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1. Vazba na ŠVP
Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného
světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou
důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro
individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet
osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.
Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují charakteristiku
průřezového tématu, kde je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu
v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos
průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomostí,
dovedností a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat
doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů (v
textu tučným písmem). Každý tematický okruh obsahuje nabídku témat (činností,
námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v
kompetenci školy.
Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků a
zvláště pak žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze vzdělávání od 3.
stupně podpůrných opatření. Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a
napomáhají osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto žáků, vytvářejí prostor
pro utváření jejich postojů a hodnotového systému. Proto bude i při výuce těchto
žáků kladen důraz především na kultivaci jejich postojů a hodnotových orientací.
Nároky kladené na utváření vědomostí a dovedností těchto žáků budou vždy plně
respektovat jejich individuální možnosti. Tematické okruhy průřezových témat
procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích
obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují
proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost
utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum
dovedností.
Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím
obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků
realizovaných ve škole i mimo školu.
V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova
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Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova ( MKV)
Environmentální výchova
Mediální výchova
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1.1 Současný stav

Výchova demokratického občana
Charakteristika průřezového tématu
Průřezové téma výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní
charakter. Ve vzdělávání představuje zejména syntézu hodnot, a to spravedlnosti,
tolerance a odpovědnosti. V rámci pojetí v naší škole představuje zejména rozvoj
kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností, porozumění demokratickému
uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.
V našem pojetí tedy chceme zejména rozvíjet občanskou gramotnost. Ta vyjadřuje
způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené,
demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně
řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým,
ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a
odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických
způsobů řešení.
Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematických
okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi
všemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu)
vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř demokracie“. V ní
jsou žáci více motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti
demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si
sami na sobě mohou ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu
spravedlnosti se podílet na vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o
udržování demokracie starat, protože překročení hranice k anarchii i naopak k
despotismu je neustále přítomným nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí
schopnost kritického myšlení.
Výchova demokratického občana se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou
vazbu má především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou
tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a
občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci jednotlivců - občanů na
společenském a politickém životě demokratické společnosti. Ve vzdělávací
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oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah k
domovu a vlasti.

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:







vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti
umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za
tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků
rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a
prezentační schopnosti a dovednosti
prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování
vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:











vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě, vychovává k úctě
k zákonu
rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku
učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti
přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a
odpovědnost
rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů
motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším
umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z
různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze)
vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností
vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu

1.2 Inovace
Při realizaci tematických okruhů vycházíme z reálných životních situací a
doporučené obsahy tematických okruhů se vztahují k životní zkušenosti žáků.
Všechny tematické okruhy výchovy demokratického občana budou zachovány.

Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství a
demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve
škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním
životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy –
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žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity;
spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci.

Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti
(jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za
své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina
základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v
demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického
systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy soužití s
minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a
spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů).

Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy a
demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako
základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí.

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie
jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie
fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam
ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a
problémů v osobním životě i ve společnosti.
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2013,
2016
Inovativními výukovými metodami jsou například metody diskusní, situační, didaktická
hra, samostatná práce žáků, projektová výuka, týmové vyučování. (Zormanová, L.,
2012, s. 36-55).
Užití inovativních metod klade velký nárok na přípravu organizace a odpovídajících
materiálů. Ovšem nejdůležitější při používání inovativních metod je aktivita jedince ve
třídě, jeho spolupráce s ostatními spolužáky i samotná dobře zvládnutá organizace ze
strany učitele. V inovativním způsobu výuky je zásadní zapojení žáka, který se více
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podílí na průběhu a obsahu výuky, snaží se sám nacházet a formulovat řešení. do
výuky
Cílem je aktivizace žáka a zároveň zefektivnění výuky.
Příkladem inovací ve výuce jsou projektová výuka, brainstorming, učení v rámci
událostí, učení prostřednictvím příběhů, myšlenková mapa nebo didaktické hry –
(např. doplňovačky, křížovky, pexeso, šifrované texty, přesmyčky, testy atd.)
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2. Učební osnovy
Vyučovací předmět:
Ročník:

Dějepis
9.
Průřez. témata,

Výstup

Učivo

mezipředmětové

Poznámky

vztahy, projekty, kurzy
Žák:

Dějiny moderní doby
- cesta k Mnichovu, Mnichovská dohoda a její důsledky
- Protektorát Čechy a Morava

MKV: Princip sociálního

- příčiny a vypuknutí 2. svět.

smíru a solidarity

války

EGS: Evropa a svět

- učí se úctě k odkazu účastníků odboje

- domácí a zahraniční odboj

nás zajímá

- seznámí se s projevy holocaustu

- mezinárodní konference

Objevujeme Evropu

- učí se chápat poválečný vývoj Československa, který vyústil v únorové události 1948
- chápe možnost různé interpretace
historických faktů a nutnost kritického
přístupu k interpretacím

a poválečné uspořádání

a svět

světa

Jsme Evropané

- poválečné Československo
v letech 1945 - 1948
- únorový převrat 1948
Mezipředmětové
vztahy:
Ov, Čj, Hv, Vv

- seznámí se s postavením Československa
v mezinárodních souvislostech
- učí se rozpoznávat znaky totalitní
společnosti
- učí se chápat vznik a problémy existence
bipolárního světa

- uvědomí si nutnost respektovat identitu
druhých

Dějiny od poloviny 20. stol.

MKV: Kulturní diference

do současnosti

Lidské vztahy

- postavení Československa

Etnický původ

a jeho postupné začleňování

Multikulturalita - projekt

do sféry vlivu SSSR, projevy
sovětizace Československa ve OSV: Rozvoj
všech oblastech společenské-

schopností poznávání

ho života i v každodenním
životě
lidí

Poznávání lidí

- studená válka, vojenské bloky

Hodnoty, postoje,

mimoevropský svět, rozpad

Mezilidské vztahy
praktická etika

koloniálního systému
- vnitřní situace v zemích
východního bloku (krizové
projevy)
- charakteristika západních
zemí (na vybraných přípa-

MDV: Kritické čtení

dech)

a vnímání mediálních

- krize sovětského impéria
a perestrojka
- učí se chápat postupný rozpad východního
bloku rozkladem komunistických systémů

- obnova demokracie

sdělení
Tvorba mediálního
sdělení - projekt

ve východní Evropě a same-

VDO: Občan, občanská

tová revoluce

společnost a stát
Formy participace

- seznámí se s vnitřní situací v naší republice

- rozpad Československa,

občanů v politickém
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v roce 1989 a s vývojem v 90. letech,
vznik ČR (ustavení dem. režimu)
- seznamuje se s hrozbami terorismu

vznik ČR
- utváření nové demokracie
(1989 - 1992)
- Česká republika na přelomu

životě
Principy demokracie
jako formy vlády a způsobu rozhodování

tisíciletí
- poznává vliv médií na každodenní život
a politické dění
- ujasní si začlenění ČR do integračního
procesu - EU

- technika, věda a kultura
ve 2. pol. 20. stol.

EV: Lidské aktivity
a problémy životního

- vzdělání jako faktor vývoje

prostředí

- sport a zábava

Vztah člověka

- integrace, globalizace

k prostředí

- problémy současnosti

OSV: Kreativita - projekt
Mezipředmětové
vztahy:
Ov, Čj, Hv, Vv

10

3. Výukové materiály

Předložený materiál je určen 9. třídám základní školy. Navazuje na životní zkušenosti
žáků, kteří vyrůstají v demokratické společnosti a jsou zvyklí na uplatňování
demokratických principů (nejen ze školního prostředí). Žáci se již od prvního stupně
seznamují s úlohou občana v demokratické společnosti (s jeho právy, ale také
povinnostmi). Napříč předměty studují Listinu základních práv a svobod, učí se
spolupracovat nebo respektovat názory jiných. Školní prostředí je také připravuje na
přijetí odpovědnosti za jejich činy. Jsou zvyklí aktivně se podílet se na chodu školy
(žákovská samospráva) a obecně žijí v demokratické atmosféře.
Výukové

materiály

inovativním

způsobem

obohacují

učivo,

které

se

týká

komunistického převratu v Československu v roce 1948. Předkládá základní poznatky
o demokracii a komunismu a vede žáky k porovnání obou systémů. Z tohoto materiálu
také vyplývá problematika propagandy jako nástroje ohrožujícího demokracii.
Propaganda je komplexní problém, který není v běžných výukových materiálech
zpracován, a proto jsou žáci nejprve seznámeni se základní charakteristikou
propagandy a s prostředky, jakými funguje. Dále pracují na základě osobního prožitku
a zkušenostmi s tím, jak oni sami byli někdy ovlivněni okolím. Tento materiál si klade
za cíl uvědomění si propagandy, jakožto nástroje, který nás ovlivňuje v běžném životě
a jeho nebezpečí pro demokracii.
V návaznosti na výše zmíněnou problematiku propagandy je představen výukový
materiál, jež podrobněji zpracovává jeden díl televizního pořadu Tajné akce Stb, kde
jsou spolu s odborným komentářem a dobovými materiály uvedeny vzpomínky
pamětníků na Akci Kulak. Žáci zkoumají, jakým způsobem byla využita propaganda
k propagaci Komunistické strany a jejích postojů po komunistickém převratu 1948 a
jaké principy demokracie byly porušeny.
Základem těchto materiálů je práce s textem (včetně práce

s historickým

dokumentem) a obrazovým materiálem. Pracovní listy k textům, obrázku i videu jsou
vytvořeny tak, aby žák mohl čerpat ze svých životních zkušeností a pozorování, aby
působily na jeho emoce a podněcovaly jej k přemýšlení o dané látce a sloužily tak k
lepšímu pochopení učiva. Pracovní listy a práce s mediálními sděleními mají žáky
motivovat k diskusi a inspirovat je k dalšímu dotazování či bádání.
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Organizační formy a metody práce: Pracovní listy jsou koncipovány jako výukový
blok. Lze je použít během tématu Komunistický převrat 1948 a 50.léta
v Československu (např. ve 4 vyučovacích hodinách nebo jako samostatný výběr;
ovšem Výukový materiál: Násilná kolektivizace navazuje na Výukový materiál:
Propaganda a obsahuje i jednu otázku týkající se demokracie). Žáci mohou pracovat
samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách.
Materiály vycházejí z metod kritického myšlení, které propaguje třífázový model učení
– evokaci, uvědomění a reflexi. (Fáze evokace navazuje na věci, které student již zná,
fáze uvědomění přináší setkání s novými informacemi a fáze reflexe, v níž se utřiďují
poznatky, zasazují do systému již nastudovaného a jsou případně obohacovány o
názory a podněty od ostatních.)

Pomůcky: psací potřeby, pracovní listy, projektor, internetové připojení

Cíl: oživení a doplnění výuky dějepisu; prohloubení znalostí o demokracii; získání
poznatků o komunismu a jeho důsledcích; získání nových poznatků o tom, co je a jak
funguje propaganda a žáci dokáží v praxi rozpoznat rysy propagandy

Motivace: pracovními listy jsou vytvořeny tak, aby prohloubily vztah žáků k předmětu
a k dané problematice. Jejich cílem je navázat na znalosti, které již žáci mají, a získat
jejich zájem o probíranou látku, vzbudit jejich aktivní pozornost a podnítit je k dalšímu
dotazování a bádání.
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3.1 Výukový materiál: Demokracie a komunismus

Žákům je rozdán studijní materiál a pracovní list. Nejprve pracují samostatně. Pak je
přistoupeno ke sdílení správných odpovědí, které vytvoří podklad k diskusi o
komunismu s demokracii. (Sdílení správných odpovědí může předcházet skupinová
práce, při které si odpovědi nejprve řeknou a doplní žáci mezi sebou a pak prezentují
výsledek za tým.)
Výukový materiál DEMOKRACIE A KOMUNISMUS:
DEMOKRACIE1
- Slovo je složeninou dvou řeckých slov: demos(lid) + kratein (vládnout).
- Existuje více definice pojmu demokracie lišící se hlavně v čase.
- Nejjednodušeji ji lze definovat takto: Demokracie je společenství občanů, kteří
společně vykonávají správu věcí veřejných. Nejedná se tedy o vládu jedince či
omezené skupiny.
Demokracie – vývoj
Tento způsob vlády prošel dlouhým vývojem.
- Poprvé se objevuje ve starověkém Řecku v polovině 4. století př.n.l., jako první tento
pojem použil Herodotos.
- Jednalo se však o tzv. otrokářskou demokracii (otroci a ženy neměli volební právo).
- Na počátku novověku se objevuje v Anglii.
- V polovině 18. století v USA.
- Většina evropských zemí je demokratická.
Demokracie – situace u nás
1918-1938 – demokratické Československo, svobodné volby, rozvoj kultury, spojeno
především s prvním československým prezidentem Masarykem.

1

Tento výukový materiál lze vytisknout případně dohledat (a promítnout) pod odkazem
https://www.szs-pardubice.cz/file-download/559/, kde je uveden v podobě prezentace.
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1938-1945 – období nacistického útlaku, Mnichovská dohoda, druhá republika,
okupace.
1945-1948 – tři roky svobody zakončen komunistickým pučem, tzv. Vítězným únorem.
1948-1989 – totalita, vláda komunistů.
1989 – Sametová revoluce, nástup demokracie.
Demokracie – principy
O demokracii lze hovořit, jsou-li splněny následující základní principy:
I.

držitelem politické moci je lid.

II.

pravidelně se opakující volby.

III.

občanské svobody – projevu, shromažďování se, pohybu.

IV.

dělba státní moci – moc výkonná, zákonodárná a soudní.

V.

politický pluralismus

KOMUNISMUS
-

Název z lat. communis – společný, obecný

-

Komunismus je odnož socialismu (od socialis = společenský; obecné dobro
nad individuálním zájmem; kritika kapitalismu; omezení soukromého vlastnictví)

-

vznik v 19. století – reakce na průmyslovou revoluci a její důsledky

-

Karel Marx, Friedrich Engels → „Komunistický manifest“ (1848): společenský
pokrok se prosazuje třídním bojem (mezi buržoazií a proletariátem) – je potřeba
vyvolat revoluci, která svrhne kapitalismus (což je ekonomický systém založený
na maximálním využití zdrojů, soukromém vlastnictví a volném trhu) a nastolí socialismus; snaha
pozvednout dělnickou třídu, zbavit lidstvo vykořisťování a osvobodit člověka

-

Idea je - vytvořit stát, kde si lidé budou rovni a vše (majetek) bude patřit všem

-

V praxi:

-

hlásá demokracii a má parlamentní systém, ale vše jenom „naoko“, v praxi
parlament nemá moc, rozhoduje jediná KOMUNISTICKÁ STRANA

-

volby formálně svobodné, ve skutečnosti ne (formálně více stran – jen hra na
demokracii; vždy zvítězí komunistická strana, neúčast se navíc trestá)

-

Stát (strana) kontroluje vše: politiku, hospodářství, školství, kulturu, informace
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-

nespravedlivé rozdělování materiálního bohatství (profitují funkcionáři KS)

-

vytyčuje nereálné cíle a setrvává na nich, i když v praxi třeba nefungují
(plánované hospodářství)

-

dochází k zotročení člověka v pracovním procesu (kvůli „plnění plánu“)

-

neúspěchy jsou kladeny za vinu „nepřátelům“ (vnějším: tzv. „západní
imperialisté“ nebo vnitřním: „tajní agenti“, nedělnické vrstvy nebo „inteligence“)
proti nepřátelům neustálá mobilizace = semknutí národa kolem vůdce/strany,
uměle vyvolávaný pocit ohrožení

-

umlčuje nebo vyhlazuje opozici; zmanipulované soudní procesy; (gulagy
=koncentrační tábory) – šíří strach

-

vystupuje proti církvím i proti náboženství (vůdcové v pozici Boha či svatých.)

-

k prosazování cílů vyžívá propagandu, která zveličuje úspěchy („Potěmkinovy
vesnice“) nebo ohrožení demokratickými státy

-

cca 100 milionů obětí
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PRACOVNÍ LIST – DEMOKRACIE A KOMUNISMUS
Odhadni, co znamená politický pluralismus? ………………………………

1.

…………………………………………………………………………………………….
Dokázal bys podle tabulky, která nám představila demokracii, zjistit, jaké její

2.

principy komunismus v praxi porušoval?

Principy demokracie:

Komunismus

I.

Držitelem politické moci je lid.

Držitelem politické moci je –

II.

Pravidelně se opakující volby.

Pravidelně se opakující volby –

III.

Občanské svobody – projevu,

Občanské svobody –

shromažďování se, pohybu.

IV.

Dělba státní moci – moc

Dělba státní moci –

výkonná, zákonodárná a soudní.

V.

3.

Politický pluralismus.

Politický pluralismus –

Napiš (podle výchozího textu), co ty sám považuješ v praktickém komunismu
za nepřijatelné:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Řešení PRACOVNÍ LIST – DEMOKRACIE A KOMUNISMUS

1. Odhadni, co znamená politický pluralismus? Existenci a svobodné soutěžení
více polit. stran a organizací odlišného zaměření

2. Dokázal bys podle tabulky, která nám představila demokracii, zjistit, jaké její
principy komunismus v praxi porušoval?

Principy demokracie:
I.

Držitelem politické moci je lid.

Komunismus
Držitelem politické moci je -strana a
její vůdce, funkcionáři KS.

II.

Pravidelně se opakující volby.

Pravidelně se opakující volby s dopředu jasným vítězem.

III.

Občanské svobody – projevu,

Občanské svobody – neexistují.

shromažďování se, pohybu.
IV.

Dělba státní moci – moc

Dělba státní moci – vše je určování

výkonná, zákonodárná a soudní. pouze KS (jejím vůdcem/generálním
tajemníkem).
V.

Politický pluralismus.

Politický pluralismus – jiné strany
neexistují nebo existují jenom
formálně, za jiný názor následuje
trest.

3. Napiš (podle výchozího textu), co ty sám považuješ v praktickém komunismu
za nepřijatelné:
4.
(možné odpovědi: rozhoduje jediná strana, neexistuje opozice, hlásá rovnost, ale
existují privilegované skupiny; jiný názor se trestá; stát (strana) kontroluje vše: politiku,
hospodářství, školství, kulturu, informace; nefunguje právo – soudní procesy jsou
zmanipulované; gulagy =koncentrační tábory; – šíří strach; paranoidně neustále hledá
viníka neúspěchů nebo „nepřítele“; cca 100 milionů obětí)
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3.2 Výukový materiál: Propaganda

Žákům je rozdán studijní materiál a pracovní list. Nejprve pracují samostatně. Pak je
přistoupeno ke sdílení správných odpovědí, které vytvoří podklad k diskusi o jejich
osobní zkušenosti s ovlivňováním (např. reklamou) i jinou propagandou. (Sdílení
správných odpovědí může předcházet skupinová práce, při které si odpovědi nejprve
řeknou a doplní žáci mezi sebou a pak prezentují výsledek za tým.)

Výukový materiál PROPAGANDA

Propaganda2 je záměrný pokus přesvědčit lidi, aby mysleli a jednali tak, jak si to přejí
ti, kteří propagandu vytvářejí.
-

jsou myšlenky či názory komunikovány s cílem přesvědčit o nich druhého.

-

působí na city

-

zkresluje skutečnost

-

často se děje pomocí médií (noviny, časopisy, televize, rozhlas, plakáty...)

-

přesvědčování se může probíhat v soukromí nebo na masovém shromáždění,
v kině, v kostele, nebo třeba na bitevním poli.

-

Může být prezentována formou sochy, budovy, mince, kresby, vlajky nebo
poštovní známky.

-

Pokud je společnost sužována strachem, hladem, špatnou bezpečností
situací, ekonomickou nejistotou a podobně, je velmi náchylná k tomu, aby
se propagandě podvolila.

Propaganda využívá prostředky, které mají tématu zajistit pozornost a
angažovanost publika:

2

Metodická poznámka: Honsová, jejíž článek je zde citován, uvádí, že termín propaganda je poněkud

problematický tenkou hranicí mezi propagandou a přesvědčováním ke společensky pozitivnímu
výsledku. Pokud k tomuto závěru studenti k diskusi dospějí, je potřeba zdůraznit propagandu jakožto
manipulativní jednání k negativnímu výsledku a ku prospěchu jednotlivce nebo malé části společnosti.
(Např. „propaganda říká lidem, co si mají myslet, vzdělání je učí, jak myslet.“)
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a) motiv hrdiny či mučedníka (Hitler, Ghándí – oba vězněni)
b) motiv konfliktu („boj“ mezi dvěma osobnostmi, skupinami lidí, státy či idejemi;
např. boj dobra se zlem, Hitlerův boj proti komunistům, Churchillův boj proti
nacismu atd.)
c) motiv obětní beránek (příčinou všech problémů společnosti je určitá skupina lidí;
je nejjednodušší přiživit již existující antipatie a nepřátelství k té skupině, která už
je většinovou společností neoblíbena.)
d) motiv osobní oběti (může být i cílem propagandy - obětování se pro národ,
společenství či ideologii.)
e) motiv parodie (spočívá ve využívání humoru jako nástroje pro zesměšnění
nepřítele/názorového protivníka; zdůrazňováním jeho špatných nebo neobvyklých
vlastností.)

Ideologické myšlenky jsou zesilovány a více působí, pokud:

A. když je důvěryhodný ZDROJ, od kterého jsme informaci slyšeli
B. se použije ZASTRAŠOVÁNÍ pracují se strachem, zvláště se strachem o zdraví a
bezpečnost.
C. vyvolá SKUPINOVÉ NADŠENÍ (enthusiasmus)
D. VYVOLÁVÁ ODEZVU (např. skupinové zpívání „hymny“, potlesk, sborové
odpovědi davu na otázky řečníka, dokonce i přikyvování)
E. vyvolá POPULARITU U VĚTŠINY
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PRACOVNÍ LIST - PROPAGANDA I.
Přečti si výukový text a odpověz na otázky:
1. Proč je podle tebe propaganda nebezpečná?
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Myslíš, že je pro tebe dobré vědět, jak propaganda funguje?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Jak se proti propagandě můžeme bránit?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Dokážeš uvést příklad ze současnosti, který by odpovídal
PROSTŘEDKŮM propagandy (kult hrdiny, konfliktu, obětního
beránka….)?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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PRACOVNÍ LIST - PROPAGANDA II.
Stalo se ti někdy (a při jaké příležitosti), že bys třeba sám zažil/a… :
A. Že jsi něčemu více věřil/a, protože jsi důvěřoval/a ZDROJI, který ti podal
informaci (při jaké příležitosti?)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
B. ZASTRAŠOVÁNÍ, aby ses ty k něčemu nebo někomu přidal/a?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
C. SKUPINOVÉ NADŠENÍ (enthusiasmus)? Vymyslíš jeden pozitivní a jeden
negativní příklad?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
D. Že by všichni přikyvovali nebo nahlas společně odpovídali, aby řečníkovi
dali ODEZVU? Vzpomeň si, při jaké příležitosti to bylo:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
E. Že by ses smál/a, protože se smáli ostatní? Nebo že bys hlasoval jinak,
než ty sám/sama jsi chtěl/a, protože jiný názor měl POPULARITU U
VĚTŠINY? Vzpomeň si, při jaké příležitosti to bylo:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Řešení k PRACOVNÍ LIST – PROPAGANDA I.

1. Proč je podle tebe propaganda nebezpečná? (Zkresluje skutečnost; přináší
prospěch jednotlivci; dovede být i docela nenápadná (mince; může probíhat i
na procházce s kamarádem.))
2. Myslíš, že je pro tebe dobré vědět, jak propaganda funguje? (Ano, mohou si jí
více všímat a být vůči ní více nedůvěřiví; když vědí, jak to funguje, dovedou
manipulativní kroky „prokouknout“.)
3. Jak se proti propagandě můžeme bránit? (Nebýt lhostejní, ověřovat si zdroje,
zvýšit všímavost k tomu, kdo nám co říká a jaké cíle asi sleduje. Všímat si vyšší
náchylnosti společnosti - pokud je nějaké nebezpečí kolem nás (např. pandemie
je živným polem) - a případně otevřeně mluvit o manipulaci určité skupiny lidí;
zastat se slabších.)
4. Dokážeš uvést příklad ze současnosti, který by odpovídal PROSTŘEDKŮM
propagandy (kult hrdiny, konfliktu, obětního beránka….)? (Možné odpovědi: kult
hrdiny – např. prezident Putin; konflikt – např. Trump vs. Putin, Kim Čong-un
vs. Západ; obětní beránek - rasismus, antisemitismus, uprchlíci; parodie –
zesměšňování etnik nebo částí společnosti („šprti“, blondýny, ale i opozičních
politiků).
Řešení k PRACOVNÍ LIST – PROPAGANDA II.
Vlastní odpovědi studentů (nejčastěji jejich zkušenosti při důvěře v autority,
můžeme volně přejít k diskusi, kdo je pro ně přirozenou autoritou; zkušenosti
ovlivňování reklamou nebo „davem“ pro koupi výrobku např. suvenýry, líbivé
panenky v reklamách mezi dětskými pořady nebo předražený popcorn v kině)
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3.3 Výukový materiál: Násilná kolektivizace - práce s videem

Otázky jsou formulovány k videu z televizní série Tajné akce STB, 6. díl - Akce Kulak,
délka videa 14:06.
Video je dostupné z https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10209991308-tajne-akcestb/409235100221006-akce-kulak3.
V první fázi hodiny budou žákům předloženy úvodní otázky (jak vytvořit pracovní
skupinu, kdo je boháč a nepřítel). Poté jsou rozdány pracovní listy (pro plynulost je
dobré nejdříve otázky přečíst nahlas) a promítnuto video, během kterého si žáci
zapisují odpovědi. (Lze použít otázky všechny nebo pouze výběr). Následuje kontrola
odpovědí (lze použít skupinovou práci a sdílení odpovědí). V závěrečné fázi hodiny
(aktivity) jsou žákům předloženy otázky k zamyšlení.
Úvodní otázky:
1. Kdybys chtěl vytvořit partu (nebo pracovní skupinu), abys s ní mohl podnikat
akce a dokázal věci, na které sám nestačíš, např. sázet stromy, jakým
způsobem bys na to šel?
2. Formuluj, jaký majetek má „boháč“ a kdo je „nepřítel“.
Řešení úvodních otázek:
1. Kdybys chtěl vytvořit partu (nebo pracovní skupinu), abys s ní mohl podnikat
akce a dokázal věci, na které sám nestačíš, např. sázet stromy, jakým
způsobem bys na to šel? (Přesvědčování o prospěšnosti svého cíle pro planetu
i pro kamarády (apeloval bys na jejich dobrý pocit); nebo bys jim třeba slíbil
nějakou odměnu, když oni tebe podpoří (např. pomůžeš jim se něco naučit nebo
vykonat jinou práci.)
2. Formuluj, jaký majetek má „boháč“ a kdo je „nepřítel“. (Možná řešení: boháč má mnoho domů, mnoho aut, mnoho peněz….; nepřítel – je někdo, kdo udělá
něco opravdu velmi zlého….např. vraždí a krade.)

3

Dostupné též z https://www.youtube.com/watch?v=XWXmdZv0rug
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PRACOVNÍ LIST – Násilná kolektivizace - Akce Kulak
Kulak nebo „vesnický boháč“ - označení pro majetnější rolníky (zemědělce), termín
převzat ze Sovětského svazu; hanlivé označení pro drobné i bohatší zemědělce

1. Na čem byl podle pamětníka pana Růžičky postaven komunistický režim?
2. K čemu vedla násilná kolektivizace v Sovětském svazu?
3. Co si kladla za cíl Jednotná zemědělská družstva?
4. Co zlého provedli rolníci, že se z nich stali nepřátelé státu?
5. Proč se komunistická strana tolik snažila o sjednocení rolníků/farmářů?
6. Kdo byl „vesnickým boháčem“?
7. Podle čeho se určilo, kdo je „boháč“?
8. Jak se je snažili donutit ke vstupu do JZD?
9. Proč sedláci/kulaci tolik režimu vadili?
10. Proč je v dobovém tisku a propagandě sedlák líčen jako nepřítel?
11. Kdo a za co byl vystěhován ze svého statku?
12. Proč byli vystěhováni ze svých domovů?
13. Jak na tebe působí vyprávění pamětníků v porovnání s letáky a plakáty,
které dokumentem prolínají?
14. Jaké potrestání viníků nebo finanční vyrovnání pro svou rodinu navrhuje
pamětník pan Brož?
15. Jaké důsledky kolektivizace přinesla?
16. S jakými lidskými vlastnostmi komunismus „pracoval“?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odstřihnout
ZÁVĚREČNÁ REFLEXE
1. Jakým způsobem „šli“ na vytváření skupiny oproti tobě komunisté?
2. Slyšeli jsme také, že „chtěli vytvořit zemědělský ráj …“ Zamysli se nad tím, jestli
jde „ráj“ vytvořit…
3. Jaké prostředky propagandy byly využity?
4. Jak komunisté při akci Kulak používali propagandu, aby zesílili její účinky? (
5. Jaký z principů demokracie je při vytváření JZD nejvíce porušen?
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Řešení otázek PRACOVNÍ LIST Násilná kolektivizace - Akce Kulak:
1. Na čem byl podle pamětníka pana Růžičky postaven komunistický
režim? (Na strachu, aby se lidé báli, aby byli poddajní, aby lidé dělali
to, co režim chce.)
2. K čemu vedla násilná kolektivizace v Sovětském svazu? (Stovky tisíc
mrtvých při deportacích a 6 milionů při hladomoru.)
3. Co si kladla za cíl Jednotná zemědělská družstva? (Cílem bylo
vytvořit „zemědělský ráj“.)
4. Co zlého provedli rolníci, že se z nich stali nepřátelé státu?
/při odpovědi by měl být kladen důraz na to, že otázka je v zásadě
sarkasticky laděná/ (Neprovedli nic, pouze vlastnili půdu.)
5. Proč

se

komunistická

strana

tolik

snažila

o

sjednocení

rolníků/farmářů? (Šlo o tzv. zprůmyslnění zemědělství; nakonec je
však o vše připravili = krádež jejich majetku; sedláci byli vesnickými
autoritami – aby ostatní lidé nevzdorovali.)
6. Kdo byl „vesnickým boháčem“? (Každý, kdo odmítl dobrovolně
vstoupit do JZD; pro komunisty „viník“ toho, že není ráj, a proto se
nemáme všichni dobře.)
7. Podle čeho se určilo, kdo je „boháč“? (Určili to funkcionáři (politici)
pouze podle svého názoru, neexistovala na to „tabulka“, zákon, ani
jiný předpis.)
8. Jak se je snažili donutit ke vstupu do JZD? (Zvyšování nereálných
požadavků na dodávky; soudy; pokuty; věznění.)
9. Proč sedláci/kulaci tolik režimu vadili? (Chtěli jejich majetek, ale také
představovali na vesnici přirozenou autoritu; ostatní ztratili naději, že
by se mohli ubránit; bylo potřeba ukázat sedláka jako přirozeného
nepřítele, ukázat v novinách sedláka jako „křečka“.)
10. Proč je v dobovém tisku a propagandě sedlák líčen jako nepřítel? (Je
„viník“ toho, že není ráj, a proto se nemáme všichni dobře.)
11. Kdo a za co byl vystěhován ze svého statku? (Lidé, kteří nic zlého
neprovedli; bylo dopředu určeno, kdo bude vystěhován.)
12. Proč byli vystěhováni ze svých domovů? (Aby se zlomil odpor proti
násilné kolektivizaci.)

25

13. Jak na tebe působí vyprávění pamětníků v porovnání s letáky a
plakáty, které dokumentem prolínají? (Na jedné straně zastrašování,
hlad a vězení, sousedé, kteří si nepomáhají; a na druhé straně úsměvy a plné tváře. OBRAZ V MÉDIÍCH BYL JINÝ NEŽ REALITA.)
14. Jaké potrestání viníků nebo finanční vyrovnání pro svou rodinu
navrhuje pamětník pan Brož? (Nic. Chce pouze „papír“, na kterém by
bylo napsáno, že šlo o zločin proti lidskosti.)
15. Jaké důsledky kolektivizace přinesla? (Opuštěné vesnice; zpřetrhaly
se vazby k půdě a další generace nemohou navázat; pole jsou obřími
pláněmi.)
16. S jakými lidskými vlastnostmi komunismus „pracoval“? (Závist,
strach, lhostejnost, nezájem o druhé….)

Možná řešení k Závěrečné reflexi:
1. Jakým způsobem na vytváření skupiny „šli“ oproti tobě komunisté? (Strach,
pokuty, soudy, udávání, zastrašování, násilí, vězení.)
2. Slyšeli jsme také, že „chtěli vytvořit zemědělský ráj …“ zamysli se nad tím, jestli
jde „ráj“ vytvořit… (Možné odpovědi: ráj je ideální stav, neexistující a fantazijní,
k němuž se lze přibližovat, ale nelze jej zrealizovat; snahy o „ráj“ jsou nemožné.)
3. Jaké prostředky propagandy byly využity? (Oslavování hrdiny, hledání obětního
beránka, boj proti viníkovi= konflikt, parodie)
4. Jak komunisté při akci Kulak používali propagandu, aby zesílili její účinky?
(Zastrašování,

skupinové

nadšení,

skupinová

společná

odezva,

hlasování/mlčení, „protože většina se rozhodla jinak“.)
5. Jaký z principů demokracie je při vytváření JZD nejvíce porušen? - (3. a 4.)
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3.4 Výukový materiál: Dobová karikatura z časopisu Dikobraz
Na aktivitu s videem lze navázat zkoumáním dobové karikatury, případně se lze
karikaturou navázat na teoretický materiál týkající se propagandy. Obrázek je převzat
z portálu www.moderni-dejiny.cz. Karikatura je v tomto materiálu ve dvou verzích.
První verze (Obr.1) je celý originál, druhá verze téhož obrázku (Obr.2) neobsahuje
popisek. Studenti pozorují, jak se změní jejich vnímání, když je text opatřen větou,
kterou pronáší kreslený pan učitel. Je možné vytisknout oba obrázky nebo původní
verzi (Obr.1) žákům jen ve třídě promítnout.
V první fázi se žáci zaměřují pouze na text bez popisku (Obr.2) a pro plnění
dalších úkolů je jim poskytnuta komplexní verze (Obr.1), již lze vytisknout nebo
promítnout, případně lze popisek pouze přečíst.
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Obr.1, zdroj: https://www.moderni-dejiny.cz/clanek/karikatury-dikobrazu-s-tematikou-kolektivizace/
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PRACOVNÍ LIST – Dobová karikatura z časopisu Dikobraz

(obr.2; upraveno)
Zdroj: https://www.moderni-dejiny.cz/clanek/karikatury-dikobrazu-s-tematikou-kolektivizace/

1. Co vás napadá, když vidíte obrázek?
2. Jak se změní váš názor po přečtení popisku?
3. Po přečtení popisku obrázek najednou může působit negativně. Proč? Jmenuj,
co konkrétně v obrázku nás nutí myslet si, že malá zahrádka s kravkou je
„špatně“.
4. K čemu využívala takové obrázky propaganda?
5. Napadají vás negativa velkých sjednocených polí?
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Řešení k PRACOVNÍ LIST – Dobová karikatura z časopisu Dikobraz
1. Co vás napadá, když vidíte obrázek? (V duchu dnešní doby se zaměření na
ekologické zemědělství – roztomilá paní na zahrádce, bio potraviny, „šťastná“
zvířátka; učitel vysvětluje výhody ekologického zemědělství.)
2. Jak se změní váš názor po přečtení popisku? (Aha, zemědělství je dřina.)
3. Po přečtení popisku obrázek najednou může působit negativně. Proč? Jmenuj,
co konkrétně v obrázku nás nutí myslet si, že malá zahrádka s kravkou je
„špatně“. (Sledujeme - údajný pokrok versus „zaostalost“; je propadlá střecha,
moderní budovy mají rovné linie; paní se mračí, mračí se dokonce i strašák;
kouří se z komína (v moderní části není žádný kouř – „továrny nekouří,
neznečišťují“); kráva má vyplazený jazyk = je unavená, už nemůže; jedna kráva
zvládne malé políčko, stroj zvládne orbu velikého pole a nepotřebuje odpočinek;
„anténky“ na strojích nás vedou k dojmu, že je vše plně zautomatizováno;
předvádějí se nám plné náklaďáky.)
4. K čemu využívala takové obrázky propaganda? (K upevnění názoru, že vše
JZD jsou dobrá, ulehčují práci, dokonce i paní na obrázku by byla určitě více
spokojená, kdyby se nemusela „dřít“.)
5. Napadají vás negativa velkých sjednocených polí? (Remízky a meze brání erozi
půdy, udržují vodu v krajině a brání jejímu vysušování, poskytují úkryt
živočichům, i dravcům, kteří loví hlodavce v polích; musí být používána těžká
technika, která půdu utužuje, což dále ztěžuje vsakování vody; průmyslově
chemicky ošetřováno.)
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4 Závěr

Tato práce si kladla za cíl rozšířit učivo 9. třídy a posílit v mladých lidech vnímání
demokracie jakožto státního zřízení, které je pro naši republiku v současnosti sice
přirozené, ale jež musíme ochraňovat. Tyto výukové materiály vycházejí ze zkušeností
žáků, z jejich vnímání světa kolem nich i z jejich osobních prožitků. Spolupráce, řešení
problémů, kritické myšlení, vyhledávání a ověřování informací, respektování cizího
názoru a cizí individuality jsou základem zdravé společnosti.
Dějiny jsou zcela nelítostným zrcadlem křehkosti demokracie i lehkosti, s jakou může
být vlivem propagandy dosaženo úplně zvráceného výsledku.
Musíme podporovat v mladých lidech aristotelovskou myšlenku, že „demokracie je ze
všech systémů tím nejméně špatným“. V zájmu společnosti je připravit žáky na životní
situace, ve kterých by kriticky odkázali posoudit, že ti, kteří jsou nejvíce slyšet, zdaleka
nemusí mít pravdu a jednat ku prospěchu všech. Mnohdy k odvrácení společenské
katastrofy stačí silná sebevědomá většina, která si uvědomuje, že „snadná“ řešení
problému (např. s menšinami nebo uprchlíky) ve výsledku mohou ohrozit a oslabit i je
samé.
Naše škola se neustále intenzivně snaží v dětech vzbuzovat zájem o okolní svět,
bojovat s lhostejností, vést děti k samostatnosti a aktivitě nejen při vyučování, protože
věříme, že právě tyto dovednosti vytvářejí silné a odolné jedince, kteří jsou přínosem
naší kultuře.
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