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1 Projekt Hlava v pohodě – anotace 

Projekt Hlava v pohodě je zaměřen na duševní zdraví dospívajících. Reaguje na rostoucí počet dětí  
ve věku 11 – 16 let, které se potýkají s duševní nepohodou. 

Cílem projektu je zvýšit povědomí o této problematice u dospívajících, pedagogických pracovníků  
i rodičů. Projekt tak přispěje k podpoře duševního zdraví na komunitní úrovni.  

Projekt má tyto výstupy: vzdělávací program obsahující osm vzdělávacích modulů, dvacet volně 
dostupných podcastů, dva semináře pro pedagogické pracovníky a rodiče, závěrečná konference 
určená pedagogům a rodičům.   

Více informací o projektu naleznete na www.hlava-v-pohode.cz 

 

2 Vzdělávací program Hlava v pohodě 
 

2.1 O vzdělávacím programu – cíl, použití, přínos, obsah 
 

Vzdělávací program Hlava v pohodě je určen dětem ve věku 11 - 16 let (žáci 2. stupně ZŠ  
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).  

Hlavním cílem vzdělávacího programu je zvýšit informovanost žáků o problematice duševního zdraví  
a předat jim dovednosti užitečné k udržení duševního zdraví. Žáci se budou orientovat v tom, co 
znamená být duševně zdravý, budou schopni vnímat to, že péče o duševní zdraví je důležitou součástí 
lidského života. 

Program má být realizován pedagogickými pracovníky na základních školách. Pedagogům poskytuje 
základní informace o duševním zdraví, nejčastějších obtížích dětí a dospívajících a základní diagnostice. 

Program dále umožní edukaci pedagogických pracovníků s důrazem na inovativní metodické postupy, 
které mohou aplikovat především formou her a tréninků v průřezových tématech ŠVP, při projektových 
a harmonizačních dnech. Pedagogičtí pracovníci budou moci využívat buď celý vzdělávací program, 
nebo jen některé moduly podle časových možností a podmínek ve třídě a škole. Budou moci aplikovat 
tréninkové postupy a herní prvky, kterými přispějí k duševnímu zdraví žáků.  

Přínosem programu je možnost častěji zařadit problematiku duševního zdraví do vyučovacího 
procesu. Program přispívá k duševní hygieně žáků, ke zlepšení sociálního klimatu ve škole i ke snižování 
nerovností mezi žáky z odlišného prostředí. 

Program obsahuje osm modulů (8 x 90 minut), které je možné realizovat jako celek (např. 
harmonizační pobyty), samostatně nebo v libovolné kombinaci dle potřeb konkrétní třídy nebo skupiny 
(např. projektové dny, třídnické hodiny).  

Moduly vzdělávacího programu vytvořily týmy odborníků ve složení psycholog, odborník na danou 
problematiku, pedagogický pracovník a animátorky, případně sociální pracovník nebo peer konzultant. 
Přínosem je různost pohledů, inovativní struktura a využití programu. 
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Obsah vzdělávacího programu 

Každý modul zahrnuje: 

- powerpointovou prezentaci pro pedagogické pracovníky – na snímcích je osnova k danému 
tématu, v poznámkách pod snímkem detailnější informace k tématu 

- metodický manuál – vychází z prezentace, pod každým snímkem jsou opět detailnější 
informace k tématu, dále návod/návrh, jak téma prezentovat dospívajícím, okénko pro 
pedagogy pro další edukaci pedagogů, návody k aktivitám, zdroje a doporučená literatura, 
odkazy na zajímavé weby apod. 

- videozáznam z ověření – pomocí videozáznamu aktivity získá pedagog jasnější představu  
o realizaci této aktivity 

- přílohy - pracovní listy, audionahrávky apod. 
 

2.2 Seznam modulů vzdělávacího programu  
 

Vzdělávací program obsahuje tyto moduly: 

1. Duševní zdraví a psychohygiena - Co znamená být duševně zdravý? Jak pečovat o duševní zdraví? 
Kdo může pomoci? 
2. Meditace a cvičení pro zdraví - Jak pohyb, správné dýchání a relaxace pomáhá k duševní rovnováze? 
3. Mindfulness - Jak být vědomě tady a teď? 
4. Zdravý životní styl - Jak na tělesnou a duševní rovnováhu? 
5. Vztah k sobě - Jaký jsem a jak mě vidí ostatní? Jak si rozvrhnout čas? Jak na správné stanovení cílů? 
6. Soužití s okolím - Jak se mít dobře v rodině a v kolektivu? Jak budovat kvalitní vztahy? 
7. Emoce a jak s nimi zacházet - Jak se vyznat v citech? Jak zvládat své emoce? 
8. Stres a jak s ním zacházet - Jak si poradit v zátěžových situacích? Jak na obavy, úzkost  
a strach?                       
 
 
2.3 Vzdělávací program – kde je k dispozici 
 
Program je zdarma k dispozici všem pedagogickým pracovníkům k využití ve školách v celé ČR  
zde: https:// hlava-v-pohode.cz/vzdělávací-program/. 
 

3 Modul Soužití s okolím – Jak se mít dobře v rodině a v kolektivu? Jak budovat kvalitní 
vztahy? 
 

3.1 Složení modulu - dokumenty  
 
Modul Soužití s okolím – Jak se mít dobře v rodině a v kolektivu? Jak budovat kvalitní vztahy? 
obsahuje následující dokumenty. 

                                                             
Powerpointová prezentace 

Snímky obsahují základní osnovu k danému tématu, slouží jako průvodce pro učitele i žáky. Další 
důležité informace pro pedagogické pracovníky jsou součástí tohoto textového dokumentu. Textová 
část obsahuje také informace a pomůcky k veškerým aktivitám, které jsou součástí modulu, včetně 
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odkazů na audiozáznamy. Na konci prezentace je uveden přehled zdrojů a odkazy na zajímavé webové 
stránky, publikace apod. 

Metodický manuál 

Doplňuje powerpointovou  prezentaci, slouží jako podrobný návod/pomoc pro aplikaci vzdělávacího 
modulu.   

Videozáznam z ověření 

Slouží jako návod pro pedagogy k vedení aktivity, poskytuje přesnější představu o realizované aktivitě. 

Přílohy  

Příloha č. 1 – Situační karty k mezilidské komunikaci 

Příloha č. 2 – Karty pro práci s předsudky 

Příloha č. 3 – Škálové karty 

Příloha č. 4 – Komunikace - situační  audioukázky  

Část 1: Situační audioukázka – Takhle ne… 

Část 2: Situační audioukázka – Takhle je to lepší…  
 

3.2 Aplikace modulu 
 
Modul Soužití s okolím – Jak se mít dobře v rodině a v kolektivu? Jak budovat kvalitní vztahy? je 
šestým modulem vzdělávacího programu  Hlava v pohodě. 

Níže jsou uvedeny základní informace důležité pro aplikaci modulu. 

3.2.1 Složení kolektivu, počet účastníků 

Modul Soužití s okolím je určen pro smíšený (chlapci + dívky) třídní kolektiv.  

Modul je vhodný jak pro kolektivy, které se znají již delší dobu, tak pro ty, které teprve vznikají. Modul 
je tak možné využít při průběžné práci se třídou i např. v rámci adaptačních programů.  

Aktivity jsou koncipovány tak, aby je byl schopen s dětmi zvládnout jeden pedagogický pracovník a aby 
byly realizovatelné ve třídě jakékoliv velikosti. Dělení do skupin je na zvážení pedagoga, ale není 
nezbytné.  

 

3.2.2 Umístění, pomůcky 

Vzhledem k potřebě technického vybavení (promítání prezentace, pouštění nahrávky) doporučujeme 
realizaci modulu spíše ve vnitřních prostorách. Připojení k internetu je výhodou, není ale nutné 
(všechny podklady je možné předem stáhnout).  

Pomůcky: běžné vybavení učebny, technika k promítání s možností spustit zvuk, situační karty 
k mezilidské komunikaci, karty pro práci s předsudky, škálové karty, komunikace - situační 
audioukázky, psací náčiní, papír formátu A5 pro každého účastníka, izolepa, nůžky. 
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3.2.3 Doporučení tvůrců modulu 
 

Nedílnou součástí modulu je reflexe a sebereflexe, na kterou může přirozeně navazovat podpora 
pedagoga poskytovaná těm žákům, u kterých bude registrována potřeba (zaregistruje ji buď sám 
pedagog, nebo ji reflektuje samotný žák).  

 

 

3.2.4 Použité symboly 

 

Pro lepší přehlednost jsou v metodickém manuálu použity následující symboly. 

 

   Lupa – Okénko pro pedagogy  

 

   Poznámkový blok – Teoretický úvod, teoretické poznámky – určen pro pedagoga 

 

   Přímá řeč pedagoga - návod / návrh, jak látku prezentovat dospívajícím 

 

   První pomoc – doporučení autorů – výrazná reakce některého z účastníků 

 

   Aktivita 

 

Diskuse – návrhy otázek pro pedagoga do diskuse 

 

Audio příloha 

 

Doporučení pilotujícího pedagoga – doporučení plynoucí z ověření modulu  
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3.3 Aplikace – struktura modulu, časová náročnost   

Modul je rozdělen na dvě vyučovací hodiny po 45 minutách. Struktura modulu (číslo snímku 
prezentace, předpokládaná časová náročnost jednotlivých částí prezentace při použití ve výuce, 
základní popis obsahu, aktivity, potřebné pomůcky a číslo strany v metodickém manuálu) je uvedena 
v tabulce níže. 

Hodina 
Čas 

(min.) 
Číslo 

snímku Popis / název snímku Aktivita Pomůcky Str. 

1.
 h

od
in

a 

1 1 Úvodní snímek 1. části – cíle, kompetence   8 

4 2 Pravidla pro práci ve skupině      9 - 10 

7 3 Co jsou mezilidské vztahy  Řízená diskuze   11 

9 4 Mezilidské vztahy – jak spolu komunikovat  
(a jak raději ne) 

Aktivita 1, řízená 
diskuze 

Situační 
audioukázky 

12 - 13 

13 5 Modelové situace 
Aktivita 2, řízená 
diskuze 

Situační karty 
k mezilidské 
komunikaci  

14 - 15 
 

 11 6 Pozitivní vnímání druhého 
Aktivita 3, řízená 
diskuze 

Papíry, nůžky, 
izolepa, psací 
náčiní 

16 

2.
 h

od
in

a 

 7 Úvodní snímek 2. části     17 

20 8 Jsme na jedné lodi… Ale ne vždy. 
Aktivita 4, řízená 
diskuse 

Karty pro 
práci s 
předsudky 

18 - 20 

5 9 Předsudky Řízená diskuse  21 

5 10 Soužití v rodině a ve škole Řízená diskuse  22 

10 11, 12 Soužití – co nás může svazovat 
Aktivita 5, řízená 
diskuze 

Škálové karty 23 - 24 

 4 13 Soužití – na čem záleží 
Řízená diskuze, 
reflexe 

 25 

 1 14 Závěrečný snímek – zdroje, literatura, inspirace   26 

 
3.4 Realizace – výuka 

Tato část metodického manuálu je zaměřena na samotnou aplikaci, tedy realizaci modulu vzdělávacího 
programu. Poskytuje metodickou podporu k powerpointové prezentaci, ta může být při výuce použita, 
ale také nemusí. 

Jsou zde zobrazeny snímky z prezentace, obsah snímku je doplněn návodem/návrhem, jak obsah 
prezentovat, dále je zde podrobný popis aktivity s návodem i potřebnými pomůckami (pokud je aktivita 
zařazena), mohou být uvedeny i návodné otázky pro vedení diskuse a další instrukce. V části Okénko 
pro pedagogy jsou uvedeny další informace k danému tématu, které může pedagog v případě zájmu 
prostudovat, popř. praktická doporučení. 

V závěru prezentace i metodického manuálu je uveden přehled zdrojů a odkazy na zajímavé webové 
stránky, publikace apod. 
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3.4.1 Úvod do tématu Soužití s okolím 

 

 

Cíle 
Cílem bloku je představit, proč jsou pro člověka důležité mezilidské vztahy, jak je možné je kultivovat, 
o co je třeba usilovat, aby se nám s ostatními lidmi žilo dobře. Prostřednictvím aktivity ukázat, jak lze 
o vztahy pečovat, jak efektivně komunikovat, jak se vztahovat k sobě a k druhým. 

Kompetence 
Dospívající dokážou citlivěji nahlížet mezilidské vztahy, způsoby komunikace. Toto uvědomění si mohu 
přenést do každodenního života, nejen do školního prostředí.  
 
Použití modulu 
Vzhledem k potřebě technického vybavení – promítání prezentace, pouštění nahrávky – 
doporučujeme realizaci modulu spíše ve vnitřních prostorách.  

Modul je vhodný jak pro kolektivy, které se znají již delší dobu, tak pro ty, které teprve vznikají. Modul 
je tak možné využít při průběžné práci se třídou i např. v rámci adaptačních programů.  
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3.4.2 Pravidla pro práci ve skupině 

 

 

 

 Pravidla pro práci ve skupině 

Vzhledem k tomu, že při rozhovorech na téma soužití s okolím budeme sdílet osobní témata, je 
užitečné ošetřit způsob zacházení s nimi.  Je možné pravidla upravit dle aktuální skupiny  
a situace.  

Doporučujeme z důvodu úspory času pravidla předem napsat na tabuli, popř. vyvěsit ve třídě. 

 
Naším tématem je soužití s okolím, některé aktivity a sdělení mohou být osobní, z toho důvodu si 
připomeneme základní pravidla pro fungování ve skupině. Pravidla stanovujeme proto, abychom se 
mohli cítit bezpečně. 

Společně: 

Respektujme - sebe samé, druhé. 

Naslouchejme, nehodnoťme, dodržujme zásady ohleduplné komunikace.  

Poslouchejme místo skákání do řeči. Vždy mluví jen jeden. Navzájem se necháváme domluvit, 
neskáčeme si do řeči. Pozorně posloucháme, co ostatní říkají. 

Důvěřujme - sobě i druhým. 

Buďme otevření, ale preferujme vlastní bezpečí - sebe i druhých. 

Nenuťme se vzájemně ke sdílení, sdílejme jen to, co chceme. 
Může se stát, že vás napadne něco, co ale ostatním říkat nechcete. To je v pořádku. Nemusíte.  
A ani ostatní nebudeme nutit říkat něco, co je pro ně třeba moc citlivé. Každý se rozhoduje, co ve 
skupině sdílí. 

 
Je možné, že při probírání některého z témat či při nějaké aktivitě, si učitel všimne, že se dítě necítí 
komfortně (přílišná uzavřenost, nechuť mluvit, nebo naopak velká potřeba sdílet, která překračuje 
možnosti programu, pláč, zlost či jakákoli jiná výraznější reakce).  

V takovém případě doporučujeme, aby dítě mělo možnost obrátit se po skončení programu na Vás, 
jiného učitele, školního psychologa nebo jinou dospělou osobu, se kterou by mohlo svůj zážitek sdílet 
bezpečně mimo skupinu. 
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Co je to řízená diskuze, její pravidla: 
 
Řízená diskuse je věcný rozhovor, dialog dvou nebo více lidí nad určitým tématem s tím, že jeden  
z účastníků (tzv. facilitátor) tuto diskusi řídí a usměrňuje. Cílem diskuse je téma rozebrat z různých 
stránek, shromáždit argumenty pro případné rozhodnutí (https://managementmania.com/cs/rizena-
diskuse-facilitated-discussion). 
 
V našem případě je facilitátorem učitel pracující s celou třídou. Výuka je živý proces, tudíž je třeba, aby 
diskuze byla vnímána jako otevřená, učitel musí operativně reagovat a musí být schopen improvizovat, 
vytvářet a měnit otázky dle vývoje diskuze, reakce účastníků, a směřovat diskuzi k předem 
stanovenému cíli. 
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3.4.3 Co jsou mezilidské vztahy 

 
 
Modul je zaměřen na mezilidské vztahy.  

Řízená diskuse - řídíme diskuzi tak, aby žáci dospěli k tomu, co jsou to mezilidské vztahy, jaký mají 
v životě člověka význam. Klademe např. tyto otázky:  

- Kdo všechno má mezi sebou vztah? Je možné nemít ve svém životě žádné vztahy? Je možné 
nemít vztah s člověkem, se kterým jsem v opakovaném kontaktu?  

- Zkuste říci, s kým jste ve vztahu vy? V rodině, ve škole, na kroužku…?  
- Vztahy mohou mít různou podobu, mohou být uspokojivé nebo nikoliv. 

Shrneme to, co žáci vyvozovali, definicí:  

Mezilidský vztah je působení mezi dvěma osobami, doprovázené emocionální vazbou. 1 

Tímto bude optimálně ukončena úvodní řízená diskuze. 

 
Žáky vyzveme, aby se zamysleli nad tím, jak to vypadá, když je jim doma nebo ve škole dobře?  
Ptáme se, co se v takové chvíli děje? A co se neděje?  
Motivujeme k uvedení konkrétních příkladů, zároveň vyjadřujeme respekt k tomu, že hodnoticí kritéria 
každého dítěte se mohou lišit.  

Diskuzi vedeme k tomu, abychom mohli úvodní diskuzi uzavřít společnou formulací zásad pro 
uspokojivé fungování mezilidských vztahů.  

Potřebujeme najít odpověď na otázku: Na čem musíme pracovat, aby vztahy fungovaly? 

Podle svého uvážení můžete definici doplnit i dalšími informacemi, které jsou uvedeny v okénku pro 
pedagogy. 
 
 
Okénko pro pedagogy 
 
Vztah, mezilidský vztah 
Faktory ovlivňující funkčnost vztahů – zejména osobnost každého člověka, jeho vrozené povahové 
vlastnosti a prostředí, ve kterém žije. 

Jak pečovat o vztahy: zájem (věnovat pozornost druhému, všímáme si ho), respekt, důvěra 
(důvěryhodný vztah je založený na upřímnosti, úctě, spolehlivosti, otevřenosti, laskavosti, 
předvídatelnosti, přijímání, komunikaci, sdílení, dostupnosti, závazku, péči a laskavosti, ocenění  
a uznání, empatii, předchozí zkušenosti a očekávání, odpuštění (https://www.gmk.cz/wp-
content/uploads/2021/06/Mezilidsk%C3%A9-vztahy-pdf.pdf) 
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3.4.4 Mezilidské vztahy – jak spolu komunikovat (a jak raději ne) 

 

 
Strategie při komunikaci a budování vztahů  
 
Někdy při vzájemné komunikaci a budování vztahů využíváme nevhodné strategie. Takovou 
komunikaci někdy označujeme jako nerespektující. Jedná se např. o: 

- chybějící oční kontakt, 
- skákání do řeči, 
- nadmíra doteků, 
- nerespektování osobního prostoru, 
- prvky verbální i neverbální agrese, 
- pasivně agresivní projevy (vyhýbavé chování, neaktivní odpor vůči povinnostem, sarkasmus, 

naříkání, trucování), 
- neférové útoky na slabá místa komunikačního partnera, 
- nerespekt k jinakosti (odlišnost v různých oblastech – životní styl, vzhled, názory, postoje…), 
- nenaslouchání, vyjadřování nezájmu o komunikaci, absence pozornosti, 
- nerespekt ke komunikačním potřebám partnera i svým (jsou chvíle, kdy komunikace není 

možná či vítaná). 

Oproti tomu je vhodné orientovat se v komunikaci spíše na vhodné strategie, především: 

- oční kontakt, 
- respektující a podnětná atmosféra, 
- dodržení osobního prostoru i míry kontaktu, 
- vědomě minimalizovat prvky agrese (aktivní i pasivní, verbální i neverbální), 
- respekt k jinakosti i osobnosti komunikačního partnera, 
- vůle k dialogu (naslouchání, zájem, ochota řešit problémy), 
- respekt ke komunikačním potřebám partnera i svým (jsou chvíle, kdy komunikace není možná 

či vítaná), důvěra v komunikačního partnera, 
- partnerství (nikdo nikoho nepřevyšuje v názorech, postojích). 

Okénko pro pedagogy 

Více ke komunikaci může pedagog nalézt zde:  

https://www.youtube.com/watch?v=kxPiE_z8R74 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/1167021/mod_resource/content/1/komunikace%20cel%C3%A1%2
0.pdf  
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Aktivita 1 – část 1: Situační audioukázka – Takhle ne…  

Pomůcky: technika pro přehrání zvuku 

 
Teď si pustíme audio, uslyšíte komunikaci dvou osob. Zkuste sledovat, jestli se v komunikaci objevuje 
něco nevhodného. Pokud ano, co to je? 

 

Pusťte audionahrávku Situační audioukázka – Takhle ne...   

Odkaz: https://hlava-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2022/12/HvP_M6_komunikace_cast-1.mp3   

Situační audioukázka – Takhle ne...  – text je uveden v příloze 

 
Řízená diskuze: 

- Objevili jste v komunikaci něco nevhodného?  
- Co to bylo?  
- Setkáváte se s tím i vy?  
- A jak konkrétně? 
 

Aktivita 1 – část 2: Situační audioukázka – Takhle je to lepší…  

 

Teď si pustíme audio, uslyšíte komunikaci dvou osob. Zkuste sledovat, jak se jejich komunikace 
změnila… 

 

Pusťte audionahrávku Situační audioukázka – Takhle je to lepší…   

Odkaz: https://hlava-v-pohode.cz/wp-content/uploads/2022/12/HvP_M6_komunikace_cast-2.mp3 

Situační audioukázka – Takhle je to lepší…  – text je uveden v příloze 

 
Řízená diskuze: 

- Objevili jste v komunikaci nějaké změny k lepšímu?  
- Co to bylo?  
- Zažíváte to někdy i vy?  
- Jak často? Kde a s kým? 

 

Teď si to sami vyzkoušíme. 

Výše uvedená věta slouží k přechodu do další aktivity, podporuje očekávání skupiny. Zadání aktivity je 
uvedeno na dalším snímku. 
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3.4.5 Modelové situace 

      

 

Aktivita 2: Modelové situace 

Pomůcky: Situační karty k mezilidské komunikaci - vytisknout (nejlépe barevně) je třeba takový počet 
karet, aby každá dvojice mohla obdržet jednu kartu.  

Žáci se rozdělí do dvojic. Dělení je možné provést více způsoby: 

- Žáci se rozdělí dle vlastních preferencí. 
- Žáky rozdělí učitel dle svého uvážení. 
- Žáci se rozdělí losováním (každé zadání je vytvořeno duplicitně). 

Každá dvojice pracuje s jednou situací. V této situaci má za úkol sehrát příklady vhodné nebo nevhodné 
komunikace tak, jak jsme se o ní bavili v předchozí řízené diskuzi.  

Je na dvojici, jaký způsob komunikace zvolí. Nacvičí si situaci tak, aby ji byli schopni prezentovat 
spolužákům a ti mohli určovat, o jaký způsob komunikace se jedná. 

Sehraje se pouze několik scének dle uvážení učitele (dle časových možností, popř. s ohledem  
na iniciativu žáků).  

Po sehrané situaci třída diskutuje nad komunikačními situacemi a strategiemi, které viděla. Učitel 
průběžně sleduje práci žáků, poskytuje zpětnou vazbu, je k dispozici. 

Pojďte se rozdělit do dvojic. Vylosujte si lístek s popisem situace. Ve dvojici se rozhodněte, jak situaci 
ztvárníte – jestli nám předvedete, jak by to mělo vypadat, nebo naopak, jak by to vypadat nemělo. Až 
se dohodnete, připravte si situaci tak, abyste nám ji mohli předvést. V každé situaci si budeme moci 
všimnout nešvarů, ale také momentů, které se podařily a komunikaci usnadnily. 

 
Následuje řízená diskuze směřující k nutnosti pozitivního vnímání druhého. Diskuze poslouží jako most 
k další aktivitě.  
 
Řízená diskuse - je možné využít např. následující otázky: 

- Co nás v komunikaci s druhým výrazněji, dříve upoutá/zasáhne?  
- Proč někdy komunikujeme tak, že je to druhému nepříjemné? 
- Co při komunikaci s druhými lidmi oceňujeme? Čeho si vážíme? Co nám pomáhá? 
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Přehled situačních karet k mezilidské komunikaci 
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3.4.6 Pozitivní vnímání druhého 

 
 
Vnitřními charakteristikami/vlastnostmi osobnosti míníme charakter, schopnosti, temperament  
a zájmy.  
Charakterové vlastnosti vyjadřují vztah k jiným lidem, věcem, práci a sobě samému.  
Schopnosti určují úroveň, na jaké dokáže člověk vykonávat určité činnosti.  
Temperament ovlivňuje dynamiku, především v citové oblasti.  
Zájmy vyjadřují oblast činností, které člověka mimořádně přitahují. 2  

Vnějšími charakteristikami míníme vzhled (oblečení, účes, doplňky, celkové vzezření). 

 
Aktivita 3: Pozitivní vnímání druhého 
 
Pomůcky: papíry A5 pro všechny, nůžky, izolepa, psací náčiní 
 
Smyslem aktivity je to, aby žáci byli schopni nahlížet na druhého člověka pozitivní optikou, byli schopni 
identifikovat jeho pozitivní stránky i přesto, že do popředí často vystupují primárně ty negativní.  

Každý z žáků si na záda nalepí čistý list papíru. Úkolem je pohybovat se po třídě a postupně napsat 
každému spolužákovi na jeho papír na zádech, co na něm spatřuje pozitivního.  

V kolektivech, které se již delší dobu znají, je nutné účastníkům zdůraznit, že je vhodné zaměřit se  
na vnitřní charakteristiky. V kolektivech, které se teprve sžívají, je možné akceptovat i vnější 
charakteristiky. Forma zápisu je libovolná, může se jednat o slova, slovní spojení, věty, obrázky.  

Učitel musí být připraven na to, že pro žáky nemusí být snadné napsat o každém něco pozitivního, vyšší 
míra motivace je vhodná. 
 
Pojďme se přesvědčit o tom, že dokážeme na každém najít něco pozitivního. 
Nalepme si každý na záda list papíru. 
Pohybujme se po třídě.  
Přemýšlejme, co je na druhých hezké, a zapisujme jim to na záda. 
Nikoho nevynechejme. 
 
Jakmile žáci dokončí své zapisování na záda spolužáků, každý žák se seznámí s tím, co mu spolužáci na 
záda napsali. Pozor! Žáci nesmí být nuceni předčítat své charakteristiky nahlas!  

Řízená diskuze – je možné klást např. následující otázky: 

- Co bylo na této aktivitě nejtěžší? 
- Překvapilo vás něco z toho, co jste objevili napsáno na svých zádech? 
- Stávalo se vám, že vás napadaly negativní charakteristiky? 
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3.4.7 Úvod 2. vyučovací hodiny / bloku 

 

 

 

Začátek druhé vyučovací hodiny, obě části modulu mohou být prezentovány v bloku nebo zvlášť. 

V tomto případě můžeme zopakovat pravidla pro práci ve skupině. 
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3.4.8 Jsme na jedné lodi…. Ale ne vždy. 

  

 

Aktivita 4: Jsme na jedné lodi 

Pomůcky:  Vytištěné karty pro práci s předsudky (2 x 15 karet) 

Každý z žáků si vylosuje jednu kartu. Tím se rozdělí na dvě skupiny. Na ty, kteří mají palubní lístek, a ty, 
kteří usilují o přežití (resp. mají karty s obrázky osob). 

Vyprávíme jim příběh o tom, že na světě nepřežije přírodní katastrofu nikdo jiný, než posádka naší lodi 
a několik dalších osob, které ještě loď pojme. 

Posádka lodi se musí domluvit, koho ze třinácti zájemců zachrání. Počet lidí, které je možné zachránit, 
určí učitel. Doporučujeme, aby to byla minimálně polovina ze třinácti nabízených postav.  

Cílem aktivity je, aby byli žáci donuceni diskutovat o tom, kterou postavu na loď vzít, a proč. Zažijí, jaké 
to je rozhodovat se pouze na základě vnější charakteristiky člověka. Aktivita směřuje  k uvědomění, že 
naše vnímání ostatních lidí je vždy ovlivněno předsudky.  

Pozor! Učitel nesmí v žádné fázi aktivity, kromě diskuze, pracovat s pojmem „předsudek“.  Aktivita 
slouží jako podklad k diskuzi na téma předsudky. 
 
 
Představme si, že planetu Zemi zasáhla přírodní katastrofa, kterou přežije pouze posádka lodi. To jste 
vy, kteří držíte v ruce kartičku s nápisem PALUBNÍ LÍSTEK.  

Zachránit se ale může ještě několik dalších osob, které se posádka rozhodne na loď vzít. Počet míst je 
ale omezen, nemohou být zachráněni všichni.  

Vy, kteří máte na kartičkách obrázky osob, pojďte se se svou kartičkou postavit do řady, kartičku držte 
tak, aby byla dobře vidět. Nesmíte mluvit! 

Vy, kteří máte palubní lístek, společně diskutujte o tom, koho zachráníte. Musíte najít shodu. Vybrané 
osoby vezměte k sobě na loď. 

 

Pozor! Učitel je pouze tichým pozorovatelem, zasáhne pouze ve chvíli, kdy se diskuze neubírá kýženým 
směrem, obsahuje prvky agrese apod. 

Jakmile se posádka lodi domluví, koho zachrání, je aktivita ukončena a následuje řízená diskuze 
zaměřená na sdílení pocitů.  
 
 



 
 

19 
 

Řízená diskuse - diskuzi vedeme k tomu, abychom následně mohli definovat, co je to předsudek, jak 
nás v životě ovlivňuje apod. Je možné využít např. následující otázky: 
 
- Čím jste se řídili při rozhodování o záchraně osob? 
- Jak jste se při rozhodování cítili?  
- Jak probíhalo spolurozhodování? 
 
 
Pojem předsudek je definován v následujícím textu. 
 
 
Přehled karet pro práci s předsudky 
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Doporučení pilotujícího pedagoga  

 

Zkušenosti z ověření 
Realizace aktivity ve třídě, kde žáci přirozeně tvoří poměrně uzavřené skupiny (např. chlapci a dívky), 
ve kterých jsou zvyklí pracovat, může mít svá úskalí. Může se stát, že spolu nebudou žáci s palubním 
lístkem jakožto posádka lodi komunikovat, protože losování způsobilo, že posádka je tvořena žáky, 
kteří jsou v běžném provozu třídy příslušníci různých skupin, které nejsou zvyklé spolu komunikovat, 
"nekamarádí se". Dalším úskalím je to, že žáci nevolí osoby na loď podle jejich charakteristiky dané 
vylosovanou kartičkou, ale podle toho, jak spolu "kamarádí". Aktivita v takovém případě neplní svůj 
účel. 
 
Doporučení 
Aktivitu je možné upravit následujícím způsobem: z dětí ve třídě vytvoříme dvě nebo tři skupiny. 
Každá skupina dostane všechny kartičky a potom diskutuje, které osoby by na loď přizvala a proč. V 
závěru aktivity se tím pak nabídne prostor mimo jiné pro srovnání volby jednotlivých skupin a další 
diskuzi. 
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3.4.9 Předsudky 

 

 

 

Definice: Předsudek chápeme jako předpojatost, názorovou strnulost. Je to emočně nabitý, kriticky 
nezhodnocený úsudek a z něj plynoucí postoj, názor přijatý jedincem nebo skupinou. Může se 
vztahovat k čemukoliv a neopírá se o porozumění. 3 
 
 
S ohledem na předchozí aktivitu vyvozujeme, co je to předsudek, že může být negativní i pozitivní, že 
je přirozenou součástí života, jak vzniká, že je v podstatě nemožné předsudky nemít, ale je důležité 
vnímat jejich existenci a vědomě s nimi pracovat. 

 

Řízená diskuse – náměty (cílem diskuze nejsou definice nebo vyvození všeplatných výroků, nýbrž 
společné hledání, cesta k uvědomění…): 

- Předsudkům není možné se ubránit. 
- Uvědomujme si je. 
- Nenechme se jimi řídit. 
- Neživme je. 
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3.4.10 Soužití v rodině a ve škole 

 

 

Soužití v rodině a ve škole se liší. 

 Je potřeba to s žáky pojmenovat. V každém prostředí si můžeme dovolit něco jiného a něco jiného se 
od nás očekává. 

 

Řízená diskuse - náměty (cílem diskuze nejsou definice nebo vyvození všeplatných výroků, nýbrž 
společné hledání, cesta k uvědomění…): 

- Je rozdíl mezi soužitím v rodině a ve škole? 
- V čem? 
- Co se od vás očekává doma/ve škole?  
- Jak se vám s těmito očekáváními žije? Ztotožňujete se s nimi? Vadí vám v něčem? 

Soužití s ostatními lidmi si často sami komplikujeme. 

 Řízená diskuse - náměty: 

- V čem? 
- Jak často? 
- Proč je soužití s lidmi komplikované? 
- Jak by to šlo udělat, aby tolik komplikované nebylo? 

 

Řízenou diskuzi je třeba vést takovým směrem, aby žáky motivovala k následné aktivitě. Ta je založena 
na uvědomění si nejčastějších postojů, které nás mohou svazovat a ovlivňovat. 

 

Okénko pro pedagogy 

V rodině: Funkční rodina úspěšně řeší problémy, je v ní příznivé emocionální klima a dochází ke stálému 
vyrovnávání vztahů. Nefunkční rodina selhává v základních funkcích, nezajišťuje výchovu dětí, 
nezajišťuje pocity bezpečí jejím členům ani rodině jako celku. 4 
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3.4.11 Soužití – co nás může svazovat 

 

 

Aktivita 5: Co nás může svazovat 

Pomůcky: škálové karty (každá z karet 1 x nejlépe barevně vytisknutá, umístí se kdekoliv v prostoru 
třídy), materiál vhodný k zavěšení karet na svislou podložku (lepicí hmota, magnet, špendlík) 
 
Smyslem aktivity je to, aby si žáci uvědomili, že jsme v životě svazováni celou řadou předsudků 
(postojů, názorů, iracionálních představ). 

 Žákům postupně nabízíme tvrzení, ke kterým mají zaujmout stanovisko. To provedou s využitím 
škálových karet, a to tím, že se přemístí do té části místnosti, kde je zavěšena škálová karta (zcela 
souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, nesouhlasím).  
 
Tvrzení žákům ústně sdělujeme a zároveň je mají po celou dobu k dispozici v prezentaci. 
 
Během aktivity můžeme pozorovat, že žáci volí míru souhlasu dle volby vůdčích osobností třídy. To je 
přirozené, není třeba to vnímat negativně. Tyto tendence (tj. rozhodovat se dle mínění ostatních) je 
možné následně konstruktivně využít v rámci diskuze (tedy dovést žáky k uvědomění toho, že naše 
přesvědčení je ovlivněno míněním lidí okolo nás). 
 
Pojďme se ke konci trochu rozpohybovat. Ve třídě jsou umístěny čtyři karty s emotikony. Postupně 
vám budu říkat tvrzení a budu chtít, abyste vyjádřili, jak moc nebo málo s tvrzením souhlasíte. To 
uděláte tak, že dojdete k danému emotikonu. Pokud zcela souhlasíte, postavíte se ke dvěma 
usmívajícím se emotikonům. Pokud souhlasíte jen zčásti, přejdete k jednomu usmívajícímu se 
emotikonu. A naopak. 
 

Tvrzení: 

- Nemůžu mít rád někoho, koho skutečně neznám. 
- O tom, co cítím, musím vždy mluvit. 
- Pokud jsme přátelé, musíme být často spolu. 
- Je nutné chovat se tak, jak bych chtěl, aby se druzí chovali ke mně. 
- Pokud mi někdo ublíží, už nemá šanci být mým kamarádem. 
- S každým musím skvěle vycházet a být s ním kamarád. 
- Musím vždy všem vyhovět, jinak by si mě lidé nevážili a neměli mě rádi. 
- Musím být pořád v pohodě, aspoň navenek. 
- Vždy bych měl být trendy. 

 

Řízená diskuse 

Aktivitu zakončeme diskuzí. Vyzvěme žáky, aby sami zkusili říci další tvrzení, která je mnohdy ovlivňují. 
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Přehled škálových karet 
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3.4.12 Soužití – na čem záleží 

 

 

Celý modul ukončujeme řízenou diskuzí, ve které nám jde o to, aby si žáci uvědomili, co vše ovlivňuje 
kvalitu mezilidských vztahů. Zdůrazňujeme vše důležité, na čem by mělo být soužití založeno. 

 

Řízená diskuse – náměty: 

Respekt 

Otevřenost 

Upřímnost 

Zodpovědnost 

Férovost 

Komunikace 

Tolerance 

Soudržnost 

Důvěra 

Dialog 

Iniciativa 

Spolehlivost 

… 
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3.4.13  Zdroje 

 

 

Zdroje  

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/1167021/mod_resource/content/1/komunikace%20cel%C3%A1%2
0.pdf  

https://managementmania.com/cs/rizena-diskuse-facilitated-discussion 

HARTL, P., HARTLOVÁ, H. 2009. Psychologický slovník. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-569-1. 

HARTL, P., HARTLOVÁ, H. 2010. Psychologický slovník. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-686-5. (str. 
6781 , str. 3732, str. 454 3 , str. 504 4) 

 

Inspirace 

https://www.youtube.com/watch?v=kxPiE_z8R74 
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4 Přílohy 
 

4.1 Situační karty k mezilidské komunikaci 
 

Příloha č. 1 – Situační karty k mezilidské komunikaci 
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4.2 Karty pro práci s předsudky 
 

Příloha č. 2 – Karty pro práci s předsudky 
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4.3 Škálové karty 
 

Příloha č. 3 – Škálové karty 
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4.4 Komunikace – situační audioukázky 
 

Příloha č. 4 – Komunikace - situační  audioukázky - text 
 

Část 1: Situační audioukázka – Takhle ne… 
Text: 

A: Dneska jsem potkala Pavlu, zeptala jsem se jí: Co to jako mělo znamenat?  

B: Že jako jste si něco udělaly?  

A: Jo, normálně mě předběhla ve frontě na bobiky… 

B: Si děláš srandu? 

A: Ne a ještě mě jako….  

B: Ona jako předbíhá?  

A: Jo, a normálně mě odpálkovala tou svojí velkou pr…í, úplně do mě tak jako strčila: „Mělas včera.“  
No.  

B: To si děláš srandu?  

A: Jo.  

B: To si k tobě dovolila?  

A: Jo to si ke mně dovolila… 

B: Já myslela, že jste kamarádky. 

A: Jo, to si ke mně dovolila. Pak za rohem mě ještě pomlouvala, že se pro ty bobiky sápu jak hladová, 
normálně. To je jasný, že mám asi hlad, když jdu pro bobíka, ne?  

B: Ta je blbá. 

A: Fakt jsem nas…á.  No, je úplně vypatlaná.   

B: Jo.  

A: Hmm.  

B: Kráva.  

A: Já jsem ji dneska potkala a říkám jí: Tak seš úplná pí.a jako? Když se čeká ve frontě na bobiky, tak 
stojíme všichni za sebou jako kreténi, protože samozřejmě, že když v tý frontě stojíme, tak je všichni 
chceme, né asi?  

B: Ty jo…  

A: No.  

B: To se jí moc nepovedlo jako.  

A: To teda ne.  

B: Takže už se nekamarádíte?  

A: Ne.  

B: Se nedivím.  

A: No.  

B: Stejně to byla blbá kamarádka.  
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A: Jo, přesně.  

B: Ti to říkám od začátku.  

A: Jo. Přesně. 

 

 

Část 2: Situační audioukázka – Takhle je to lepší…  
 

Text: 

B: Hele, ty nevíš, co se mi dneska stalo… 

A: Ne… 

B: Já myslela, že to byl zlej sen, že už jsme prostě velký, chodíme prostě na druhej stupeň, a už to 
máme trošku v tý hlavě srovnaný. 

Ale… v pondělí, že jo… zavážej prostě mléčný výrobky do školy, já jsem se těšila na toho bobika 
čokoládovýho, tak čekám tu frontu o přestávce, a najednou přijde kamarádka spolužačka prostě, a 
stoupne si přede mě. Tak jsem si říkala, nejdřív v hlavě: To asi mě přehlídla… 

A: A jako nic neřekla, když tě předbíhala?  

B: No ne, vůbec, to měla úplně na salámu. A když jí řikám: Hele, fronta je až za mnou, tak si tam 
prosimtě stoupni… Že jako ne, že pospíchá, že chce toho bobika hnedka.  A já jí vysvětluju, že prostě 
tady všichni stojíme tu frontu na toho bobika a že na ni taky vyjde, ale že si prostě musí počkat, a že 
se tohle nedělá. 

A: No a co udělala? 

B: No, zle se na mě podivala a šla si stoupnout teda za mě. 

A: Jo ale tak to seš dobrá. 

B: No nevim. 

A: Zvládlas to. 


