dojídali uvedeným způsobem zbytky od večeře  

a používali pouze lžíci a čepici.  
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 Zdroj: Kurzy etické výchovy Liberec 2010, lektorky Mgr. Hana Mervartová a Mgr. Marie Navrátilová. 
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6.4.9 Kapitán na lodi97
 

Cíl: zábava, tvořivost. 

Délka trvání: 20 min. 

Pomůcky: čepice z novinového papíru (nemusí být). 

Průběh aktivity: Vedoucí skupiny (učitel) se posadí na židli a nasadí si papírovou 

čepici. Ostatní účastníci si sednou do komunitního kruhu (nejlépe na židle). Vyučující 

sdělí žákům, že je kapitánem lodi, která se s námi všemi právě potápí. Vypustili jsme 

záchranné čluny, ale jejich kapacita je pochopitelně omezena. Můžeme si sebou vzít 

pouze to, co kapitán povolí. Hráči se ptají jeden po druhém a jmenují různé věci, které 

je napadnou. Kapitán schválí pouze ten předmět, který začíná stejným písmenem, jako 

křestní jméno tazatele. Úkolem je samozřejmě to, aby hráči uhádli klíč, který kapitán při 

výběru používá. Hra končí, když kapitán z reakcí účastníků pozná, že většina už přišla 

na princip schvalování předmětů. 

Varianta: Kapitánem může být kdokoli ze skupiny, jemuž učitel předem prozradí tajný 

klíč.  

  

                                                 
97

 LENZ, L., KRIŽOVÁ, O. Etická výchova: metodický materiál 1.: Luxpress, 2000. ISBN: 80-7130-091-8. 

Str. 168, aktivita E 11. Co si ztroskotanec může vzít s sebou. 
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6.4.10 Noční hra98
 

Cíl: zábava, spolupráce. 

Délka trvání: cca 100 min. 

Pomůcky: svíčky, zápalky, připínáčky, papíry vel. A5, fixy, kartička a tužka pro 

každou skupinu, drobné ceny pro nejlepší (bonbóny). 

Průběh aktivity: Vedoucí skupiny vytyčí trasu pomocí svíček tak, že každou další 

zapálí několik desítek metrů od té předešlé. U svíčky je umístěn papírek s jednoduchou 

otázkou, na kterou má skupinka správně odpovědět a zapsat na kartičku. Otázky by 

měly být poměrně jednoduché. My jsme například použili: „Co bylo včera k večeři?“, 

„Jakou aktivitu jsme dělali hned po obědě?“, „Jakou velikost nohy má paní učitelka?“, 

„Co je to nonverbální komunikace?“, „Jaké číslo pokoje má ten a ten?“, „Jaké je Zlaté 

pravidlo etické výchovy?“ atp. 

Vyhodnocení: Byť při této hře není nutné podporovat prvky soutěže, může pak 

v komunitním kruhu spočítat správné odpovědi každé skupinky, vyhlásit vítěze  

a odměnit je drobnou cenu. 

Poznámka: Noční hry typy „stezka odvahy“ mohou mýt pochopitelně i vyšší cíle. Pro 

účely našeho harmonizačního víkendu jsme raději zařadili pouze oddychovou náplň, 

aby se žáci po náročném dni plném aktivit trochu odreagovali. 
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 Zdroj: archiv J. Masáka. 
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6.4.11 Sekvento
99

 

Cíl: zábava. 

Délka trvání: 10 min. 

Pomůcky: šátky nebo škrabošky. 

Průběh aktivity: Všichni účastníci poslepu korzují po místnosti. Postupně dávají 

kolemjdoucím otázku: „Sekvento?“ Všichni odpovídají „NE“, kromě toho žáka, jenž je 

určen vyučujícím. Ten mlčí. Když se účastníkovi podaří nalézt „sekvento“, dotykem se 

s ním spojí. V opačném případě hledá dál, dokud nejsou všichni spojeni dohromady. 
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 Zdroj: Kurzy etické výchovy Liberec 2010, lektorky Mgr. Hana Mervartová a Mgr. Marie Navrátilová. 
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6.4.12 Rozřazovací aktivity100
 

Sestavení řady: Všichni žáci mají za úkol seřadit se stanoveným způsobem (viz dále). 

Poté je rozdělíte do skupinek, jak potřebujete. Např.: první čtyři – jedna skupinka, další 

čtyři druhá, atd. 

Možnosti řazení: Oznámíme žákům, ať si stoupnou vedle sebe a poslepu se seřadí od 

nejnižšího po nejvyššího. (Lze použít šátky nebo škrabošky.) 

Všichni se seřadí jako v prvním případě, ovšem bez mluvení. Dále se mohou řadit dle 

velikosti nohou, barvy očí, data narození…  

Rozdělení dle společných znaků. Vyzveme účastníky, aby se postavili do různých 

rohů místnosti. (V případě, že potřebujeme právě 4 skupiny.) Rozdělujeme je podle: 

světových stran, narození v daném ročním období nebo jeho obliby, zemských živlů 

(voda, vzduch, oheň, země), stanovených barev atp. 

Rozdělení losem: Každý účastník aktivity si předem vylosuje, se kterou skupinou bude 

spolupracovat. K losování můžeme použít: hrací karty, barevné figurky, kamínky, stejné 

tvary, domino, provázky s uzlíky, pingpongové míčky s čísly, korálky, zápalky, 

obrázkové emotikony… Pro žáky bývá atraktivní rozdělování do skupin spojit 

s pantomimou nebo hlasovými projevy. Mohou si tedy nejprve vylosovat, jaké zvíře 

budou představovat (i fiktivní) a poté jej prezentovat mimicky nebo se vyjádřit jeho 

typickým zvukem. 
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 Zdroj: archiv J. Masáka. 
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6.5 Evaluační techniky po aktivitách v etické výchově
101

 

6.5.1 Neverbální techniky 

Postavení u zdi: Levý roh znamená – byl jsem s aktivitou velmi spokojen, pravý roh  

– velmi nespokojen, uprostřed – tak na půl atp.   

Římský senát: Na pokyn vyučujícího zdvihnou žáci palec ruky do takového postavení, 

jak byli s aktivitou spokojeni (př.: zdvižený kolmo vzhůru palec = maximální 

spokojenost, palec dolů = minimální spokojenost; palec vodorovně se zemí = něco mezi 

atp.) Obdobou je počet prstů na jedné ruce se škálou  0–5, vyšší znamená lepší, 

případně 1–5, jako ve škole. 

Sociogram z bot: Každý si vyzuje pravou botu a umístí jí kolem středu do takového 

postavení, v jaké je podle jeho mínění on sám vzhledem k ostatním účastníkům. Vztahy 

mohou být naznačené přivrácením nebo odvrácením špičky boty, postavením vedle sebe 

atd. Nikdo přitom nesmí mluvit. Po dokončení a vyhodnocení prvního „obrazu“ jej 

mohou účastníci podle svých pocitů změnit. 

Hledám své místo: Vedoucí požádá účastníky, aby chodili mlčky po místnosti a hledali 

si místo, kde se cítí ve vztahu k ostatním nejlépe. 

Mimika: Ohodnoť aktivitu ze svého pohledu pouze pomocí výrazu tváře. 

Teploměr nálady: Na zemi je položen provaz, uprostřed má uzel. Ten značí 00
. 

Vyučující vyzve žáky, aby se postavili na to místo lana, které vyjadřuje jejich 

momentální pocity z aktivity. (Směrem ke konci, kde „mrzne“ = špatné pocity,  

a naopak.)  

6.5.2 Verbální a písemné techniky 

Vyhodnocovací otázky: Čeho jsem si povšiml? Co teď cítím? Čím mohu přispět ke 

zlepšení? Jak můžeme pokračovat dále? Co jsem se dozvěděl o sobě? 

Graffiti: 5 plakátových čtvrtek se rozmístí v učebně a vedoucí pobytu na ně nejprve 

napíše následující úvodní věty.: 
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 Zdroj: archiv J. Masáka, dále Belz, H; Siegrist, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. 1. vyd. 

Praha: Portál, 2001. ISBN: 80-7178-479-6. Str. 136–140. 
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1. Naučil jsem se zde… 

2. Nenaučil jsem se zde… 

3. Cítil jsem se dobře, protože… 

4. Necítil jsem se dobře, protože… 

5. Ve skupině jsem… 

Účastníci chodí po místnosti a vedoucí je požádá, aby tyto úvodní věty písemně 

doplnili. 

Test upřímnosti: Toto cvičení slouží k vědomé vzájemné upřímnosti a přátelské 

komunikaci mezi účastníky. Kromě toho ukáže, nakolik může každý jednotlivec 

ovlivnit svým komunikativním chováním společný proces. 

Každý napíše na papírek nějaké sdělení skupině, které jí dosud neřekl. Vedoucí skupiny 

zajistí naprostou anonymitu a účastníkům přitom řekne, že se nebude hádat, od koho 

sdělení je, a že sdělení budou posléze zničena. Když každý napíše své sdělení, vedoucí 

je posbírá. Na tabuli napíše nebo zpětným projektorem promítne následující škálu: 

velmi upřímné  upřímné    těžko posoudit  neupřímné velmi neupřímné 

Potom předčítá postupně jednotlivá sdělení. Účastníky požádá, aby ohodnotili upřímost 

sdělení a zanesli ho na škálu. Musí to být provedeno na základě konsenzu mezi 

účastníky. Vyhodnocení: Překvapil mě výsledek obrazu? Co mi sděluje? Jak bylo 

ohodnoceno mé sdělení? 

Vytvoření symbolů: Toto cvičení je vhodné na konci pobytu, aby se ještě jednou 

připomenul a reflektoval jeho průběh.  

Provedení: Účastníci mají za úkol vyhledat v místnosti předměty, jakožto symboly pro 

aktivity a vyučovací hodiny, které se jim obzvláště vyryly do paměti. Pak sedí skupina 

v kruhu. Vedoucí drží v ruce kartičky připravené pro cvičení a lekce, které nejsou 

zastoupeny mezi účastníky žádnými symboly. Kartičky (resp. symboly) pokládají 

chronologicky za sebou podle časového průběhu. Každý účastník má přitom možnost 

objasnit, proč zvolil určitý symbol, a co pro něj znamená. 

Vyhodnocení: „neoceněná“ cvičení a hodiny lépe zpracovat. 
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7 Vyhodnocení projektového víkendu 

Zatímco reflexe žáků (možnost sdělit, jak vnímali to, co právě prožili) by měla být 

součástí programu a probíhat okamžitě po skončení aktivity, evaluace (průzkum toho, 

co se jim líbilo či nelíbilo, co pro ně bylo jakým přínosem, jaké změny v názorech  

a postojích jim víkend přinesl) může probíhat s delším časovým odstupem, aby 

výsledek nebyl ovlivněn tzv. haló efektem102
. Pro naše účely jsme na místě zvolili 

okamžitou zpětnou vazbu a po návratu do školy dotazníkové šetření (viz kapitola 7.3). 

7.1 Vyhodnocení z pohledu žáků 

Forma závěrečné evaluace z pohledu žáků – účastníků harmonizačního víkendu – byla 

zvolena tak, aby nenarušila neformální atmosféru celého pobytu. Zúčastnilo se jí 19 

žáků, 1 žák musel odjet dříve. Doprostřed komunitního kruhu v zasedací místnosti jsme 

položili pět hromádek se zalaminovanými emotikony. Každý vyjadřoval určitou emoci: 

1 – ANO, velmi, SUPER (smích) 

2 – ANO, dobré (úsměv) 

3 – ČÁSTEČNĚ, trochu (neutrální výraz) 

4 – MOC NE, nic moc (zamračený) 

5 – VŮBEC NE, smrtelná nuda, je to k pláči (plačící) 

Po položení každé z otázek si žáci vybrali emotikon, který nejlépe vystihoval jejich 

pocity. Poté si sedli zpět na místa a ukázali svá hodnocení. 

Otázky: 

1. Myslíš (máš pocit), že umíš po uplynulém víkendu lépe komunikovat 

s ostatními? 

Odpověď 1: celkem 9 

Odpověď 2: celkem 6 

Odpověď 3: celkem 4 

Odpověď 4: celkem 0 

Odpověď 5: celkem 0 
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 haló efekt – zkreslené hodnocení podle povrchního, ale nápadného dojmu. 
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2. Myslíš, že umíš po uplynulém víkendu lépe řešit některé situace ve spolupráci 

s ostatními? 

Odpověď 1: celkem 8 

Odpověď 2: celkem 5 

Odpověď 3: celkem 4 

Odpověď 4: celkem 2 

Odpověď 5: celkem 0 

3. Jak bys hodnotil svoji iniciativu (zapojení do práce) během uplynulého víkendu? 

Odpověď 1: celkem 8 

Odpověď 2: celkem 5 

Odpověď 3: celkem 4 

Odpověď 4: celkem 2 

Odpověď 5: celkem 0 

4. Co ses dozvěděl o sobě a o spolužácích?  

U této otázky dostali žáci po proužku papíru, na který měli uvést jednou větou, co si 

z harmonizačního víkendu odnáší, jakou myšlenku, poznatek, zkušenost apod. Na závěr 

v komunitním kruhu, kdo chtěl, mohl svou myšlenku přednést před ostatními. Až na 

dva žáky využili tuto možnost všichni. 

Přepis odpovědí: 

1. Víc jsme se všichni poznali. 

2. Že XXX je prostě MEGA BLÁZEN, ale je s ním sranda. 

3. Že YYY není tak namachrovanej, ale je fakt borec (hodně ví). 

4. Že jsme docela fajn parta. 

5. Takový víkend by měl být každý měsíc. 

6. Jak jsme běhali do kuchyně tu soutěž s tím jídlem, to se mi líbilo. 

7. Dobrý byly limeriky. 

8. Takhle by měli vařit i ve škole. Mňam. 

9. Nejlepší byl smažák (smažený sýr). 

10. Že jste hodný učitel a umíte každého pochopit a pomoct. 

11. Je s vámi legrace. 
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12. Máme skvělou paní třídní učitelku Lubasovou. 

13. Etická výchova by měla být každý den. 

14. Naučili jsme se komunikovat. 

15. Líbilo se mi to sebepoznávání – koláž, co mě vystihuje a co jsem.  

16. Nevím. Všechno. 

17. Bylo to dobrý. 

18. Holky jsou slepice. 

19. Všechno OK. 

7.2 Vyhodnocení z pohledu pedagogů 

Hlavní cíle (viz kapitola 8.1. Cíl programu) – hladký přestup na 2. stupeň, zlepšení 

třídního klimatu (včetně začlenění nových žáků) a představení nového předmětu etická 

výchova – se podařilo splnit beze zbytku.   

Žáci si uvědomili vyšší nároky na samostatnost a zodpovědnost, kterou s sebou  

2. stupeň ZŠ přináší a navázali velmi dobrý vztah s novou třídní učitelkou. Z jejího 

pohledu byl víkend velkým přínosem.  

Mgr. Marcela Lubasová ocenila fakt, že mohla být poprvé se svými žáky v jiných 

situacích, než ke kterým běžně dochází ve škole. Podle vlastních slov si poopravila na 

některé z nich svůj názor, a to pozitivním směrem. 

Na základě přístupu k jednotlivým aktivitám je možné konstatovat, že se žáci na odlišný 

styl výuky, včetně nového předmětu etická výchova, těší.  

7.2.1 Možnosti zlepšení 

Příště bych pro konání projektového víkendu vybral první nebo druhý zářijový víkend. 

Jednak je vhodnější seznamovat žáky s novým předmětem na úvod školního roku  

a nikoli až v jeho průběhu, a také pravděpodobnost příznivějšího počasí bývá v tomto 

období vyšší. (Zejména s ohledem na outdoorové aktivity103
.) 

Optimálně by se na realizaci projektového víkendu pro jednu třídu měly podílet  

3–4 dospělé osoby. Otázkou zůstává, zda vedení školy může uvolnit tolik pedagogů. 

                                                 
103

 outdoorové aktivity – činnosti, konající se v přírodě 
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Navrhuji využít aktivní rodiče, kteří mohou být velkým přínosem i z hlediska budoucí 

spolupráce mezi rodinou a školou. 

7.3 Dotazníkového šetření a jeho výsledky 

Poslední hodinu etické výchovy před odjezdem na projektový víkend (24. 11.) jsem 

žáků rozdal dotazníky, zkoumající vztah vlivu a obliby ve třídě (Příloha F). Totéž jsem 

učinil v lednu (18. 1.). Zajímala mě změna vzájemné interakce, a jaký vliv na výsledky 

zde mohl uskutečněný víkend mít.  

Dotazník probíhal písemnou formou. Počátečního i následného průzkumu se zúčastnilo 

20 žáků: 11 chlapců a 9 dívek. Nebyli to vždy ti samí žáci. 

Zadání: U každého jména měli spolužáci (hodnotitelé) uvést, jaký má podle jejich 

názoru ten který spolužák/spolužačka ve třídě vliv. Hodnocení prováděli 

zakroužkováním čísla od 1 do 5. Po vyplnění vlivu měli stejným způsobem posoudit 

oblibu každého spolužáka, případně k němu doplnit nějakou poznámku, která jej nejlépe 

vystihuje. 

Škála hodnocení vlivu: 

1 – nejvlivnější žák  

2 – patří mezi několik nejvlivnějších 

3 – má průměrný vliv 

4 – má slabý vliv 

5 – nemá žádný nebo téměř žádný vliv 

Škála hodnocení obliby: 

1 – velmi sympatický 

2 – sympatický 

3 – ani sympatický ani nesympatický 

4 – spíše nesympatický 

5 – nesympatický 
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Tabulka 3: Vliv – průzkum počáteční – před harmonizačním víkendem. 

Hodnotitelé Hodnocení žáci - jejich vliv na ostatní - 24. 11. 

Žák č.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 
                       

2 
                       

3 4 3 0 5 3 3 5 2 2 3 5 4 3 2 4 5 3 4 5 3 3 1 4 

4 5 5 5 0 3 3 5 2 3 2 5 3 3 3 4 5 3 3 4 5 3 2 4 

5 3 2 4 4 0 2 4 1 1 1 4 3 2 2 4 3 2 2 5 4 2 1 2 

6 4 3 2 5 3 0 4 1 1 2 4 5 3 1 2 4 2 3 4 4 2 1 2 

7 4 3 3 3 3 3 0 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

8 5 4 5 5 3 3 5 0 2 3 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 

9 4 1 3 4 3 3 5 2 0 2 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 3 1 4 

10 5 3 3 3 2 2 5 1 1 0 5 4 4 1 2 2 1 1 5 3 3 1 2 

11 
                       

12 3 4 4 1 2 2 2 3 3 1 4 0 3 4 2 1 4 1 2 4 1 3 1 

13 5 4 5 3 2 3 5 5 4 4 5 3 0 4 3 2 5 3 4 3 2 3 5 

14 5 2 2 5 1 1 4 1 1 3 2 5 2 0 3 5 4 5 4 2 5 1 5 

15 5 3 4 1 2 2 3 1 1 2 1 1 3 3 0 2 5 1 5 4 1 4 4 

16 5 5 5 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 0 3 3 4 4 2 2 2 

17 5 3 4 4 3 2 4 1 1 1 3 4 5 3 5 2 0 2 4 3 5 1 5 

18 4 5 5 3 4 3 4 1 1 2 4 5 4 1 1 4 1 0 5 3 3 1 3 

19  4 5 4 3 4 4 3 1 1 1 2 4 2 1 1 3 1 4 0 3 1 1 1 

20 5 2 3 5 4 3 5 1 1 2 4 5 3 4 2 4 5 3 4 0 5 3 5 

21 5 5 5 5 4 1 5 2 2 2 5 4 4 5 3 4 4 3 5 5 0 2 5 

22 5 3 4 5 4 3 5 1 1 2 4 4 3 2 4 4 3 2 5 3 4 0 5 

23 5 5 5 3 4 4 4 1 2 1 4 3 3 2 5 4 4 2 5 5 3 2 0 

                        

Vyhodnocovací tabulka: 

· V levém krajním sloupci jsou jména a čísla žáků, kteří hodnocení prováděli 
(hodnotitelé).  

· V řádku vedle jména je jejich hodnocení spolužáků. Bílé řádky znamenají, že žáci 
nebyli přítomní.  

· Ve svislých sloupcích je hodnocení žáků, odpovídající číslům, která mají žáci 
přiřazena.  

· V dolním řádku jsou součty hodnocení. Největší vliv mají žáci s nejnižším 
hodnocením. 
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Tabulka 4: Vliv – průzkum následný – po harmonizačním víkendu. 

Hodnotitelé Hodnocení žáci - jejich vliv na ostatní - 18. 1. 

Žák č.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 0 3 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 

2 5 0 4 5 2 2 5 2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 5 4 4 3 3 5 

3 5 4 0 4 3 3 5 5 1 2 5 5 3 2 4 4 5 3 3 3 3 1 3 

4 5 4 4 0 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 5 3 3 3 3 

5 5 3 4 3 0 2 4 1 2 2 4 5 3 2 3 5 1 3 5 4 3 1 4 

6 4 5 3 4 3 0 4 1 1 2 4 5 3 1 3 5 2 4 3 3 4 1 4 

7 5 3 3 2 3 3 0 1 2 1 3 2 2 1 5 3 2 2 3 3 3 1 3 

8 5 4 4 4 2 2 4 0 3 1 4 3 5 4 5 3 5 3 5 5 5 1 5 

9 4 3 3 3 3 3 4 2 0 2 3 4 4 2 5 4 3 2 5 3 2 1 3 

10 2 4 4 3 3 3 5 1 1 0 3 3 2 1 3 4 4 2 5 5 2 1 2 

11 5 4 4 4 3 2 5 1 1 2 0 5 3 2 1 4 1 3 3 2 1 2 3 

12 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 0 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 
                       

14 5 2 2 5 2 1 5 1 1 3 2 4 3 0 5 5 3 4 3 5 5 1 5 

15 
                       

16 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 4 3 4 3 4 0 3 3 4 5 3 2 4 

17 5 4 4 4 3 3 4 2 2 3 5 4 3 3 4 3 0 4 4 3 5 2 5 

18 5 5 2 1 2 1 2 1 1 1 4 1 3 1 2 2 1 0 5 3 3 1 2 

19  2 5 3 5 3 3 5 1 1 1 3 5 2 1 2 5 1 2 0 3 1 1 1 

20 
                       

21 5 4 4 3 4 4 5 2 2 1 4 4 4 2 3 5 2 3 4 5 0 2 4 

22 5 3 3 5 3 3 5 1 1 2 5 5 4 2 5 5 5 3 5 5 5 0 5 

23 5 5 4 3 2 3 5 1 2 1 5 4 4 3 5 4 1 2 5 5 3 2 0 

                        

Vyhodnocovací tabulka: 

· V levém krajním sloupci jsou jména a čísla žáků, kteří hodnocení prováděli 
(hodnotitelé).  

· V řádku vedle jména je jejich hodnocení spolužáků. Bílé řádky znamenají, že žáci 
nebyli přítomní.  

· Ve svislých sloupcích je hodnocení žáků, odpovídající číslům, která mají žáci 
přiřazena.  

· V dolním řádku jsou součty hodnocení. Největší vliv mají žáci s nejnižším 
hodnocením. 
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Tabulka 5: Obliba – průzkum počáteční – před harmonizačním víkendem. 

Hodnotitelé Hodnocení žáci - jejich oblíbenost u ostatních - 24. 11. 

Žák č: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 
                       

2 
                       

3 4 2 0 2 2 2 5 3 2 3 4 4 1 3 3 4 3 5 3 4 3 3 4 

4 5 5 4 0 2 2 4 2 2 1 4 2 2 1 4 5 2 1 4 4 3 1 3 

5 5 1 3 2 0 1 4 1 2 2 3 4 2 4 4 2 4 2 3 2 5 2 5 

6 5 2 3 4 1 0 3 1 1 4 3 3 2 1 4 4 3 4 1 2 5 1 5 

7 2 4 3 2 3 3 0 3 3 2 4 2 3 4 3 1 4 1 3 3 2 3 2 

8 5 3 4 5 2 2 5 0 3 3 3 5 5 4 5 5 3 5 4 3 5 2 5 

9 5 2 2 5 3 3 3 2 0 4 3 3 2 2 3 4 3 5 4 2 4 1 4 

10 2 3 4 1 1 1 3 5 3 0 5 1 1 5 2 1 5 1 3 3 1 3 2 

11 
                       

12 3 5 4 1 3 3 2 4 3 1 3 0 3 3 2 1 4 1 3 4 1 3 1 

13 5 2 2 3 1 1 5 3 2 3 2 3 0 3 1 2 4 2 3 5 2 3 4 

14 5 3 2 5 1 1 5 1 1 3 2 4 2 0 3 5 4 5 3 2 5 1 5 

15 5 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 0 2 5 1 5 2 1 3 3 

16 2 5 5 3 4 4 1 5 4 2 5 3 5 5 4 0 5 2 4 4 3 5 3 

17 5 3 4 3 2 2 3 5 1 3 4 5 5 4 5 3 0 2 4 3 5 2 5 

18 5 5 5 1 2 2 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 0 4 2 1 1 1 

19  5 2 3 4 1 1 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 5 4 0 3 5 4 5 

20 5 3 3 5 2 2 3 1 1 2 3 5 3 3 1 4 3 4 1 0 5 1 5 

21 1 3 4 2 2 3 1 3 3 1 4 1 2 5 2 1 5 1 4 5 0 4 1 

22 5 4 4 4 2 2 5 1 1 4 5 5 4 1 4 5 3 4 5 2 5 0 5 

23 3 3 2 2 2 4 2 4 3 2 4 1 3 5 2 1 3 2 3 4 1 4 0 

                        

Vyhodnocovací tabulka: 

· V levém krajním sloupci jsou jména a čísla žáků, kteří hodnocení prováděli 
(hodnotitelé).  

· V řádku vedle jména je jejich hodnocení spolužáků. Bílé řádky znamenají, že žáci 
nebyli přítomní.  

· Ve svislých sloupcích je hodnocení žáků, odpovídající číslům, která mají žáci 
přiřazena.  

· V dolním řádku jsou součty hodnocení. Nejoblíbenější jsou žáci s nejnižším 
hodnocením. 
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Tabulka 6: Obliba – průzkum následný – po harmonizačním víkendu. 

Hodnotitelé Hodnocení žáci - jejich oblíbenost u ostatních - 18. 1. 

Žák čís.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 0 3 3 5 3 3 1 5 3 4 3 2 3 5 3 1 5 5 3 3 1 4 1 

2 3 0 2 4 1 1 4 2 1 2 4 1 1 2 3 3 4 4 4 4 2 2 4 

3 5 2 0 4 2 3 5 3 1 4 3 5 2 1 3 4 5 5 2 4 4 2 3 

4 5 4 5 0 2 2 4 2 1 1 4 3 4 2 4 2 2 1 4 4 3 2 3 

5 4 1 2 3 0 1 5 1 3 3 2 4 2 2 5 3 4 4 2 3 5 2 5 

6 5 2 3 4 1 0 4 2 2 4 4 4 3 2 2 5 4 1 3 3 5 2 5 

7 2 4 3 2 3 3 0 3 3 2 3 2 3 4 3 1 4 2 3 4 1 4 2 

8 5 3 4 4 1 1 4 0 3 1 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 5 1 5 

9 5 2 2 5 3 2 5 1 0 4 3 4 4 1 4 5 2 5 3 4 5 1 5 

10 1 3 4 1 2 2 2 5 3 0 4 1 1 1 4 2 5 1 4 5 1 1 1 

11 4 3 4 2 1 4 5 2 2 5 0 3 2 3 4 4 1 3 2 1 5 5 5 

12 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 3 0 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 1 

13 
                       

14 5 3 2 5 1 1 5 2 1 3 3 5 4 0 5 5 3 4 2 5 3 1 5 

15 
                       

16 1 4 4 2 3 4 1 4 4 2 4 2 4 4 4 0 4 2 4 4 2 4 2 

17 5 3 3 3 3 3 3 5 3 4 1 3 3 3 4 3 0 3 4 1 5 2 5 

18 5 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 0 3 4 1 1 1 

19  4 2 2 4 1 1 4 3 2 4 2 4 2 2 5 4 5 4 0 2 5 3 5 

20 
                       

21 1 4 2 2 3 3 1 3 3 3 4 1 2 5 3 1 5 3 4 0 0 3 3 

22 5 3 3 5 2 2 5 1 1 4 5 5 4 1 5 5 5 5 5 3 5 0 5 

23 3 3 3 2 2 3 3 4 2 1 5 1 2 4 3 1 5 1 5 3 1 3 0 

                        

Vyhodnocovací tabulka: 

· V levém krajním sloupci jsou jména a čísla žáků, kteří hodnocení prováděli 
(hodnotitelé).  

· V řádku vedle jména je jejich hodnocení spolužáků. Bílé řádky znamenají, že žáci 
nebyli přítomní.  

· Ve svislých sloupcích je hodnocení žáků, odpovídající číslům, která mají žáci 
přiřazena.  

· V dolním řádku jsou součty hodnocení. Nejoblíbenější jsou žáci s nejnižším 
hodnocením. 
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7.3.1 Závěry z dotazníkového šetření 

Výsledky srovnání vlivu nejsou zcela relevantní, neboť při obou průzkumech 3 žáci 

chyběli, ale nebyli to titíž žáci. Vycházíme-li pouze z čísel (bez zohlednění rozdílů 

v subjektivním hodnocení žáků, kteří při některém z průzkumů ve škole chyběli), potom 

po harmonizačním víkendu se jeden žák přesunul z kategorie „nemá žádný vliv“ do 

kategorie „má slabý vliv“. Výraznější vliv ve třídě měli před harmonizačním víkendem  

i po něm celkem 4 žáci (3 žáci a 1 žákyně). Jejich bodové hodnocení se příliš 

nezměnilo. Ze třetího místa na špici vlivu se posunul žák č. 22. Z celkového počtu 23 

žáků posílilo během harmonizačního víkendu svůj vliv 15 žáků, 8 žáků svůj vliv mírně 

ztratilo.  

Zajímavé je srovnání vývoje vlivu před harmonizačním víkendem a po něm. Bílá 

políčka jsou lepší průměrné hodnocení.  

Tabulka 7: Porovnání vlivu před harmonizačním víkendem a po něm. 

Průměry hodnocení jednotlivých žáků 

Žák 
č. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Před 4,10 3,10 3,20 2,75 1,90 2,05 3,05 2,40 1,95 2,30 3,50 2,85 

Po 3,50 2,70 2,90 2,95 1,85 2,10 3,20 2,55 2,05 2,65 3,15 2,70 

 

Průměry hodnocení jednotlivých žáků 

Žák č. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

Před 2,55 3,00 2,85 2,75 3,45 2,60 3,20  2,95 3,10 2,35 3,40  

Po 2,85 2,45 3,75 2,75 3,55 2,90 3,15 3,20 3,00 2,25 3,30  

 

Z celkového počtu 23 žáků posílilo během harmonizačního víkendu svou oblibu 12 

žáků, 11 žáků svou oblibu mírně ztratilo, s výjimkou jednoho žáka, který si v hodnocení 

pohoršil o 0,9 bodu.  

Také výsledky srovnání obliby nejsou zcela relevantní, neboť při obou průzkumech  

chyběli 3 žáci. Před harmonizačním víkendem bylo za nadprůměrně oblíbené uváděno 

13 žáků, z toho 2 žáci byli hodnoceni jako „nejoblíbenější spolužák“. Za podprůměrně 

oblíbené bylo označeno 10 žáků, z nichž jeden byl hodnocen pod 4 body, tedy 

„neoblíbený spolužák“. Po harmonizačním víkendu získalo nadprůměrné ohodnocení 

obliby 14 žáků, z toho 1 žák byl hodnocen jako „nejoblíbenější spolužák“. Za 

podprůměrně oblíbené bylo označeno 9 žáků, žádný nebyl hodnocen pod 4 body, tedy 
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„neoblíbený spolužák“. Mezi oněch 6 nadprůměrně hodnocených se nově dostal žák  

č. 14, naopak žákyně č. 10 mírně na oblibě ztratila. 

Tabulka 8: Porovnání obliby před harmonizačním víkendem a po něm. 

Průměry hodnocení jednotlivých žáků 

Žák č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Před 4,10 3,10 3,20 2,75 1,90 2,05 3,05 2,40 1,95 2,30 3,50 2,85 

Po 3,50 2,70 2,90 2,95 1,85 2,10 3,20 2,55 2,05 2,65 3,15 2,70 

 

Průměry hodnocení jednotlivých žáků 

Žák č. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

Před 2,55 3,00 2,85 2,75 3,45 2,60 3,20  2,95 3,10 2,35 3,40  

Po 2,85 2,45 3,75 2,75 3,55 2,90 3,15 3,20 3,00 2,25 3,30  

 

Z celkového počtu 23 žáků posílilo během harmonizačního víkendu svou oblibu 12 

žáků, 11 žáků svou oblibu mírně ztratilo, s výjimkou jednoho žáka, který si v hodnocení 

pohoršil o 0,9 bodu.  

 

Tabulka 9: Srovnání nárůstu či ztráty vlivu a obliby u žáků po skončení víkendu. 

Průměry hodnocení jednotlivých žáků 

Žák č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vliv: 4,20 3,60 3,25 3,30 2,50 2,35 4,00 1,60 1,65 1,80 3,65 3,50 

Obliba: 3,50 2,70 2,90 2,95 1,85 2,10 3,20 2,55 2,05 2,65 3,15 2,70 

 

Průměry hodnocení jednotlivých žáků 

Žák č. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

Vliv: 3,15 2,00 3.60 3,60 2,45 2,70 3,85 3,75 2,95 1,50 3,30  

Obliba: 2,85 2,45 3,75 2,75 3,55 2,90 3,15 3,20 3,00 2,25 3,30  

 

Bílá políčka znamenají lepší hodnocení než před harmonizačním víkendem. 

Ze srovnání vyplývá, že u 8 žáků se zlepšilo hodnocení vlivu i obliby ze strany 

spolužáků, u 5 žáků se zhoršilo hodnocení vlivu i obliby ze strany spolužáků a u 9 žáků 

se zlepšilo buď jen hodnocení vlivu, nebo jen hodnocení obliby ze strany spolužáků. 

Dotazník byl doplněn o prostor pro poznámky, kde měli hodnotitelé možnost vyjádřit 

své osobní postoje vůči jednotlivým spolužákům.  

Nejvýraznější příklad, kdy se díky harmonizačnímu víkendu změnil postoj některých 

žáků vůči spolužákům, protože je měli možnost lépe poznat, je pravděpodobně žák č. 3. 

Žáka č. 3 označovali jeho spolužáci velmi často jako divného, rozcapeného, holčičího  

a jeho vědomosti hodnotili spíš jako vytahování, po harmonizačním víkendu na něj  

6 spolužáků změnilo názor. Jeho obliba ve třídě se příliš nezměnila (nepatrně klesla 
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z 2,78 na 2,90, což ale může být způsobeno i tím, že došlo ke změně tří respondentů  

– při druhém hodnocení byli nepřítomní jiní tři žáci – vliv, i když zůstal pod průměrnou 

hodnotou, zaznamenal značný posun od původních 4,17 na téměř průměrné 3,24).   

Tabulka 10: Porovnání postojů vzhledem k žákovi č. 3 před a po víkendu. 

Žák č. 3 

Před Po 

uječený, otravný chytrý, kamarádský 

je to vědomostní stroj je super ultra chytrý 

je dobrej na PC  je to super vědátor 
přijde mi holčičí chytrý 

je rozumný je to kamarád 

nevím… respektuje – chápe  
 

Výsledky prokázaly, že se žáci chtějí vyjadřovat ke vztahům se svými spolužáky. 

Obecně však z uvedených výsledků nelze jednoznačně konstatovat, že měl projektový 

víkend pozitivní vliv na kvalitu vztahů žáků ve třídě.  

Průzkum ale poskytuje třídním učitelům a výchovným poradcům důležité informace  

o tom, jak jsou jednotliví žáci svými spolužáky vnímáni, dává možnost vytvořit si 

obrázek o třídním klimatu a může být vodítkem, jak se třídou dál vlastními silami, nebo 

za pomoci profesionálů zvenčí, pracovat. 

7.3.2 Možnosti zlepšení dotazníkové šetření 

Vzhledem k tomu, že jsem chtěl předejít již zmíněnému haló efektu, kdy jsou účastníci 

harmonizačního víkendu ještě plni dojmů a výsledky pak mohou být značně zkreslené, 

měl jsem v úmyslu provést následné dotazování s cca měsíčním odstupem. Kvůli 

změnám v rozvrhu a vánočním prázdninám jsem je nakonec zadával s dvouměsíčním 

odstupem. Po této zkušenosti bych příště zadával následné dotazníky zhruba dva týdny 

po akci.  

Zároveň bych po realizaci, vyhodnocení a konzultaci s garantem kurzů Etické výchovy 

Pavlem Motyčkou, příště zvolil průzkum zaměřený na zkoumání změn třídního klimatu. 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce „Koncepce projektového víkendu v předmětu Etická 

výchova pro žáky 6. tříd základní školy“ bylo představit etickou výchovu jako vhodný 

nástroj zlepšování třídního klimatu, rozvoje mravního myšlení, cítění i jednání 

jednotlivých žáků. Zároveň jsem chtěl předložit případným zájemcům návrh koncepce 

projektového víkendu, který je možné použít jako inspirační zdroj pro tvorbu programu 

harmonizačních víkendů běžně realizovaných na základních i středních školách.  

V úvodní části práce jsem se zaměřil na přiblížení dvou základních segmentů etické 

výchovy, tedy etiky jako filozofické vědy o dobru a zlu a výchovy jako nástroje  

k zušlechťování člověka.  

Etická výchova, které věnuji v Teoretické části nejvíce prostoru, představuje syntézu 

teorie a praxe. Čtenáři zde nabízím vysvětlení pojmu prosociálnost, seznamuji jej se 

základy etické výchovy, jejími principy, jak je definuje MŠMT ve svém Kurikulu 

Etické výchovy a s historií jejího zavádění na školách. Zmiňuji též některé kontroverze, 

které ji doprovázely.  

Přechod mezi Teoretickou a Praktickou částí tvoří krátká kapitola věnovaná 

projektovému vyučování a významu tzv. „stmelovacích výjezdů“ zejména pro žáky  

6. tříd.  

Praktická část se zabývá přípravou projektového víkendu v obecné rovině i na 

konkrétním příkladu projektového víkendu pro žáky 6. B, realizovaného na ZŠ 

Vrchlického v Liberci. Zájemci zde najdou veškeré potřebné informace, na jejichž 

základě mohou připravit obdobný projekt pro vlastní třídu nebo jiný dětský kolektiv. 

Tato kapitola zahrnuje také navrhované evaluační techniky a další doporučení. Součástí 

je rovněž vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření, které se zabývalo vztahem mezi 

vlivem a oblibou jednotlivých žáků před a po projektovém víkendu. 

Závěrem bych chtěl z vlastní pedagogické praxe říci, že zavedení etické výchovy na 

škole není pochopitelně samospasitelné, ale umožňuje mnoha žákům poznat jiný pohled 

na svět, než jaký do té doby znali, jiný způsob komunikace, než na jaký byli mnozí 

z nich doposud zvyklí, a především jiný přístup k druhým lidem i k sobě samým.  
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Dlouhodobé výsledky působení etické výchovy na žáky, jejich osobní proměna, změna 

jejich vztahů i klimatu ve třídách, dávají učiteli zažít pocit, že jeho práce má smysl. 

Podmínkou je jako u všech „výchov“ dlouhodobé působení. „Duch prosociálnosti“ musí 

postupně prostoupit celou školu a měla by se jím „nakazit“ většina pedagogů, jinak se 

učitel etické výchovy po určité době ocitne v roli novodobého Sisyfa104. 
 

Během psaní bakalářské práce jsem si opět uvědomil, kolik báječných lidí jsem kolem 

etické výchovy potkal, ať už to byli lektoři, účastníci kurzů nebo kolegové – učitelé. 

Jako by si tento ojedinělý výchovný projekt magnetickou silou přitahoval přesně takové 

lidi, kteří jsou schopní potřebné empatie, vstřícnosti i osobní pokory. 

  

                                                 
104

 Sisyfos, postava z řecké mytologie, byl bohy odsouzen, aby valil obrovský kámen na kopec a na druhé 
straně ho skutálel dolů, jenže kámen mu pokaždé těsně pod vrcholem vyklouzne a skutálí se zpátky. 
Sisyfos musí začínat stále znovu a znovu. „Sisyfovská práce“ je označením pro těžkou, nikdy nekončící 
práci, ze které nikdy nemůže být užitek. 
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Příloha A 

OMEZENÍ MALÍŘI – PRACOVNÍ LIST 
 

Zadání: Pracujte ve skupině. Nakreslete obrázek podle zadání. Dodržujte přitom 
vylosované handicapy. Každý člen skupiny se musí zapojit do práce. 
 

Nakresli pastelkami domeček s modrou střechou a žlutou omítkou. Na střeše bude 
komín. Domeček bude mít deset oken ve tvaru trojúhelníků a jedny obdélníkové dveře 
s klikou. Vedle domku bude psí bouda, u které bude hlídat prasátko, a kolem plaňkový 
plot. Obrysy budov obtáhni černým fixem. 
 

Zapiš, kdo bude omezen vylosovaným handicapem: 
 

NESMÍ KRESLIT ŽLUTOU PASTELKOU……………………………………………..   
 

 

NESMÍ KRESLIT MODROU PASTELKOU……………………..…………………….. 
 

 

NESMÍ KRESLIT FIXEM..……………………………………………………………… 

 

 

NĚMÝ……………………………………………………………………………………. 
 

 

NEVIDOMÝ……………………………………………………………………………... 
 

 

BEZ PRAVÉ RUKY…………………………………....................................................... 
 
 

zde odstřihni ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Rozstříhej lístečky, vlož do obálky a vylosuj si svůj handicap: 
  

NESMÍ KRESLIT ŽLUTOU PASTELKOU 

NESMÍ KRESLIT MODROU PASTELKOU 

NESMÍ KRESLIT FIXEM 

NĚMÝ 

NEVIDOMÝ 

BEZ PRAVÉ RUKY 
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Příloha B 

NEDOKONČENÉ VĚTY – PRACOVNÍ LIST 

 

 

 

1. Lidé, na kterých mi v životě záleží nejvíce, jsou…………………………………. 
 

 

……………………………………………………………………………………. 
 

 

 

2. Jsem na sebe hrdý, když …………………………………………………………. 
 

 

……………………………………………………………………………………. 
 

 

 

3. Jsem sympatický, protože ……………………………………………………….. 
 

 

……………………………………………………………………………………. 
 

 

 

4. Vlastnosti, kterých si na lidech nejvíce cením, jsou……………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

5. Dvě z mých význačných předností jsou………………………………………...... 
 

 

……………………………………………………………………………………. 
 

 

 

6. Jednu z nejlepších věcí, kterou jsem udělal, je…………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………. 
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Příloha C 

HRAD – PRACOVNÍ LIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrad 

 

– 4 m – 

Vodní příkop 
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Příloha D 

 

CO ZNAMENÁ ÚSMĚV – PRACOVNÍ LIST 

 

 

 

Co znamená úsměv 

 

Nestojí nic, ale udělá mnoho. 

Obohacuje ty, jimž platí, a neubírá těm, kteří jej dávají. 

Trvá chvilku, ale někde se na něj vzpomíná celý život. 

Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel, 

A nikdo není tak chudý, aby se jím nestal bohatším. 

Tvoří doma štěstí, podporuje dobrou vůli v praktickém životě  

a je pojítkem přátelství. 

Je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, 

slunečním světlem smutnému 

a nejlepším přirozeným prostředkem proti trápení. 

Nelze jen však koupit, vyžebrat, vypůjčit ani ukrást, 

Stává se pozemským statkem, teprve až je dán! 

A je-li snad někdo tak unaven, že se neusměje, zkuste se usmát na něj Vy, 

Neboť nikdo nepotřebuje úsměv tolik, jako ten, 

Kdo už nemůže žádný rozdat! 
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Příloha E 

LOVCI LIDÍ – PRACOVNÍ LIST 

 

Najdi někoho, kdo… 

 

Umí hrát na nějaký hudební nástroj: 

 

Má zajímavého koníčka: 

 

Vyhrál někdy nějakou soutěž: 

 

Byl někdy v televizi: 

 

Navštívil zajímavou nebo vzdálenou cizí zemi: 

 

Měl někdy přezdívku: 

 

Zažil nějakou záhadnou (tajemnou) příhodu: 

 

Dobře se nasnídal: 

 

Má doma zvířátko:  
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Příloha F 

 

TENTO DOTAZNÍK ZJIŠŤUJE, JAKÉ JSOU VZTAHY VE 
VAŠÍ TŘÍDĚ A JAK SE NAVZÁJEM ZNÁTE 

 

Podívejte se na záznamové archy, které vám byly rozdány. Vyplňte, prosím, 

napřed rubriky, které tvoří záhlaví záznamového archu: 

Vaše jméno a dnešní datum. 

Do levého sloupce pod záhlavím, který je nadepsán jméno budete k jednotlivým 

zde uvedeným číslům psát křestní jména spolužáků tak, jak jdou za sebou 

v abecedě a jak je vám budu diktovat. 

Část A. 

U každého jména spolužáka (nikoli u vašeho vlastního) teď vyznačte, jaký má ve 

třídě podle vašeho názoru vliv. Provedete to tak, že ve sloupci vliv zakroužkujete 

číslice 1, 2, 3, 4, 5. 

Číslice znamenají toto: 

1. nejvlivnější žák třídy 

2. patří mezi několik nejvlivnějších 

3. má průměrný vliv, jako většina žáků 

4. má slabý vliv 

5. nemá žádný nebo téměř žádný vliv 

Vlivný je ten, jehož názory a chováním se řídí ostatní, jak se říká „ostatní na něj 

dají“. V tomto hodnocení záleží jen na tom, je-li žák vlivný, nezáleží na tom,  

je-li jeho vliv „dobrý“ nebo „špatný“. Při hodnocení se rozhodujte sami, 

nedívejte se k sousedovi. Jednak byste jej tím ovlivňovali, jednak byste se mohli 

dát sami ovlivnit, a tím by se znehodnotil výsledek. Každého spolužáka si 

představte, jak jedná. Nejste-li si u někoho jisti, porovnejte jej s jinými žáky, 

které znáte lépe a dejte mu takové hodnocení, jako tomu známému, který je 

mu svým vlivem nejvíc podobný. Pracujte bez zbytečného váhání (první názor 
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bývá nejlepší), ovšem ne mechanicky, bez rozmýšlení, protože takové hodnocení 

je bezcenné. S hodnocením budete hotovi asi za 5 minut. 

Spletete-li se, škrtněte kroužek původní a zakroužkujte číslo jiné. 

Nikoho - kromě sebe - nevynechávejte! 

 

Část B. 

Nyní budete hodnotit sympatičnost spolužáků obdobným způsobem, jako jste 

hodnotili vliv. Ve sloupci obliba přeškrtněte políčko označené číslicí 1, 2, 3, 4 

nebo 5. Číslice znamenají: 

1. velmi sympatický 

2. sympatický 

3. ani sympatický ani nesympatický 

4. spíše nesympatický 

5. nesympatický 

Sympatický je nám ten, kdo je příjemný, s kým se rádi stýkáme. Každý člověk 

má rád trochu jiné lidi, vzájemné domlouvání nemá proto žádný smysl. 

Nehodnotíte sami sebe! 

 

Část C. 

Nakonec se zamyslete nad tím, proč je vám který spolužák sympatický nebo 

nesympatický. Stručné vysvětlení napište na volné místo v záznamovém listě do 

sloupce nadepsaného poznámka. Děvčata píší nejprve o děvčatech, chlapci  

o chlapcích, potom opačně. 

Máte příležitost ukázat, jak dovedete přemýšlet o lidech a o svých vztazích 

k nim. 

Pokud budete hotovi dříve než vaši spolužáci, přemýšlejte ještě chvilku o svých 

stručných poznámkách, které podávají vysvětlení vašich sympatií. 
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Jméno:  _______________     Datum:  __________ 

č. jméno     vliv     obliba              poznámka 

1.   ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

2.   ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

3.   ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

4.   ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

5.   ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

6.   ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

7.   ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

8.   ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

9.   ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

10.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

11.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

12.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

13.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

14.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

15.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

16.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

17.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

18.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

19.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

20.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

21.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

22.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 

23.  ____________________        1  2  3  4  5  1  2  3  4  5     ________________________ 


