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ÚVOD 

Jiţ řadu let pracuji jako učitelka v základní škole v Ostravě. Ve svém zaměstnání se stále 

častěji setkávám se ţáky a jejich rodinami a rodinnými příslušníky, často i vzdálenějšími, 

polorodými či nepříbuzensky spjatými, ale přesto s výrazným vlivem na výchovu a rozvoj 

osobnosti nezletilých dětí v rodině, kde mohu usuzovat na naprosté oproštění se či úplnou 

absenci hodnotového systému a vlivu etiky na ţivot rodiny a rozvíjejících se dospívajících 

dětí. Tyto děti postrádají uvědomělý náhled na svoje chování a jednání, nemají utvořen a 

modifikován ţebříček hodnot, často naprosto pohrdají dodrţováním sociálních konvencí a 

uznáváním hodnoty člověka a lidského ţivota jako primárního ţivotního smyslu. Děti, jeţ 

vyrůstají v nepodnětném rodinném prostředí, bez náznaku přijetí, podpory a empatie ze 

strany svých rodičů a nejbliţších dospělých v rodině, postrádající jednotné a citově 

proteplené výchovné působení vůči svojí osobě, potom v raném věku, často jiţ na základní 

škole, výchovně i sociálně selhávají, neumějí se adekvátně začlenit do funkční sociální 

(vrstevnické) skupiny a globální společnosti, převzít základní i sekundární sociální zásady 

a konvence, naopak přebírají formy a projevy asociálního aţ antisociálního chování, 

naprostým znevaţováním jakéhokoliv systému a forem vedení různými autoritami, a 

mnohdy se dostanou i do střetu se zákonem, tzn., ţe se dopustí spáchání činů jinak 

trestných, často násilného charakteru. V mnoha případech svoje osobní a rodinné těţkosti, 

nepřijetí a neuznání v rodině, nestabilní sociální pozici v ostatních sociálních skupinách, 

řeší děti a dospívající i zneuţíváním alkoholu a omamných a psychotropních látek a 

naprostou ztrátou zájmu o svoje vzdělávání a budoucí zaměstnání. Aplikace níţe 

popisované intervence Etické výchovy na ţáky základní školy by měla dětem usnadnit 

začlenění se do většinové společnosti, zlepšit jejich komunikaci se svojí rodinou i širším 

okolím a zamezit vzniku komplikovaných vztahů v kolektivu i běţném ţivotě. 

 

Z tohoto i dalších, druhotných důvodů, se v naší škole věnujeme ve výuce i aplikaci etické 

výchovy a tím jsme získali titul Etická škola, v jehoţ rámci naši vybraní učitelé absolvují 

školení a kurzy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, aby tito mohli 

přiměřeně, dle nejnovějších trendů a poţadavků naší společnosti, působit na ţáky školy od 

jejich nejútlejšího věku, v našem případě od období předškolního vzdělávání, tj. od věku 

pěti aţ šesti let, do doby ukončení povinné školní docházky.  
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Domnívám se, ţe by toto zpracované téma etické výchovy u ţáků základních škol mohlo 

přispět k propagaci této učební metody v dalších školách a jejímu častějšímu pouţití ve 

výuce. Tento krok však bude produktivní jedině tehdy, kdyţ se do oblasti etické výchovy u 

dětí a dospívajících zapojí celé rodiny a role vychovatele nezůstane pouze po časově a 

prostorově omezený úsek na bedrech školy.  

 

V hodnotovém systému dnešní společnosti vzdělání zaujímá specifické postavení. 

Vzdělávací systém bývá často kritizován pro „nepraktičnost“ učiva. Vyskytují se tendence 

dělit vědomosti na uţitečné a neuţitečné, praktické a nepraktické. Tato kritika je v mnoha 

případech oprávněná. Často však vychází z předpokladu, ţe potřebné, a tedy praktické, 

jsou pouze ty znalosti a dovednosti, které se do budoucna dají zpeněţit, například tím, ţe 

nám umoţní získat a vykonávat dobře placené povolání. Takové nahlíţení na danou 

problematiku se můţe jevit jako logické, je nutné si uvědomit, ţe kvalitu ţivota člověka 

ovlivňují i další aspekty. Například mezilidské vztahy, stav ţivotního prostředí, zdravotní 

stav, úroveň vědeckého poznání a úroveň kultury, to vše jsou oblasti, kde se do popředí 

dostávají i jiné schopnosti a vlastnosti, které je ţákům rovněţ nutno zprostředkovat. A to 

můţe být například schopnost empatie, pozitivní hodnocení sebe, sebeúcta, ohleduplnost, 

soucit, ochota pomoci potřebným, prosociálnost či asertivita. 

 

Vedle rozvoje samostatného, kritického a kreativního myšlení by erudice měla ţákům 

nabídnout také alternativy k materiálním hodnotám a podporovat v nich touhu, která je nad 

rámec jejich osobního prospěchu. Jiţ Jan Amos Komenský tuto ideu školy ostatně 

zpracovává ve svých teoretických spisech, který vnímá vzdělávání jako “cestu k nápravě 

věcí lidských”. (Komenský, 2014) 

Závěrečná práce se zaměřuje na téma etická výchova a její implementace v základní škole. 

Přestoţe především rodina formuje morální hodnoty dětí, i škola zastává nezastupitelnou 

roli ve výuce etické výchovy. 

Ţijeme v době, kdy se svět velmi rychle mění, hlavně díky rozvoji vědy, techniky a 

přetváření ţivotního prostředí. Tak můţeme podlehnout dojmu, ţe nic není stále. Řecký 

filozof Herakleitos říká, „Vše plyne, nic netrvá“. Na toto rčení se lze podívat jinak: lidé, 

vztahy, věci se mění, ale určité zákony, ale však nikoliv. Aristoteles ve své knize Etika 

Nikomachova mluví o přirozených zákonech, které jsou všeobecné, platné pro všechny lidi 
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a patří k lidské přirozenosti. Etika se vlastně snaţí prokázat, ţe opravdu existují mravní 

pravidla, která jsou neměnná a vţdy platná, takţe se o ně opřít. 
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1 ZÁKLADNÍ POJMY SOUVISEJÍCÍ S ETIKOU 

 

Proč se lidé chovají tak či onak nebo nedělají to či ono? Proč se některé děti do školy těší a 

jiné se jí bojí? Proč někteří ne zrovna úspěšní ţáci mají neustále dobrou náladu, jsou 

usměvaví a naopak, ti, kteří mají téměř samé jedničky se neustále něčeho bojí a jsou nesví, 

bojí se toho, co přijde?  

Všechny tyto otázky souvisí s bezpečným klimatem školy, důvěrou ţáků mezi sebou, ale 

také ţáků s učiteli.   

1.1 Etika 

 

Etika (z řeckého éthos - mrav, zvyk, obyčej, charakter) je teorií morálky (tj. teorie 

správného a nesprávného jednání). Je to věda o morálce jako stránce společenského ţivota 

člověka, o původu a podstatě morálního vědomí a jednání - zabývá se tedy studiem 

morálky. 

S etymologického hlediska je patrné, ţe pojem etika má svůj původ v řeckém slově „ethos“ 

coţ znamená „zvyk, mrav, obyčej, zvláštnost“. Z toho lze usoudit, ţe se jedná o nauku 

zabývajícím se správným jednáním v lidském společenství.  

R. Brázda definuje etiku jako filosofickou disciplínu, která teoreticky reflektuje morálku. 

Etika je teorií morálního jednání, nejen ţe rozlišuje správné a špatné jednání, dobro a zlo, 

ale také zkoumá individuální a společná morální přesvědčení.
1
 

 

V knize Úvod do etiky od A. Anzenbachera taktéţ najdeme charakteristiku pojmu etika. 

Anzenbacher zdůrazňuje, ţe etika se snaţí o poznání, co je mravně správné v oblasti praxe, 

a snaţí se toto mravně správné uplatnit i jako normu pro svědomí ostatních lidí.
2
 

                                                 
1
 BRÁZDA, R. Ethicum, s. 13. 

2
 BRÁZDA, R. Ethicum, s. 13. 
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D. Hejna definuje etiku (nebo-li „praktickou filosofii“) jako filosofickou disciplinu „… 

zabývající se vztahem lidského jednání k mravním normám, původem a povahou těchto 

norem, jakoţ i smyslem lidského ţivota a problémem jeho štěstí.“
3 

Všichni autoři se shodují, ţe etika je filosofická disciplína zkoumající pravidla lidského 

jednání. Etika se snaţí objasňovat, podle čeho poznáme, ţe lidské jednání je dobré či 

špatné. Jejím úkolem tedy není člověka soudit nebo odsuzovat, ale pomáhat lidem 

poznávat, zda jejich jednání je dobré či zlé. Pro mravní normy, povinnosti, pravidla a  

hodnoty, které mají určovat směr našeho jednání, se snaţí najít společný základ a 

posuzovat jejich platnost. 

 

 

1.2 Morálka 

 

Jde o filozofickou disciplínu, která tato pravidla zkoumá. Bývá běţně označována jako 

nauka o morálce, o pravidlech mravního jednání, o mravních zásadách. 

Morálka (z latinského mos – původně vůle, potom mrav, předpis, zákon, vlastnost, 

charakter, vnitřní podstata) je systém regulativů lidského jednání, který je zaloţený na 

rozlišení správného a nesprávného a schopnosti v těchto záměrech prakticky jednat. 

Člověk je nositelem svobodné vůle a sám se rozhoduje, jak bude jednat. Jeho volba se 

stává morální volbou aţ tehdy, kdyţ se rozhoduje s ohledem na jiné lidi. 
4
 

Etická výchova taktéţ velmi úzce souvisí s mravní sloţkou výchovy. Ta se zabývá 

formováním názorů a přesvědčení, jeţ ovlivňují chování člověka tak, aby se v ţivotě 

choval a jednal podle norem a pravidel společnosti, podle morálky. Morálkou se rozumí 

soubor společenských poţadavků na chování lidí v určitém zájmu. Mmorálka jako jedna 

z forem společenského vědomí je jevem historickým a třídním, proto se mravní názory 

mění v závislosti na vývoji společnosti.  Společenské poţadavky na chování lidí existují ve 

formě mravních principů, norem, určitých zvyklostí či obyčejů, názorů a postojů jako 

vnější projev jejich společenského vědomí a v praxi odpovídajícímu chování. Při výchově 

                                                 
3
 HEJNA, D. Etická výchova, s. 6. 

4
 JANKOVSKÝ J. Etika pro pomáhající profese,s. 24 
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ve škole by ţáci měli shromaţďovat pozitivní mravní zkušenosti a získat základní 

poznatky o pravidlech společenského chování. Ţáci by měli být dále vedeni k rozvoji 

mravních poţadavků a mravního cítění, měli by si vybudovat nezbytné návyky a způsoby 

chování.  

Zdroj morálky bývá hledán např. v bohu, v přírodě a přirozenosti člověka, v apriorním 

principu, v autoritě, ve společnosti. Etika se snaţí objasnit principy a hlediska, která vedou 

člověka k odpovědnému jednání. Studium etiky můţe pomoci najít řešení v případě 

etického dilematu. Díky etické reflexi bývá rozhodnutí informovanější. 

Zakladatelem etiky jako filosofické disciplíny se stal Aristoteles (384 - 322). Podle něj 

etika nemá za úkol soudit a odsoudit člověka, ale posoudit, s čím se v jeho jednání můţeme 

ztotoţnit a naopak. Pomáhá určit, zda byl skutek dobrý, nebo zlý.
5
 

Etika se snaţí převést všechno to, co známe jako mravní povinnosti, ctnosti, pravidla nebo 

hodnoty, na společný základ. 

 

1.2.1 Morálku je vhodné odlišit od etikety, práva, zvyku a 

náboţenství 

 

• etiketa - jde o pravidla společenského chování, soubor společenských zvyklostí (zejména 

v diplomatických stycích), o jednání spojené se společenským a oficiálním ţivotem (např. 

uţití odpovídajícího způsobu mluvy na veřejnosti, zvyklostí při jídle). Důleţité je, aby se 

člověk choval na veřejnosti způsobem, který společnost akceptuje. Etiketa vypovídá o 

vkusu, nikoliv o morálce. 

 • právo - je soubor norem, jejichţ zachování lze vynutit státní mocí. Kompenzuje deficity 

svobodné volby člověka. Právo reflektuje morální pravidla, ideály a sankce společnosti. 

Dodrţování práva není totéţ jako dodrţování morálních standardů. Právo nedokáţe 

obsáhnout všechny způsoby jednání a všechny záměry, ani v něm nejsou zakotveny 

všechny moţnosti vzájemné pomoci. Někdy je právo v rozporu s morálkou, jeví se jako 

nespravedlivé. Profesní etické kodexy jsou formou přechodu od morálních norem k 

právním normám.  

                                                 
5
 GRAESER, A. Řecká filosofie klasického období; Sofisté, Sókratés a Sokratikové, Platón a Aristotelés, s. 

267 
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• zvyk (tradice) - zvyk je zaloţený na tradicích přijímaných bez úvahy a bezpodmínečně. 

Má skupinový charakter, platí pro členy určité skupiny, kteří se tak odlišují od příslušníků 

jiných skupin. Je vnějškově zaměřena (můţe se např. stát, ţe lidé opakují tradiční postupy, 

které ve změněných podmínkách nemají opodstatnění).  

• náboţenství - je obtíţné definovat náboţenství, protoţe paleta náboţenských jevů je 

velice široká. Společné je to, ţe náboţenství je určováno vztahem člověka k moci, která ho 

převyšuje a představuje poslední podmínku jeho existence. Náboţenství je vyjádřením 

vztahu k mimolidské skutečnosti, vůči níţ stojí náboţenský člověk s pocitem absolutní 

závislosti, nebo je jí alespoň podřízen. Lidé, kteří vyznávají stejné náboţenství, se sdruţují 

a vazbu mezi nimi tvoří sdílení víry a různě propracovaný kult. Zvyk i náboţenství 

poskytují vedení pro jednání i sankce v zájmu lepšího ţivota komunity nebo náboţenské 

skupiny. Problémem je, ţe zvyková i náboţenská morálka (příp. nevhodný výklad 

náboţenské morálky) mohou doporučit ve jménu zvyku nebo boha takové jednání, které je 

v rozporu se základní morálkou, tzn., poškozuje jiné lidi (např. inkvizice ve středověku, 

násilná christianizace, kastovní systém v Indii). Náboţenství a morálka nejsou totoţné, 

náboţenství nicméně zůstává jedním z nejdůleţitějších pilířů morálních institucí.  

• reflexivní morálka – doba osvícenství otřásla zvyky, došlo k růstu sebevědomí 

jednotlivců a rozmachu vědění. Lidé disponují při uskutečňování vlastních záměrů větší 

mírou svobody neţ dříve. Zároveň mají větší odpovědnost za své jednání. Nejvlastnější 

morální problematika začíná tehdy, kdyţ je člověk postaven před protikladné alternativy 

svého jednání a zároveň má svobodu rozhodování. Je nucený zaujmout aktivní hodnotící a 

tvořivý postoj, nestačí pouze pasívní adaptace a rezignace. Morální normy jsou většinou 

nepsané a jejich dodrţování a interpretace je věcí vnitřního vztahu člověka k normě. 

Základem morálních soudů je tedy právě relativní autonomie vůle jednotlivce, která mu 

umoţňuje jednat na základě norem, ale současně být k normě kritický s ohledem na 

konkrétní situaci.
6
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 ANZENBACHER, A.: Úvod do etiky, s. 119 
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1.3 Dobro a zlo 

 

Se svobodou člověka a přirozeně s jeho svědomím bezprostředně souvisí problém dobra a 

zla. Jedna se o základní etické kategorie a pojmy jiţ sami sobě obsahují hodnocení. 

V obecné rovině reflektujeme dobro jako souhrnný pojem pro vše dobré, hodnotné, 

kvalitní, prospěšné, skvělé či vynikající, popřípadě čemu nic nechybí, co je ţádoucí. Zlo 

pak reprezentuje pravý opak, tedy zlé neţádoucí. Z toho by mělo logicky vyplívat, ţe bude 

člověk usilovat o dobro a zlo odmítne. Bude usilovat o eliminaci zla. 

 

Vztah dobra a zla je však velmi dávným problémem a setkáváme se s ním mytologii, 

náboţenských systémech i ve filozofii. Dobro a zlo bylo chápano jako výchozí principy 

světa. Popřípadě dobro a zlo bylo vnímano jako protiklad dvou principů, zemských (zlo) a 

boţských (dobro). 

 

V řecké filozofii uvádí Platón, ţe dobrá jednáni jsou dobrá svou dobrotou, coţ o všem 

vyznívá jako tautologie, ale této shody se lze jen velmi těţko vyvarovat. Aristoteles hned 

na počátku své Etiky Nikomachovy uvádí, ţe dobro je to k čemu všechno směřuje. Tento 

veliký řecký filozof tak prostým, ale výstiţným způsobem sděluje, ţe dobré se opravdu 

děje způsobem, jak se dít má, a ţe dobro je právě to, čemu nic nechybí a naopak zlé, je 

zase vše, co má jakýkoliv nedostatek. Jinými slovy vše, oč člověk usiluje, je dobrem, 

neboť to napomáhá jeho blahu, a naopak vše, co blahu odporuje, je zlo.
7
 

 

Dobro jako kategorie morální filozofie je to, co těší a uspokojuje, co odpovídá tuţbám a 

naplňuje je, co je dokonalé, ţádané, ţádoucí. Dobro patří k rozvoji existence, protoţe je 

výsledkem jeho aktivit, přičemţ u rozumových bytostí je dosahováno svobodně a v 

souladu s rozumovým poznáním. Za nejvyšší princip dobra (základní hodnotu) lze 

povaţovat bytí. Kaţdé existence je v zásadě dobré, v nejvlastnějším smyslu však aţ tehdy, 

kdyţ se naplní veškeré jeho moţnosti. Podle Příkaského je dobro vše, co můţe někoho 

nebo něco zdokonalit (např. pro filozofa je dobré si klást podněcující otázky). Naproti 

tomu zlo tkví v tom, ţe nějaké věci chybí to, co má mít, co patří k její úplnosti.
8
 

 

                                                 
7
 JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese, s. 41. 

8
 PŘÍKASKÝ, J,V. Etika, s 15. 
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 Filozofové rozlišují absolutní a relativní dobro. Absolutní dobro jsou abstraktní a věčné, 

na konkrétních historických podmínkách nezávislé morální principy. Relativní dobro je 

závislé např. na času a prostoru. 

 

 Spaemann argumentuje tím, ţe sami od sebe víme, co je dobré a co je špatné. Víme to 

bezprostředně (v první chvíli), jistotu ztrácíme teprve, aţ o tom začneme přemýšlet. Např. 

se dozvíme o tom, ţe rodiče špatně zacházejí s dítětem. Neuvaţujeme o tom, ţe toto 

jednání je uspokojivé pro rodiče (tedy dobré) a neuspokojivé pro dítě (tedy špatné). Ale 

prostě odsuzujeme jednání rodičů, protoţe povaţujeme za špatné v absolutním smyslu, 

kdyţ rodiče dělají něco, co je špatné pro jejich dítě. Naše vlastní hodnocení různých 

způsobů ţivota je absolutní a bezprostřední. V současné době nabývá dobro mnohem 

konkrétnější podoby v hledání rovnováhy mezi aktivním působením člověka a přírodou. 

Jde o hledání toho, co představuje skutečné dobro nejen pro lidi, ale pro celý ţivý i neţivý 

svět.
9
 

1. 4 Moralita a svědomí 

 

Moralita se týká jakoţto jednajícího subjektu, neboť měřítkem čistě morálního posouzení 

jednání člověka je právě jeho svědomí. Morální dobro je definováno to, jako to, co je ve 

shodě se svědomím člověka, a morálním zlem je zase to, co svědomí člověka odporuje. 

Morální kvalita jednání je přitom závislá na myšlení jednajícího. O humanitě můţeme ve 

společnosti hovořit, pokud jednotlivý lidé, osoby, dokáţou udělat obecný zájem svým 

vlastním přesvědčením ve svém svědomí. Jinak řečeno, na úrovni morality platí při jednání 

rozlišení pouze v dimenzi morálně dobré -co se shoduje se svědomím a morálně zlé, co je 

v rozporu s jeho svědomím. 

 

Jak bylo uţ výše uvedeno, svědomí lze vnímat jako podstatnou sloţkou mravnosti. Je to 

však pozoruhodný fenomén lidského vědomí, které je samo o sobě výjimečným. Lidské 

vědomí nelze redukovat pouze na psychiku, je daleko komplexnější záleţitostí, vţdyť 

pouze člověk tázat po smyslu věcí. 

                                                 
9
 SPAEMANN, R. a POŠMURNÝ O. Základní mravní pojmy a postoje, s. 10. 
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Svědomí dává člověku schopnost morálně hodnotit své jednání (moralita), a porto je 

vhodné, věnovat mu náleţitou pozornost. Za svědomitého povaţujeme člověka, který 

důstojně plní své povinnosti. Můţe se také ovšem snadno stát, ţe zase někdo jiný právě 

z důvodu svého svědomí odmítne tyto povinnosti plnit. Je zřejmé, ţe s nadřazenou 

problematikou souvisí stěţejní tykající se svobody svědomí. 

Samostatný pojem svědomí se zdá spíše opisován, neţ aby existovala obecně přijatelná 

definice. Nepřekvapuje tedy, ţe lze v těchto souvislostech postřehnout rozmanité přístupy.  

Funkce svědomí: Svědomí před činem a svědomí po činu. Hlas svědomí předchází před 

vlastním jednáním, kdy slouţí jako kritérium správnosti či nesprávností chování člověka. 

Zároveň se zpětně vrací, po vykonaném činu, hodnotí jej v tom smyslu, zda bylo či nebylo 

správné to, co bylo právě učiněno. Z toho vyplývá. Ţe pro mravní hodnotu jednání je 

rozhodující svědomí, které činu předchází. Je-li tedy naše jednání označeno jako mravně 

dobré, coţ je tehdy, pokud je ve shodě s naším vědomím, pak máme na mysli právě 

svědomí před tímto činem. Následné svědomí, tedy dostavující se po činu můţe jednak 

jednání schvalovat (pocit spokojenosti, hájit, popřípadě omlouvat, nebo situaci kdy jsme 

jednali špatně, se v nás po činu ozývají výčitky, jejichţ intenzita je závislá na citlivosti 

svědomí. 
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2 SLOŢKY ETICKÉ VÝCHOVY 

 

Etická výchova by měla v širším smyslu přispět ke zdravým podmínkám v ţivotě školy 

tak, aby její atmosféra přispívala nejen k rozvoji charakteru ţáků a studentů, ale také aby 

zlepšila ohleduplnost a spolupráci mezi učiteli a managementem školy. Dále by měla v 

uţším smyslu usměrnit třídní společenství pomocí osobitých aktivit, které jsou součástí 

učebního plánu. Etickou výchovu tvoří čtyři sloţky, které spolu tvoří nedílný celek. Jsou to 

výchovný program, výchovný styl, metody  a rozvoj prosociálnosti. 

 

2.1 Prosociálnost 

Hlavním cílem etické výchovy je tedy prosociálnost. „Cílem etické výchovy je vychovat 

člověka, který je pozitivní osobností ve smyslu hodnotové orientace, úcty k člověku, k 

ţivotu a k prostředí, ve kterém ţije. Tento člověk je schopný aktivně spolupracovat a 

spolupodílet se na realizaci toho, co poznává jako dobré, jít za svým cílem a naplňovat ho i 

ve chvílích nepřízně okolí“ 
10

 

 

Cílem etické výchovy, je vychovat osobnost, která:  

 Má svoji vlastní identitu (je sama sebou, přitom tato identita zahrnuje prosociálnost.  

 Má pozitivní vztah k ţivotu a lidem se zdravou kritičností (k sobě i svému okolí).  

 Chování osobnosti je určené osobním přesvědčením a osvojenými etickými 

normami vyplývajícími z univerzální solidarity a spravedlnosti a proto je do jisté 

míry nezávislá na společnosti.  

 Má zralý morální úsudek opírající se o všeobecné morální a etické zásady, proto je 

schopná správně reagovat i v neočekávaných a sloţitých situacích.  

 

Prosociální chování je největší a hlavní hodnotou etické výchovy. Projevuje se nejčastěji 

jako láska nejen k sobě ale i jako láska k druhým, není to jen snaha udělat něco dobrého 

pro sebe ale i pro druhé. Je to v podstatě schopnost ztotoţnit se s druhými, sdílet radosti i 

bolesti druhého jako své vlastní. Mezi prosociální chování patří i soucitné reakce, tendence 

                                                 
10

 NOVÁKOVÁ, M. a kolektiv. 2. vyd. Manuál etické výchovy pro základní a střední školy. S. 13 
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darovat, dělit se, udělat radost, projevy pomoci, ochota spolupracovat. Prosociálnost patří k 

základním potřebám člověka. Rozvíjíme – li prosociánost, rozvíjíme svou identitu. 

„Člověk se stává sám sebou, nachází svou plnou identitu za předpokladu, ţe se stává 

prosociálním.“
11

  

 

Lencz formuluje zásady prosociálního chování: 

 Snaţ se otevřeně komunikovat.  

 Kaţdý člověk má důstojnost (spíš neţ hodnotu); měj úctu k sobě i druhým.  

 Najdi v kaţdém člověku něco pozitivního a připisuj mu pozitivní znaky.  

 V oblasti lidských vztahů buď nápaditý a tvořivý.  

 Často vyjadřuj radost, nadšení, uznání, a jiné pozitivní city. Negativní city vyjadřuj 

ohleduplně a ne často.  

 Buď empatický, všímej si a respektuj postoje a city druhých.  

 Pasivní nebo agresivní chování nevede k cíli; buď asertivní.  

 Řiď se pozitivními vzory a sám buď příkladem.  

Prosociální chování je motivováno zejména empatickým spoluproţíváním bolesti či radosti 

druhé osoby. Prosociální osoby proţívají bolesti a radosti druhých jako svoje vlastní a 

právě to je motivuje k prosociálnímu chování. Etická výchova se nespokojuje s vybízením 

k prosociálnímu chování, ale rozvíjí v ţácích empatii, která ho podmiňuje. Jinými slovy: 

Etická výchova napřed rozvíjí dispozice, schopnosti a způsobilosti, které ulehčují 

prosociální chování a aţ potom studenta k tomuto chování vede. 

 

                                                 
11

 NOVÁKOVÁ, M. a kolektiv. 2. vyd. Manuál etické výchovy pro základní a střední školy.  
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2.2 Výchovný styl  

Ve výchově hraje důleţitou roli jak osobnost ţáka, tak osobnost učitele. Výchovný styl je 

postup, jímţ vychovatel,  pedagog nebo rodič ovlivňuje rozvoj etického chování ţáků.  

 

R. R. Olivar uvádí, ţe výchovný styl by měl vytvářet ve třídě dobrou atmosféru, která se 

podobá atmosféře v rodině. Dítě je přijímáno tak, ţe jsou nejdříve vyjádřeny pozitivní city 

k němu, jsou mu připisovány pozitivní vlastnosti a snaţíme se o získání dítěte pro 

spolupráci apod.
12

  

 

Snaţíme se zde o vytvoření přátelského vztahu mezi učitelem a ţáky, který je ovšem 

přátelský. Tento vztah pak můţe fungovat za předpokladu splnění několika základních 

zásad. Jak uvádí Etické fórum, mezi nejdůleţitější zásady patří:48  

V etické výchově je výchovný styl určen těmito zásadami: 

 Vytvořit ze třídy výchovné společenství.  

Je dokázáno, ţe vztahy ve třídě mají velký vliv. Pokud jsou vztahy v daném kolektivu 

kladné, je i práce učitele jednodušší. Ţáci se navzájem respektují, dokáţou si vypomoci, 

nejsou mezi sebou tak nepřátelské a jsou spravedlivější. Celosvětově jiţ známý termín tzv. 

„caring community“ (obec, co se stará o potřeby svých členů) je ve výchovných projektech 

povaţován za prioritu. Ţáci se setkávají s aktivitami, kde jsou vedeny ke zlepšování vztahů 

mezi sebou navzájem. To jim pomáhá cítit se lépe v kolektivu a vnímat druhé citlivěji. 

 

 

 Pouţívat minimálně odměny a tresty.  

Ţáci nepotřebují k učení odměny ani tresty, ty pouze sniţují hodnotu a smysluplnost dané 

činnosti. Ţák se potřebuje cítit bezpečně a vidět smysluplnost výuky.  

 

 Vytvářet radostnou atmosféru.  

Velmi důleţité je, aby se učitel etické výchovy snaţil o radostnou a přátelskou atmosféru o 

hodinách. Pokud je atmosféra dobrá, osvojení sociálních návyků je pak snazší a celá 

výchova má lepší efekt.  

                                                 
12

 OLIVAR, R R. Etická výchova. 1. S. 9 
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 Stanovit jasná pravidla hry.  

Dítě se v ţivotě řídí hlavně na základě zásad, které má zaţité a osvojené. Ty získává během 

ţivota sociálním učením. Bez pochyb má na toto učení velký význam společnost, ve které 

se jedinec pohybuje. Je jí ovlivňován a do jisté míry utvářen. Je tedy potřeba dítě naučit 

jistým „pravidlům hry“, aby se naučilo ţít systematicky a zodpovědně ve společnosti.  

 

 Přijmout druhého takového, jaký je – vyjádřit mu sympatie.  

Ţádné dítě není ideální, proto by měli jak rodiče, tak i učitelé měli brát dítě takové, jaké je 

a váţit si jeho individuality. Měli bychom těmto vlastnostem učit i ţáky.  

 

 Vybízet k prosociálnosti.  

Vybízení k prosociálnosti se ukázalo jako velmi příznivé. Slabá intenzita vybízení chování 

dítěte neovlivní a naopak přílišné vybízení vyvolá spíše opačný účinek neţ ţádaný. Zde 

volit střední cestu se ukázalo jako nejefektivnější a prokazuje vysokou účinnost. 

 

 Do výchovného procesu zapojit rodiče.  

Rodina má na dítě samozřejmě největší vliv, nicméně nemalý výchovný vliv má právě 

škola, ve které tráví dítě velkou část svého dne. Je velmi ţádané, aby škola s rodiči tzv. 

„táhli za jeden provaz“, byli si navzájem pomocníky a společníky při výchově dítěte. 

Pokud jsou mezi nimi spory, nijak dobře to na dítě nepůsobí. V rámci etické výchovy jsou 

pak často ţákům zadávány domácí úkoly, na jejichţ řešení pracují spolu s rodiči.  

 

 Induktivní disciplína.  

Pokud se dítě nechová podle představ dospělého, ten se toto chování často snaţí řešit 

zesměšněním dítěte nebo to vyvolá jeho agresivní reakci směřovanou na dítě. Toto však 

nepřispívá k vymizení neţádoucího chování, ale spíše to vyvolá opačnou reakci, kde se 

dítě stává agresivním. Je tedy ţádoucí, aby vychovatel vysvětlil dítěti, co je nesprávné 

chování, jaké přináší následky a jak dopadá na chování a činnost jiných dětí. Tím dojde k 

usměrnění tohoto neţádoucího chování. Induktivní disciplína usiluje hlavně o empatii, 

prosociálnost a snaţí se o osvojení interiorizované sebekontroly. Je zde ţádoucí, vyhnout 

se rychlým a zbrklým soudům. Cílem snahy je naučit ţáky řešit spory mírumilovným 

způsobem.  
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 Atribut prosociálnosti.  

Děti se stávají takovými, za jaké je povaţujeme. Tato zásada je jednou z neúčinnějších 

výchovných prostředků. Člověku je nejenom přirozené chovat se s podle představ osoby, 

které si váţí, ale také má tendenci přijmout názor o sobě, vysloví-li jej tato osoba. 

2.3 Výchovný program 

Program má své řazení a jeho provázanost není náhodná. Jednotlivé kroky na sebe navazují 

a všechny směřují k prosociálnosti.  

Je revoluční ve výchovných cílech. Klasická pedagogika staví na individuální práci, 

projekt naopak na spolupráci. Dosavadní pedagogika se zaměřuje na slušné chování a 

disciplínu - za dobré se povaţuje dítě, se kterým nejsou problémy. Naše klasická škola 

hodnotí především individuální práci. Nemotivuje ke spolupráci a neučí tomu, přestoţe 

rodinný, společenský, politický i ekonomický ţivot je na ní zaloţen. Jednou z příčin krize 

rodiny, konfliktů na pracovištích, špatné funkce ekonomického či politického systému je 

právě nedostatek schopnosti pracovat v týmu. Neumíme to, protoţe nás tomu nikdo nikde 

nenaučil. Etická výchova proto rovněţ usiluje tuto mezeru zaplnit.
13

  

Jak uvádí R. R. Olivar: Výchovný program podmiňuje anebo podporuje pozitivní rozvoj 

osobnosti. Patří sem například sebeocenění, pozitivní hodnocení druhých, způsobilost v 

mezilidských vztazích, empatie a jiné. Nejdůleţitější je prosociálnost, coţ je ochota 

přijmout a pochopit druhé, udělat něco pro druhé i tehdy, i kdyţ z toho nemá přímý a 

bezprostřední prospěch. Tento postoj je příbuzný s postojem, který nazýváme dobročinnou, 

nezištnou láskou. Proto první část výchovného programu tvoří výchova k prosociálnosti a 

druhou část tvoří aplikace prosociálnosti na různé oblasti ţivota, jako je vztah k práci, 

majetku, rodině, společnosti, přírodě apod. 

 

 Jednotlivé stupně programu jsou:  

• Komunikace, pozdrav, otázka, odpověď, poděkování, objasnění, omluva.  

• Důstojnost lidské osoby. Sebepoznání, sebepřijetí. Pozitivní hodnocení sebe (self-

esteem). Poznávání svých silných stránek formou her. Rozlišování dobra a zla. 

                                                 
13

 VYVOZILOVÁ, Z., NOVÁKOVÁ, M. Etická výchova pro základní a střední školy. S. 7. 



 

20 

 

Pozitivní hodnocení druhých. Pochvala. Úcta k druhým, postoj k nemocným, postoj ke 

starým lidem. 

• Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úloh, hry a úlohy pro rozvoj tvořivosti. 

Hádanky, koláţe, doplnění obrazců, dokončení příběhů. Kresba, vnímání hudby. Přijetí 

rozhodnutí atd.  

• Vyjadřování vlastních citů a jejich usměrňování. 

• Interpersonální a sociální empatie (vcítění do myšlenek, stanovisek a pocitů druhých 

nebo jiných sociálních skupin).  

• Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěţivosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.  

• Reálně zobrazené vzory (např. literární, mediální). 

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

přátelství.  

• Empatie. 

• Rodina a její role.  

• Prosociální chování ve veřejném ţivotě. Solidarita. Sociální problémy. Ochrana přírody a 

její etické aspekty. 

• Sociální kritika. Občanská neposlušnost, nenásilí.  

• Komplexní prosociálnost.14 

 

Na ně navazují aplikační témata, která jsou zaměřená na aplikaci prosociálnosti do různých 

oblastí ţivota. V oblasti aplikačních témat je etická výchova otevřena současným 

problémům. 

  

Mezi aplikační témata patří:  

• Vztahy v rodině.  

• Sexuální etika. 

• Etické otázky ekologie 

• Vztah k ekonomickým hodnotám. Vztah k práci.  

• Vztah k náboţenství. 

• Vztah k lidem odlišných názorů.  

• Vztah k médiím. 

 

                                                 
14

 VYVOZILOVÁ, Z., NOVÁKOVÁ, M. Etická výchova pro základní a střední školy. S. 8, 16 
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2.4 Metody 

Doplňující vzdělávací obor Etická výchova pouţívá především metody běţné v záţitkové 

pedagogice. Jedná se o rozhovor, diskuzi, inscenační techniky, didaktické hry, řešení 

problémové situace, besedy, projekty atd. Učitel se stává moderátorem, nebo facilitátorem. 

Jeho hlavní úloha spočívá v tom, ţe vytvoří zajímavou situaci a nechá děti uvaţovat, 

diskutovat, experimentovat a získat novou zkušenost. 

Práce ve skupině je velmi důleţitá a měla by být integrovaná do vyučovacího procesu. 

Vede ke spolupráci, posiluje komunikační dovednosti člena, učí naslouchání, specifikuje 

role ve skupině, učí jejich vymezení a vymezení kompetencí, přirozeně vede k osvojování 

metod řešení sporu a konfliktu, učí přijatelnému kompromisu. V kolektivu se pak dá vést 

například diskuze, nebo brainstorming. U brainstormingu vyuţíváme konkrétní aplikace 

syntetiky, spojujeme různé, zdánlivě irelevantní. Tuto tvořivou činnost nejčastěji 

vyuţíváme při řešení problémů. 

 

 Pravidla pro diskuzi:  

 Diskuzi vţdy začínáme tím, co je známé, k čemu má hodně lidí ze skupiny co říci. 

 Povzbuzujeme k vyjádření vlastních názorů a myšlenek.  

 Neodsuzujeme, nevnucujeme svůj vlastní názor.  

 Pozitivně hodnotíme i dílčí postřehy.  

 Vedeme skupinu ke vzájemné úctě, k jistotě, ţe odlišnost názorů je nutná a 

pozitivní.  

 Jsme moderátorem, partnerem v diskuzi.  

 Stanovíme jasně pravidla diskuze a dodrţujeme je.  

 Mluví jen jeden.  

 Máme právo na rozdílné názory.  

 Hovoříme stručně, k věci.  

 Nekritizujeme se.  

 Jsme připraveni změnit názor.
15
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Postup brainstormingu:   

 
Jasně stanovte před oči cíl (zápis na tabuli), srozumitelně popište problém.  

 Spontánně vyjadřujte nápad, ideu.  

 Vše okamţitě zapisujte.  

 Po ukončení nápadů je s kolektivem posuďte, třiďte.  

 Hledejte optimální řešení racionálním posouzením.  

 Aktivitu vyhodnoťte a shrňte výsledky. 
16

 

 

Vyučovací proces 

Cílem metod a prostředků pouţívaných v etické výchově není jen informovat ţáka, ale 

umoţnit mu, aby si vytvořil na dané téma vlastní názor a osvojil si přiměřené postoje a 

chování. K tomuto cíli vedeme hodiny etické výchovy optimálním uspořádáním a to do 

těchto čtyř fází: 

 

1. Senzibilizace – cílem je pochopit určitou skutečnost, význam a smysl tématu, o kterém 

se hovoří. Zahrnuje kognitivní i emocionální senzibilizaci, pochopení a emocionální 

ztotoţnění se s představovanou hodnotou, tématem. Mezi typické formy práce na tomto 

stupni patří například pozorování, psychohry, prezentace pozitivních vzorů chování. U 

malých dětí se osvědčily hry a pohádky. 

 

2. Hodnotová reflexe – je snaha o pochopení teoretických nebo empirických základů a 

motivů a vede k zdůvodnění nebo zevšeobecnění. Hodnotovou reflexi nelze oddělit od 

senzibilizace, přičemţ senzibilizace je bez hodnotové reflexe bezcenná. Typickými 

formami práce jsou dialog, hodnocení, chvíle ticha. 

 

3. Nácvik ve třídě – zahrnuje experimentování s určitým druhem chování, vyzkoušení a 

nácvik způsobilostí, hraní rolí, scénky, slohové práce, interview se skutečnými nebo 

fiktivními osobami. Vychovatel dá ţákovi zpětnou vazbu, která je důleţitým prvkem 

tohoto kroku. Má posilovat správné provádění aktivit např. vyzdviţením sebemenšího 

pokroku. Provede-li ţák danou aktivitu nesprávně, je na to upozorněn nepřímo, například 

zopakováním instrukce. 
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4. Reálná zkušenost (zevšeobecnění a transfer) – můţe být charakterizována jako 

zaměření pozornosti ţáka na aplikaci osvojené látky v reálném ţivotě. Tomuto účelu slouţí 

záznamy pozorování chování lidí, vedení deníku o zkušenostech s aplikací osvojených 

způsobilostí, výstřiţky z časopisů a novin týkající se daného tématu, rozhovory v rodině na 

dané téma atd..
17

 

 

 

 

 

 

                                                 
17
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3 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ  

 

Hlavním důvodem vedoucím k zařazení etické výchovy do RVP ZV je skutečnost, ţe 

v naší školské soustavě chybí předmět, který by systematicky rozvíjel mravní stránku 

osobnosti ţáka, a to i na 1. stupni základní školy. Moc dobře víme, ţe na základě pojetí a 

stanovených cílů podle RVP ZV je nutné integrovat etickou výchovu také do edukačního 

procesu ţáků mladšího školního věku. 

Musíme si připomenout, ţe podle odborníků je etika filozofická disciplína, která se zabývá 

vztahem lidského jednání k mravním normám, původem a povahou těchto norem, jakoţ i 

smyslem lidského ţivota a problémem jeho štěstí. Teoretická etika věnuje pozornost 

teoretickým otázkám etiky a praktická etika se zabývá konkrétním mravním jednáním  

a aplikací mravním norem v konkrétní situaci. 

Výchova je jevem společenským a historickým, neboť existuje od vzniku společnosti a její 

úlohou z hlediska společnosti je celková kultivace osobnosti. Proces záměrného formování 

a kultivace osobnosti je zachována, přestoţe se mění cíle, obsah, podmínky i prostředky 

výchovy. Výchova je tedy determinována společností, vznikla ze společenských potřeb, 

společnosti slouţí a ve společnosti se rozvíjí. Cílem výchovy je všestranný rozvoj 

osobnosti ve všech jeho sloţkách, tj. rozumové, mravní, estetické, tělesné  

a pracovní. Rozvoj osobnosti probíhá v čase (ve všech věkových obdobích člověka)  

a uskutečňuje se ve výchovném procesu, který je vymezen jako řízená společenská činnost 

skládající se z dílčích etap a dílčích cílů. Cíl výchovy jako jeden z prvků výchovného 

systému, jenţ vytyčuje směr výchovného působení, je kulturně a historicky proměnlivý. 

Výchovu a vzdělávání zastřešuje pojem edukace. Termín edukace označuje souhrnně jak 

výchovné, tak vzdělávací působení. Výchovu a vzdělávání jde ruku v ruce, neboť i ve 

vyučování vychováváme a při výchově vzděláváme. I školní předměty mohou ţáky naučit 

odpovědně se rozhodovat díky znalostem věcí a výchova bez vyučování by byla pouhým 

memorováním. Je mnoho autorů, kteří pojem výchovu a vzdělávání vysvětlují a popisují 

svým pohledem.  

Termín „edukace“ navrhl J. Průcha. Je odvozen od anglického pojmu „education“, coţ je 

termín adekvátní pro překlad českého slova „výchova“ i slova „vzdělávání“. Odborná 
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pedagogická veřejnost termín edukace jiţ běţně pouţívá, ale současně jsou pouţívány i 

termíny výchova a vzdělávání.
18

 

N. Pelcová definuje výchovu jako dvoustranný vztah vychovatele a vychovávaného. Tento 

vztah prochází změnami i krizovými situacemi – např. ve zlomových okamţicích, kdy je 

potřeba udělat krok do nového vývojového a věkového stadia (pubertální revolta proti 

autoritě).
19

 

Jan Průcha upozorňuje v českém prostředí na pouţívání pojmu výchova v uţším a v širším 

smyslu. Výchova v uţším smyslu je v našem prostředí chápána jako výchova dobrých 

mravů. Výchova v širším smyslu zahrnuje obecnější působení na člověka. 

Jůva charakterizuje výchovu v širším smyslu zejména jako „záměrné působení na rozvoj 

osobnosti.“
20

 

Pařízek definuje výchovu jako: „Záměrné, soustavné a organizované působení na člověka.“ 

Vorlíček upozorňuje v rámci výchovy v širším smyslu na důleţitou roli „působení televize, 

filmu, divadla, přírodního a sociálního prostředí apod.“
21

 

J. Pelikán definuje výchovu jako „záměrné působení na osobnost člověka s cílem 

dosáhnout pozitivních změn v jeho vývoji, kdy jde vedle přímého pedagogického působení 

především o vytváření podmínek a prostoru pro samostatný a osobitý rozvoj kaţdého 

jedince.“
22

 

3.1 Kurikulární dokumenty  

Etická výchova je v RVP charakterizována deseti hlavními okruhy. Patří sem mezilidské 

vztahy a komunikace, důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe, pozitivní 

hodnocení druhých, kreativita a iniciativa, řešení problémů a úkolů, přijetí vlastního a 

společného rozhodnutí, komunikace citů, interpersonální a sociální empatie, asertivita, 

zvládnutí agresivity a soutěţivostí, sebeovládání, řešení konfliktů, reálné a zobrazené 

vzory, prosociální chování v osobních vztazích, pomoc, darování, dělení se, spolupráce, 

                                                 
18

 MUCHOVÁ, L. Náboženská edukace v současné společnosti, s. 6-7. 
19

 PELCOVÁ, N. Vzorce lidství, s. 142. 
20

 PRŮCHA, J. Moderní pedagogika, s. 56. 
21

 Tamtéţ, s. 56. 
22

 PELIKÁN, J. Pomáhat být, s. 20. 
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přátelství, prosociální chování ve veřejném ţivotě, solidarita a sociální problémy. Na tyto 

okruhy pak navazují další aplikační témata, jako jsou etické hodnoty, sexuální zdraví, 

rodinný ţivot, duchovní rozměr člověka, ekonomické hodnoty, ochrana přírody a ţivotního 

prostředí, hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka. 64  

 

3.2 Klíčové kompetence  

Klíčové kompetence je označení pro dovednosti, které jsou nezbytné pro kvalitní ţivot ve 

společnosti. Na základních školách byly formulovány tyto: 

  

 Kompetence k učení  

 Kompetence k řešení problémů  

 Kompetence komunikativní  

 Kompetence sociální a personální  

 Kompetence občanské  

 Kompetence pracovní  

 

Získání a osvojení si těchto kompetencí není moţné dosáhnout tím, ţe nás někdo nabádá k 

jejich studiu a my je následně dostaneme do paměti. Více neţ memorování je potřeba 

snaha o rozvoj hodnot a postojů u osobnosti, budování sebedůvěry a celistvost kaţdého 

jedince. O to usiluje „Etické výchovy“.  

 

Získávání kompetencí vede nepochybně přes jiný způsob osvojování poznatků neţ přes 

prostou frontální výuku, přes pasivní přijímání výkladu učitele, přes prosté memorování 

textů učebnicových definicí. Vhodným způsobem k realizaci cíle je forma proţitkové 

pedagogiky, na kterou je také v projektu etické výchovy kladen tak velký důraz, která vede 

přes proţitek k ţádoucím postojům, jejich vytvoření a upevnění, k vybudování 

hodnotového systému. Skupinová práce, kooperativní učení, projektové vyučování, 

interaktivní metody výuky vedou zejména k rozvoji personálních a interpersonálních 

kompetencí ţáka.
23
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3.3 I. Stupeň ZŠ  

Zde se uţ ţáci seznamují se základy osobní a národní identity, uvědomují si vztahy k domovu 

a rodině, učí se významu tolerantního jednání, vzájemné úctě a snášenlivosti. Poznávají místo 

člověka na zemi, seznamují se s lidským organismem a jeho proměnami během ţivota, učí se 

zodpovědnosti vůči sobě i druhým lidem. Měli by mít moţnost pouţívat různé modely, hrát 

role a řešit modelové situace, aby nakonec došli k poznání, ţe to nejcennější co máme, je 

naše zdraví, tělesná i duševní pohoda. Ţáci se učí poznávání nejbliţšího okolí, vztahů, učí 

se chápat organizaci ţivota dospělých, do tohoto kaţdodenního ţivota vstupovat s vlastní 

aktivitou a představami, hledat nové a zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě 

pohybovat.  

 

Témata pro etickou výchovu jsou zde komunikace, důstojnost lidské osoby, sebepoznání, 

sebepřijetí, pozitivní hodnocení druhých, komunikace citů, empatie, tvořivost a iniciativa, 

reálné a zobrazené vzory, pomoc, přátelství, spolupráce a rodina, ve které ţţijeme.  

 

Kompetence, o jejichţ naplnění se zde usiluje, jsou: komunikativní kompetence, sociální, 

personální a pracovní kompetence (spolupráce, respektování řádu a organizace práce 

dospělých), kompetence řešit problémy, kompetence občanské (uznávání vztahů mezi 

lidmi, pravidel souţití atd.), kompetence umět se učit (učební návyky, organizace času, 

relaxace). 

 

 

3.4 II. Stupeň ZŠ  

Podle RVP jsou školy povinny zahrnout některá průřezová témata do vzdělání. Průřezová 

témata mohou být realizovány různými způsoby. Můţe být vyučován předmět sám o sobě, 

či můţe být etická výchova začleněna do jiného předmětu. Mezi průřezová témata pro II. 

stupeň ZŠ patří „Osobnostní a sociální výchova“, které se obsahem shodují s programem 

etické výchovy. Jejich hlavní náplní je osobnostní, sociální a morální rozvoj.  

 

Osobnostním rozvojem rozumíme rozvoj schopností poznávání, sebepoznání, sebepojetí, 

seberegulace, sebeorganizace, psychohygiena a kreativita. Další snaha je o sociální rozvoj, 
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zde se prohlubují mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a řešení konfliktů. V 

neposlední řadě je velký důraz pokládán na morální rozvoj, kam patří řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje a dovednosti rozhodování v eticky 

problematických situacích všedního dne.  

 

V průřezových tématech je snaha o naplnění následných kompetencí: komunikativní 

kompetence, sociální a personální kompetence, pracovní kompetence, kompetence řešit 

problémy, kompetence občanské, kompetence k učení (seberegulace, sebeorganizace, 

psychohygiena, kreativita). 

 

Na školách nejsou vţdy ideální podmínky či prostor pro zavedení samostatného předmětu 

etická výchova. Školní vzdělávací programy ale dávají moţnost zařadit její obsah do 

jiných předmětů. Kdyţ se podíváme na obsahy učiva předmětů jako je například rodinná 

nebo občanská výchova zjistíme, ţe oba tyto předměty vytváří prostor pro témata etické 

výchovy. Navíc je látka v mnoha tématech podobná či shodná. Vzniklý prostor u těchto 

předmětů se dá snadno vyplnit a vyuţít k získávání sociálních dovedností, reflektování 

hodnot a nácviku pozitivního chování. Výhoda pro školy je, ţe navyšovat počet hodin není 

nutné. 

  

V průřezových tématech je uplatnění obsahu etické výchovy opravdu velké. Jak uvádí 

Etická výchova pro základní a střední školy. Největší prostor pro vyuţití obsahu etické 

výchovy dává průřezové téma osobnostní a sociální výchova, které rozšiřujeme o prvek 

prosociálnosti a některé potřebné psychosociální dovednosti, např.: tvořivost v 

mezilidských vztazích, komunikaci citů, empatii, asertivitu a pozitivní hodnocení druhých.  

Nevýhodou je ztráta vlastního prostoru na vytváření dovedností a hodnotovou reflexi. 

Průřezové téma by mělo spíše vyuţívat dovedností a etické výchovy k řešení aktuálních 

problémů: moje místo v rodině, ve společnosti, vytváření vztahů přátelských i 

partnerských.
24

  

 

Alternativním nástrojem jak seznámit ţáky s problematikou etické výchovy i mimo 

samotný předmět etická výchova je mezipředmětová provázanost. Rámcový vzdělávací 

program přináší změnu do našich škol, kde cílem je souhrn kompetencí, které ţáka připraví 
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na praktický ţivot a moderní společnost. Je potřeba ţáky vybavit dovednostmi, 

schopnostmi, postoji a hodnotami pro ţivot. Zatím není povinnost pro učitele hledat v 

předmětech, které vyučují mezipředmětové vazby, tvorba školních vzdělávacích programů. 

Je přínosné pročíst si hotové výstupy jednotlivých předmětů, a pokud si myslíme, ţe se 

nějakým způsobem váţí k jinému předmětu, na tuto vazbu upozornit. 

  

Etickou výchovu lze provázat s mnoha předměty. V předmětu přírodověda se probírá 

vývoj člověka a evoluce. Zde je dostatečný prostor pro objasnění vzniku a příčiny 

morálního myšlení ve vztahu k vývoji mozku. 

 

Nad morálkou je moţné se zamyslet i v zeměpisu, kde lze porovnat různé kultury a jejich 

morální zvyky. V jiné kultuře se dělají věci jinak a proto hodnoty a normy mohou být 

posunuté a většinou hluboce zakořeněné. 

  

Narazit na etiku můţeme i v tělocviku. Zde můţe učitel obeznámit ţáky s termínem „fair 

play“, co znamená, a jak vznikl. Učitel se dále snaţí o aplikaci hodnot fair play do 

sportovních aktivit. Tento termín svým vznikem ve viktoriánské Británii úzce souvisí s 

chováním a hodnotami typickými pro „gentlemana“. Fair play je nejlépe charakterizovaná 

myšlenkou stejných podmínek pro všechny zúčastněné sportovce, myšlenkou čisté a čestné 

hry. Dnes je fair play spojováno hlavně s Olympijskými hrami a je často vnímáno jako 

jakési „klišé“. 
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4 POPIS ORGANIZACE 

 

Základní škola se nachází v Ostravě – Mariánských Horách, kde zajišťuje výchovu a 

vzdělávání pro 194 ţáků z mnoha lokalit Ostravy. Škola poskytuje výchovu a vzdělávání 

dětem jiţ od 5 let a to v přípravných třídách, kde se děti seznamují s hygienickými 

pravidly, pravidly stolování, ale hlavní činnost je zaměřena na zdárný vstup dětí 

do základního vzdělávání a to buď na zdejší škole, nebo dle výběru rodičů na jiné základní 

škole. Od 1. 9. 2018 se v přípravné třídě budou moci vzdělávat děti pouze s odkladem 

školní docházky, jak to nařizuje Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

Dále se ve škole věnují dětem od prvního ročníku aţ po ukončení základního vzdělávání. 

Na škole je celkem vzděláváno 194 ţáků, kteří jsou vzděláváni podle Školního 

vzdělávacího plánu „Společně to zvládneme“.  V současné době ve škole pracuje ředitelka 

základní školy, zástupkyně ředitelky, 16 učitelů, 12 asistentů pedagoga, ekonomka školy, 

administrativní pracovnice, 2 uklízečky a školník. Ve škole také působí školní psycholog, 

který dochází na pracoviště jednou týdně a to v pondělí a napomáhá řešit problémy 

s neukázněnými ţáky nebo pokud i rodiče mají problém, mohou si domluvit schůzku 

se školním psychologem a tak hledat cestu řešení. 

  

Historická budova školy stojí v klidné, avšak lehce dostupné části obvodu. Je to patrová 

budova, ve které se nacházejí šatny, učebny, přípravné třídy, tělocvična, dílny, jedna 

místnost je také určena k odpočinku a relaxaci dětí, školní druţina, učebny mediální 

výchovy a společnou sborovnou. Součástí budovy je také školní zahrada, kterou vyuţívají 

nejen učitelé s ţáky, ale také rodiče, kteří čekají na své děti před ukončením vyučování. 

  

Učebny jsou menších rozměrů a jsou vybavené novým nábytkem. Na škole se nachází 5 

interaktivních tabulí. Počet ţáků ve třídách je různý. Pohybuje se od 14 – 24 ţáků. Škola 

má hodně ţáků s různým postiţením a proto jsou tyto třídy v menším počtu neţ na jiných 

základních školách. Velké procento mají zastoupení ţáci s vadami řeči, s poruchami 

chování, s mentálním postiţením a se sluchovým postiţením. Ve škole je proto také 

zřízena logopedická třída, kterou navštěvují ţáci prvního ročníku.  
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Hlavním cílem práce ve výchově je pomoci kaţdému dítěti, aby se stal 

osobností − člověkem, který se v rámci svých moţností orientuje v oblasti sociálních 

vztahů, lidské práce a tvořivosti, v kulturních a etických hodnotách, je schopen vyuţívat 

všechny získané dovednosti a poznatky, které si během svého ţivota osvojil a dokáţe 

se nejen nadále seberozvíjet, ale i adaptovat vůči všem změnám v ţivotě. 

  

Organizace vyučování je maximálně přizpůsoben osobnosti dítěte. V co největší míře je 

uplatňována individualizace vyučovacího procesu – tj. respektování schopností 

a vývojového tempa kaţdého ţáka. Kaţdé dítě má mít pocit, ţe je úspěšné a maximálně 

zaměstnané, proto tempo práce kaţdého dítěte je upravováno podle jeho schopností. 

 

Kaţdý třídní učitel si vede krátké záznamy o projevech dítěte ve škole i mimo ni. 

Je seznámen s rodinou, ve které dítě vyrůstá a získané poznatky vyuţívá při individuálním 

výchovném působení na ţáka.  

  

Učitelé se snaţí, aby ve třídách byl dostatek názorného materiálu pro praktickou činnost 

dětí, ţáci mají k dispozici knihy, encyklopedie, časopisy a pracují s programy na PC. Aby 

děti poznaly co nejvíce oborů lidské činnosti, je výuka doplňována vycházkami, 

exkurzemi, návštěvami divadel či návštěvy lektorů na škole. 

  

Ţákům je předkládáno učivo nenásilnou, zajímavou a poutavou formou pomocí různých 

vyučovacích metod. K pochopení, upevnění učiva vyuţívají učitelé nejrůznější didaktické 

hry. Tyto činnosti napomáhají k rozvoji spolupráce ve skupině a navíc v ţácích probouzejí 

i touhu komunikovat a více se zapojovat. 

  

Hry a výukové programy na PC jsou důleţitou pomůckou pro rozvoj počítačové 

gramotnosti, logického myšlení, mají motivující charakter a umoţní kaţdému zvolit 

si takové tempo, jaké mu vyhovuje. 

  

Hodnocení a klasifikace ţáka je vţdy individuálně ovlivněna.  Správné hodnocení je pro 

ţáka vţdy motivací k další práci a dodává mu i zpětnou vazbu. Učitelé zde preferují kladné 

hodnocení. Hodnotí to, co se ţák naučil, a umoţníme, aby i ten slabší proţíval pocit 
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úspěšnosti. Učitel vysvětluje dítěti úkol tak, aby mělo pocit, ţe jej zvládne, ţe je úspěšné, 

ale má před sebou ještě další cíle, kterých je třeba dosáhnout.  

  

Ve školním roce 2016/2017 jsme zahájili výuku Etické výchovy. Zde mají ţáci prostor se 

vyjádřit, říci své pocity, vnímat i pocity jiných. Mohou si předávat zkušenosti, nabízet 

pomoc při řešení různých situací, které zaţívají spoluţáci a se kterými si nedokáţi pomoci.  

Ţáci umí ohodnotit sami sebe a také ostatní spoluţáky, umí přiznat chybu a vyvodit 

důsledky. Překonávají zlozvyky, které si nesou ze svého nepodnětného domácího 

prostředí. Pouštějí se sami mezi sebou do diskuzí nad daným problémem.  

 

 

4.1Etická výchova na základní škole 

Etická výchova na Základní škole Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková 

organizace, se začala vyučovat jiţ ve školním roce 2014/2015. Tehdy byl předmět zařazen 

po proškolení etickou výchovou dvou učitelek, které prošly 40 hodinovým kurzem.  

 

Etickou výchovou jsme chtěly zastavit vzrůstající kázeňské problémy, záškoláctví, 

napadání spoluţáků jak fyzicky, tak psychicky, ale také vytvořit přátelské klima ve třídě, 

škole a navázat na partnerský vztah mezi ţákem a učitelem. Při zavádění etické výchovy 

jsme nejdříve učili ţáky naslouchání v komunitním kruhu a tím jsme se pomalu 

přibliţovali k prohlubování prosociálnosti u ţáků. Sama mohu říci, nebylo to lehké. Ţákům 

trvalo emotivní zvládnutí situace, aby se například, nevzpouzeli, nesmáli, vzájemně na 

sebe nepokřikovali a nechali prostor hovořícímu spoluţákovi. Po zvládnutí pravidel 

v komunitním kruhu, jsme mohli zavést hodiny etické výchovy. Tento předmět byl pro 

ţáky nový, ţákům se líbilo, ţe nejsou vyvolávaní, ţe mohou hovořit, kdy chtějí – dle 

pravidel. Další pozitivní a motivující bylo, ţe nejsou hodnoceni (to je dobře, to je špatně). 

Tímto jsme získali důvěru mnoha ţáků a na této důvěře jsme mohli začít stavět – zavádět 

etickou výchovu ve vyučování. 

 

Velkým problémem byla také komunikace, kdy ţáci odpovídali na otázky, nebo témata 

jedním slovem, nebo se raději nevyjádřili. Byli jsme rádi, kdyţ se ţák rozmluvil a tím 

motivoval a podněcoval své spoluţáky ke spolupráci. Často ţáci mívají nedostatky 
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v artikulaci slov a také k obsazení významu slova. Mnohdy otázce nerozumí, protoţe 

nemají obsazené slovní pojmy a v etické výchově je moţnost tyto nedostatky napravovat a 

nové pojmy osazovat reálnými obrazy. 

 

Etická výchova také zasahuje do primární prevence, zde plníme témata šikany: asertivity, 

sebehodnocení, sebeúcty, empatie …. Ţáci začínají vnímat tyto pojmy a učí se je aplikovat 

v ţivotě, kdy se mohu stávat lepšími lidmi a ti mohou získat lepší uplatnění v ţivotě. 

 

Etickou výchovu zařazujeme do vzdělávání pedagogického sboru, kdy učitelé a také 

nepedagogičtí pracovníci se účastní jednou za školní rok Dne prevence. U pracovníků 

základní školy se snaţíme o prohloubení vzájemné spolupráce, utuţení pracovního 

kolektivu a také o utuţení důvěry mezi zaměstnanci. Zde si kolegové aktivně vyzkouší 

různé aktivity, které mohou pouţít při přípravě třídnických hodin a tím mohou také zlepšit 

klima třídy. Velice často se nám stává, ţe noví kolegové se dokáţí otevřít a sdělit nové 

informace, věci, které by ani neměli čas během pracovního procesu říci. 

4.2 Ukázkové hodiny na základní škole 

 

Téma: Pozitivní hodnocení druhých 

 

Zásada v Pedagogice etické výchovy hovoří o atribuci. To znamená, ţe děti se stávají 

takovými, za jaké je povaţujeme. Atribuce, je připisování pozitivních vlastností, coţ 

znamená důleţitý pedagogický nástroj. Je to zásada, která platí nejen pro vztah učitele k 

ţákům, ale i pro vztah ţáků mezi sebou.  Do jisté míry, tato zásada platí také i pro 

mezilidské vztahy.  

 

Nutné je vyzdvihnout a objevit to, co je pozitivní chování druhých, připisovat druhým 

pozitivní vlastnosti, i ty, které mají pouze potencionálně, to znamená, je to předpis na 

vytváření pěkných vztahů mezi lidmi. U ţáků tento předpis přináší výsledky, které často 

převyšují naše očekávání.  

 

U dospělých hodnotová orientace, postoje a chování bývají uţ ustálené, proto tento 

pozitivní přístup přináší jen omezené výsledky. Můţeme stejně říci, ţe pravidlo obecně 
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platí: jestliţe ke všem lidem přistupujeme pozitivně, vydají ze sebe v rámci moţností 

daných jejich individuálním vývojem to nejlepší. 

 

Předpokladem pozitivního mravního vývoje je hodnocení sebe i druhých. Toto hodnocení, 

je také velmi důleţité z výchovného hlediska.  

 

Jde o to, aby ţáci pochopili, ţe pozitivní hodnocení druhých, projev uznání, vytváří pěkné 

vztahy mezi lidmi, pomáhá druhým nabýt zdravé sebevědomí a přináší spousty radostí 

kaţdému, kdo si takto počíná. 

 

Hodnotit pozitivně milé, usměvavé a nadané lidi, nebo děti není těţké, těţší je vyjádřit 

pozitivní hodnocení osobám, od kterých to není tak samozřejmé. Dokáţeme to, kdyţ si 

uvědomíme, ţe kaţdé dítě, ţák, člověk má potencionálně nesmírnou hodnotu a uznání, 

nebo pochvaly, jsou cestou k objevení a rozvoji tohoto pokladu. Na druhé straně, 

nemůţeme nechat bez povšimnutí negativní jevy.  

 

Moudrý člověk, který ovládá umění ţít, dokáţe i ze situací, které se na první pohled se jeví 

negativně, vytěţí něco pozitivního. Dokáţe je pozitivně přetvořit a vidět jako výzvu, nebo 

jako šanci pro svůj další růst. Cílem je povzbudit sebevědomí dětí a motivovat jejich zájem 

dělat něco pro druhé.  

 

Ţáci si osvojí dovednost chválit druhé, přijímat pochvalu od druhých a reagovat na ni. 

Pozornost budeme věnovat nejen druhům pochval, ale ţáky povedeme i k uvědomění si 

významu pochvaly. Pochopení rozdílu mezi upřímnou pochvalou a neupřímnou lichotkou. 

Ţáci se také seznámí s pojmy svědomí, pocit viny a odpuštění. Uvědomí si, ţe odpuštění je 

součástí kaţdodenního ţivota. Ţáci si osvojí dovednost odpuštění v různých ţivotních 

situacích a podobách prostřednictvím skutečných příběhů. Také se zaměříme na 

znevýhodněné spoluobčany. Ţáci rozlišují jednotlivá znevýhodnění a prohlubují si 

schopnost úcty a pozitivního postoje ke znevýhodněným spoluobčanům. Aktivity budou 

probíhat prostřednictvím příběhů a sami si vyzkouší, jak se cítí lidé v určitém smyslu 

handicapovaní. 
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Třída: IV. A ročník 4.   

 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova pro 4. Ročník základního 

vzdělávání.  

 

Lekce: Kdo je hrdina? 

 

Výstup:  -     ţák se vhodně vyjadřuje odpuštění druhým 

- ţák se dokáţe usmířit s druhými  

 

Učivo:    -     význam odpuštění 

-  formy vyjádření odpuštění 

- usmíření 

 

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 

 

Kompetence: - k řešení problémů 

  -   komunikativní 

 

Mezipředmětové vztahy:  

- Český jazyk 

- Člověk a zdraví 

- Člověk a jeho svět 

               

Cíl: Ţáci se seznámí s pojmem sebevědomí, pocity viny a odpouštění. 

 

Pomůcky: Příběh, pastelky, nůţky, lepidlo, papíry 

 

1. Senzibilizace/motivace  

Je snahou o pochopení skutečnosti, významu a smyslu tématu, o kterém se hovoří. 

Oslovuje kognitivní a emociální sluţku osobností, vede k pochopení a ztotoţnění se 

s představovanou hodnotou či tématem. 
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Společně si přečteme příběh: Školní výlet:  

ŠKOLNÍ VÝLET 

 

Na konci školního roku se paní učitelka domluvila se svými čtvrťáky, ţe vyjedou na výlet 

do Raduně na zámek. Návštěva zámku byla bezvadná, spousta zajímavých exponátů, 

spousta zajímavých informací od paní průvodkyně. Nicméně po dvou hodinách se 

dostavila únava, proto všichni přivítali návrh paní učitelky, ţe se půjdou občerstvit do 

cukrárny. Ozvalo se obrovské „Hurááá“. Paní učitelka sotva stačila připomenout, aby se 

děti chovaly slušně, většina z nich uţ byla uvnitř. 

 

Cukrárna byla z větší části zaplněna, jen v rohu stály dva volné stolky. Všichni se k nim 

nahrnuli, začala strkanice o to, kdo se posadí… Nejrychlejší a nejsilnější byl jako vţdy 

Honza, strčil do Petra a… Ozvala se rána a cinkot rozbitého skla, stolek i s nádobím byl na 

zemi. Okamţitě přišla paní prodavačka a oznámila dětem, ţe škodu musí zaplatit. „Kdo to 

rozbil?!“ ptala se paní učitelka. 

 

Nejblíţe kalamity stál Petr – „On“ – ozvala se třída jednohlasně. Petr stál, jako by 

zkameněl, byl celý rudý a jeho tichounké „někdo mě strčil“ nikdo neslyšel. Kromě Honzy 

a Tomáše. 

 

Tomáš strčil Honzu do zad. „Tak se přiznej. Jindy se nebojíš, jsi hrdina, nebo zbabělec?“ 

Honza mlčel. 

„Proč já? Strkali se všichni!“ … 

 

 

Hodnotová reflexe 

 

Je snahou o pochopení teoretických nebo empirických základů a motivů, které vedou 

k objasnění nebo k zevšeobecnění tématům. Hodnotová reflexe je svázaná se senzibilizací 

a senzibilace bez hodnotové reflexe je bezcenná. 
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Hodnotová reflexe: 

 Byli jste uţ na výletě? Probíhal výlet stejně jako tento? 

 Jak na vás příběh působí, jaké máte pocity? 

 Byli jste někdy v podobné situaci? 

 Jak jste se cítili? 

 Byli jste v této situaci jen jako diváci nebo jste byli zúčastněnými? 

 Je rozdíl v pocitech těchto dvou skupin? A jaký? 

 

    2. Nácvik 

 

Zahrnuje konkrétní nácvik dovedností formou aktivit, které umoţnují poţitek vedoucí 

k upevnění postojů správného jednání ke zvnitřnění a ujasnění hodnot. K nácviku 

vyuţíváme provedení jednotlivých aktivit v kolektivu třídy za přítomnosti učitel jako 

moderátora. Aktivity jsou zaměřeny k základním bodům programu etické výchovy a 

aplikačních témat s ohledem na specifický didaktický cíl.  

 

Ţáci jsou rozděleni do trojic. Skupina si určí mluvčího. Jejich úkolem bude dokončit 

příběh podle jejich představ a také se domluvit na zakončení. Děti mohou příběh dopsat, 

převyprávět nebo jej zdramatizovat. 

 

Ţáci jsou domluvení na časovém úseku, po jakou dobu budou pracovat. Po skončení 

časového limitu se vracejí zpět do kruhu podle rozdělení do skupin příběhu. 

 

Hodnotová reflexe:  

• Jak se vám spolupracovalo ve skupině?  

• Byla dohoda na společném znění příběhu snadná?  

• Jak jste si rozdělili úlohy ve skupině? 

• Které zakončení příběhu se vám nejvíce líbilo? Které je nejbliţší skutečnosti?  

• Shodli jste se snadno na pokračování příběhu? 

• Jaký problém jste museli řešit?  

• Chtěl by někdo z vás jiné pokračování? 

• Vychází vaše zakončení z nějaké vaší zkušenosti?  

• Chcete vědět konec příběhu? 
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Dokončení příběhu 

 

Cestou domů byla třída neobvykle tichá. Honzovy oči stále bloudily k Petrovi, byl rudý a 

měl skloněnou hlavu. Honza dobře poznal, ţe zadrţuje slzy, ale mlčel. „Ty jsi ale váţně 

zbabělec,“ slyšel v duchu hlas, „copak nemáš špetku odvahy?“ Ale právě tu špetku odvahy 

Honza neměl.  

 

Před školou čekali Petrovi rodiče. Honza viděl, jak k nim jde paní učitelka a mluví s nimi. 

Dobře věděl o, čem a co jim říká. I na Honzu čekala maminka. „Jak ses měl, vyprávěj, jaké 

to bylo?“ Honza náhle nemohl mluvit. Slzy se mu kutálely po tvářích a najednou to muselo 

všechno ven. „To je dobře, ţe jsi to řekl, Honzo,“ odpověděla maminka váţně. „Pojď, 

půjdeme za Petrem, jeho rodiči a paní učitelkou. Uvidíš, ţe to zvládneme.“ A tak se paní 

učitelka i všichni ostatní dozvěděli pravdu. Honzovi rodiče zaplatili škodu, přispěly i 

ostatní děti – tlačily se všechny. A jak to dopadlo s Petrem a s Honzou? Petr Honzovi 

odpustil a dokonce se z nich stali kamarádi. Honza dokázal sobě i druhým, ţe není 

zbabělec. 

 

Hodnotová reflexe:  

• Podařilo se některé skupině přiblíţit k tomuto znění?  

• Proč Honza mlčel? Nyní vyvodíme pojem pocit viny.  

• Dostali jste se někdy do podobné situace? Jak jste ji řešili? 

 • Jak byste pojmenovali ten „hlas v duchu“? Setkali jste se s ním? Nyní můţeme vyvodit 

pojem svědomí – špatné svědomí, dobré svědomí. 

 • Jak se cítil a co proţíval Petr?  

Jaký měl pocit, neţ dojeli ke škole? Jaký měl pocit před školou?  

• Jak bylo Petrovi, kdyţ se Honza přiznal? Popište jeho pocity.  

• Co musel Petr udělat, aby se z chlapců stali kamarádi? Vyvodíme se ţáky pojem 

odpuštění – ţáci mohou uvádět příklady ze svého ţivota.  

 

 3. Reálná zkušenost – transfer do života 

 

Ke shrnutí učiva vyuţijeme pracovní list. Tento úkol budeme dělat společně. Je důleţité 

znát správný význam slov, také je nutné ţákům obsadit pojmy. Jak význam slova můţe 
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změnit pouţití jiné předpony. Také je moţné tento úkol zpracovat v hodině českého 

jazyka. Nyní dáme ţákům prostor, aby mohli ţáci vyprávět o jejich zkušenostech s 

významem těchto slov. 

 

Reálná zkušenost – transfer do ţivota 

Je zaměřením pozornosti ţáka na aplikaci osvojené látky v reálném ţivotě. Pracujeme 

formou konkrétních úkolů souvisejících s běţným ţivotem ţáků.  

 

Formy práce: 

vést si záznamy: ţák si zaznamenává pozorování a zkušenosti, týkající se daného tématu, 

úspěchu a neúspěchu při realizaci osvojeného chování. 

vystřihovat si z časopisu a novin zprávy a články tykající se daného tématu 

rodinné posezení, při kterém si pohovoříme o našich pozorováních 

 

4. Hodnotová reflexe:  

 • Zamyslete se nad tím, zda je něco, co nemůţete odpustit? 

 • Co vám to bere? 

 • Přináší vám to něco? 

 

 

Závěrečné zevšeobecnění  

Odpuštění je těţké, ale potřebné pro obě dvě strany. Je důleţité naučit se odpouštět. 

„Odpustit někomu znamená dát mu svobodu, i kdyţ tuto svobodu zneuţívá aţ za meze 

provokace.“ (D. Chopra) 

 

Často kladené otázky ţáků:  

Proč odpouštět někomu, kdo nám ubliţuje opakovaně a záměrně? 

 Dále se děti mohou rozpovídat o tom, jak je jim neodpouštěno… Vyučující se snaţí 

diskusi směřovat do pozitivna. 
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Téma: Komunikace citů 

 

Z hlediska rozvoje prosociálnosti se citům věnujeme ze dvou důvodů. 1. Schopnost 

vyjádřit city je důleţitým předpokladem empatie a komunikace. 2. Pro rozvoj charakteru je 

důleţité umět rozpoznat, identifikovat a usměrňovat své city. 

 

Zvlášť silné emoce značně ovlivňují naše hodnocení a náš momentální pohled na svět. Je 

třeba uváţit vliv citů na náš organismus, jako je například hněv, úzkost, zatrpklost 

produkují toxické látky a jsou jednou z příčin nádorových, srdečních a cévních chorob. 

Naděje, radost a optimismus mají pozitivní vliv na naše zdraví. Také si musíme uvědomit 

vliv citů na kvalitu ţivota, akceschopnost a chování. Například hněv mobilizuje síly, 

připraví tělo na rychlou akci, ale je špatným rádcem. Smutek, úzkost a strach sniţují 

akceschopnost. A přílišná touha nebo vzrušení přináší paradoxní účinek, ţe nejsme schopni 

koncentrovat své síly a dosáhneme pravého opaku. 

 

City můţeme ovládat, ale jen nepřímo. Můţeme si například uvědomit, ţe není dobré pod 

vlivem silné emoce udělat nebo změnit rozhodnutí. Můţeme pouze něco udělat na 

zmírnění negativních emocí.  

 

Důleţité jsou city, které můţeme nazvat vyššími, jako jsou dobrosrdečnost, nezištná láska, 

úsměv, střízlivý optimismus, pokoj, naděje. Tyto city jsou hnací silou našeho dalšího úsilí 

a práce. 

 

Úcta k druhému člověku se má projevit úctou k jeho vnitřním pocitům a proţitkům.  Proto 

je důleţité naučit se přijímat a respektovat pocity druhého člověka, váţit si schopnosti 

projevovat je, nepopírat jejich přítomnost a umět na ně vhodně reagovat. 

 

Zvládáním silných emocí rozumíme především pochopení, vnímání a registrování toho, ţe 

nejsem sám sebou, pokud jsem rozhněvaná nebo rozčilený. Zde je potřeba se soustředit, 

abychom si uvědomili rozdíly, v dopadu jednání pod tlakem hněvu a jednání při vnitřní 

pohodě. 
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Základním cílem je rozvíjet schopnost vyjadřovat své city, které bychom mohly nazvat 

vyššími. Děti nejsou zvyklé hovořit o tom, co je těší, kdy je něco příjemně překvapilo, 

nadchlo, o čem sní, po čem touţí, co je povzbuzuje, naplňuje důvěrou a optimismem. 

 

Budeme se zabývat základními city a pocity, které jsou aktuální pro tento školní věk. Ţáci 

pojmenují pozitivní city, jako je kamarádství, radost, uspokojeni. Svou pozornost zaměří i 

na vyhledávání pocitů v textu. Budeme se věnovat i vyjadřovaní a usměrňováni citů a 

pocitů prostřednictvím vymyšlených přeběhů. Společnými silami ţáci vytvoří dílo, v jehoţ 

finále by měli zaţit pocity spokojenosti. 

 

Dále pracujeme s pojmy sympatie, budeme zjišťovat příčiny pozitivního vnímaní druhých 

lidí a seznámíme se i s povrchnosti vnímání lidi pouze podle vzhledu. Ţáci budou dále 

navrhovat podle vlastních zkušeností, jak zvládat pocity obav a smutku.  

 

 

Třída: IV. A ročník 4.   

 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova pro 4. ročník základního 

vzdělávání.  

 

Lekce: Spolu nám je dobře. 

 

Výstup:  -     vnímá důleţitost usměrňování základních citů  

 

Učivo:    -     usměrňování základních citů 

- pocity spokojenosti 

 

Průřezová témata: Mediální výchova 

 

Kompetence: - k řešení problémů 

  -  komunikativní 

  -  sociální a personální 

 

 



 

42 

 

Mezipředmětové vztahy:  

- Český jazyk 

- Člověk a jeho svět 

 

               

Cíl: Ţáci zaţijí prostřednictvím společného tvoření pocit spokojenosti. Ţáci vytvoří díl 

společné skládanky, na čemţ si uvědomí, ţe jsou součástí celku – třídy. 

 

Pomůcky: tempery, barvy, štětce, fixy, pastelky, lepidlo nůţky, Naše třída 

 

 

1.Senzibilizace/motivace 

Zamýšlíme se, kdy jsme se naposledy cítili spokojeně, důvody naši spokojenosti, délka 

trvaní tohoto pocitu. Ţáky směrujeme k jednoduchému vyjádřeni, co je to spokojenost 

(pocit, který cítíme po vykonané nějaké činnosti, kdyţ se nám něco podaří, pokud jsme v 

něčem úspěšní, pokud nás někdo pochválí. Proţitek spokojenosti je individuální – podle 

velikosti činu, podle osobnosti a emocionality jedince, dle okolnosti činu. 

Ţáci otevřeně hovoří o spokojenosti - pozitivním proţitku, poslouchají situace ostatních ze 

třidy a mohou na ně reagovat. 

 

 Hodnotová reflexe 

• Bylo to těţké, vybavit si nějakou situaci? 

• Překvapilo tě něco, co říkali tví spoluţáci? 

 

 

 

2. Nácvik  

 

Tuto aktivitu jsem vedla jako celotřídní projekt k vyzdobení třidy na začátku školního 

roku. V úvodu zdůrazním ţakům, ţe kaţdý z nich je součástí třidy a názor a činnost 

kaţdého tvoři specifickou atmosféru třidy. Všichni jsou důleţití, kaţdý je dobrý v něčem, a 

proto je nepostradatelný pro třidu jako celek. Společně se ţáky vytvoříme obraz, který se 

skládá z obou rukou kaţdého ţaka.  
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Ţáci nejprve obkreslují svou levou i pravou ruku. Dále své ruce vyzdobí – nakreslí do nich 

to, co je baví a zajímá, nebo naopak to, co nemají rádi. Kaţdá dvojice rukou je originální 

dílo.  

Po představení a komentářích pak ruce vystřiháváme, lepíme a zdobíme na zeď či nástěnku 

třídy. Zde si ţáci uvědomí jedinečnost kaţdého z nich.  

 

Hodnotová reflexe: 

Se ţáky zhodnotíme společné dílo.  

• Jak jste spokojeni se společnou prací? 

• Zapojili se skutečně všichni? 

• Jak jste se cítili, kdyţ jste společně tvořili toto dílo? 

• Myslíte si, ţe tato činnost něčemu prospěla? 

• Chtěli byste ještě něco takového zopakovat? 

 

 

3. Reálná zkušenost – transfer do života 

 

Pozorujme lidi kolem sebe, jak se tváří, odhadujeme pocity, hodnotíme, zda vypadají 

spokojeně nebo nespokojeně?  Úkol pokračuje po vyučování a také druh dem. Jeden den se 

ţáci zaměří na zaznamenávání spokojených lidí. Za kaţdého spokojeného člověka si napiš 

čárku. Druhý den si opět zaznamenávají nespokojené lidi. Na další hodině si se spoluţáky 

porovnávají, kolik mají čárek, kolik potkali spokojených lidí jste za a kolik den potkali 

nespokojených lidí za den. 

 

     4. Hodnotová reflexe:  

 

• Kolik čárek sis napsal/a? 

• Proč má někdo méně a někdo více čárek? 

• V přítomnosti, kterých lidí se cítíte lépe - spokojených nebo nespokojených? Proč? 

• Jakých lidí je podle vás více? Těch spokojených nebo nespokojených? 

• Proč se někdo ve stejné situaci můţe cítit spokojený a jiný nespokojený? 
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Závěrem bych chtěla říci, ţe tuto hodinu velice ráda pouţívám ke stmelení třídy nejen na 

začátku školního roku, ale také během roku, kdyţ se ve třídě vyskytnou časté rozpory mezi 

ţáky a tím se narušuje klima třídy. 

 

 

Téma: Prosociální chování 

 

Od přirozeného poznávaní druhých, jejich různých zájmů i vlastnosti, přecházíme k 

příkladům různých ţivotních situací, do kterých se mohou ţáci či jejich vrstevnici dostat. 

Ţáci poznávají, ţe existuji organizace ( lidé ), kteří v těchto situacích poskytují pomoc, 

pomohou najit východiska.  

 

Důleţitým momentem je zde zdůrazněni pojem zodpovědnost. Zodpovědnost za sebe i za 

druhé. Dále zde zazní i další důleţitý pojem a tím je povzbuzeni, přirozená lidská potřeba 

kaţdého z nás. Přes klasický přiklad pomoci druhým, se dostaneme k pomoci v patových 

ţivotních situacích, kdy se projeví prosociální mezilidské vztahy. 

 

Systematickým působením na ţáky tak máme moţnost vychovávat z nich osobnosti, 

kterým je vlastní prosociální chováni. Ţakům je vlastní aktivní projevovaní zájmu o druhé. 

Dokáţí přirozeně respektovat různé odlišnosti svých spoluţáků či spoluobčanů. A 

především vyjadřují svobodně své prosociální chovaní vůči druhým. 

 

 

 

Třída: V. A ročník 5.   

 

 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova pro 5. ročník základního 

vzdělávání.  

 

Lekce:  Člověk, tvor zodpovědný? 

 

Výstup:  -    povzbuzuje druhé 

                    projevuje zájem o spoluţáky a vrstevníky  
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Učivo:    -     povzbuzení druhých  

-  sluţba pro druhé 

 

Průřezová témata: -  Osobnostní a sociální výchova 

            -   Výchova v demokratického občana       

 

Kompetence: - k řešení problémů 

  -  komunikativní 

  -  sociální a personální 

  - občanská 

 

Mezipředmětové vztahy:  

- Jazyk a jazyková komunikace 

- Člověk a jeho svět 

- Člověk a zdraví 

 

               

Cíl: Ţáci se aktivně seznámí s pojmem zodpovědnost. Rozpoznají zodpovědné chování u 

druhých. Naučí se vnímat poskytování nezištné pomoci u druhých. 

 

Pomůcky: psací potřeby, fixy, pastelky, PC 

 

 

1.Senzibilizace/motivace 

 

Usazení ţáků e třídě je v kruhu, kde jsou kladeny otázky: 

Co je to zodpovědnost? 

Co si pod tím slovem představujete? 

Pokud ţáci budou mít dostatek nápadů, vyuţijme brainstorming  

 

Hodnotová reflexe: 

• Co si konkrétně představujete pod pojmem zodpovědnost? Uveďte příklad ze ţivota. 
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• Je zodpovědnost důleţitou lidskou vlastností? 

• Proč si to myslíte? 

 

 

2. Nácvik 

 

Proč jsem se dostala do dětského domova? Přečteme si příběh třináctileté Petry. 

Přemýšlejte, zda je v příběhu něco o zodpovědnosti. 

 

Jmenuji se Petra, je mi 13 let a chtěla bych vám vyprávět příběh, jak jsem se dostala do 

dětského domova.  

 

Ţila jsem s rodiči od svého narození. Kdyţ mi bylo pět let, máma od nás odešla. Nemohla 

jsem se s tím smířit, ţe máma s námi uţ neţije. Táta se nemohl dívat na to, jak se pořád 

trápím, a začal mámu hledat.  

 

Po dvou měsících ji táta opravdu našel a ze mě se stala nejšťastnější holka na světě, máma 

uţ zase ţila s námi. Klapalo to vcelku dobře, zase jsem si myslela, ţe jsme šťastná rodina. 

 

Aţ v osmi letech jsem si uvědomila, ţe to tak není. Zjistila jsem, ţe máma je alkoholička. 

Situace se postupem času začala zhoršovat a zhoršovat, aţ to došlo tak daleko, ţe jsme se 

chtěli s tátou odstěhovat.  Uţ se to nedalo vydrţet. Táta se obával, ţe mu mě nedají do 

péče. Tak jsme ţili v jednom bytě do mých 12 let, neţ táta našel pro nás jiné bydlení. 

 

Byl květen 2011 a táta mi ráno řekl, ţe se budeme stěhovat. Já jsem ten den přišla z 

vycházky o trochu déle, neţ jsem měla, táta uţ spal a já nevěděla, jestli to táta myslel 

opravdu váţně, ţe našel jiný byt. Ráno odcházel hodně brzy do práce, tak jsem čekala, aţ 

přijde z práce a já se ho konečně budu moci zeptat. Táta ale domů nepřišel. Máma byla 

zase opilá, tak jsem šla ven za kamarádkou. 

 

Úkol:  

Z příběhu vypište postavy, přidělte jim zkratky nebo značky a umístěte je na osu 

zodpovědnosti. 
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0------------------------------------------------------------------------------------------------------100 

nezodpovědný                                                                                                    zodpovědný                                                                                      

 

Hodnotová reflexe: 

• Jak na vás příběh zapůsobil? 

• Které období Petřina ţivota bylo nejšťastnější a proč? 

• Co (kdo) nejvíce ovlivnilo Petřin ţivot? A jak ho to ovlivnilo? 

• Jak jste uspořádali postavy z příběhu na „ose zodpovědnosti“? 

• Proč se postavy tak chovají? Jak bychom jim mohli pomoci? 

• Co byste Petře chtěli vzkázat? 

 

 

3. Transfer 

 

Společně si projdeme stránky, Pomáháme dětem. 

Vyhledaní další podobné organizace, zabývající se pomoci druhým. 

 

 

4. Rreflexe: 

 

• Znáte podobný příběh ze svého okolí? 

• Znáte případ spoluţáka, který je zodpovědný? Uveďte příklad. 

• Znáte dospělého, který je zodpovědný? Uveďte příklad. 

 

Kaţdý z nás svým zodpovědným chováním ovlivňuje vzájemné vztahy ve třidě, v rodině, 

v kaţdém společenství. Pokud se někdo chova nezodpovědně, ovlivňuje tím i ţivot 

druhých. 

 

Dokončení příběhu  

Poté mi zavolala manţelka zaměstnavatele mého táty a řekla mi, ţe táta v práci dostal 

infarkt a na místě zemřel. Uţ dříve měl problémy se srdcem a cukrovku. Já jsem tomu 
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nemohla a ani nechtěla uvěřit. Tak jsem šla za známým mého táty Markem, který ţil ve 

stejné rodinné situaci jako my. Kdyţ jsem k němu přišla, měl slzy v očích, vzal mě ven, a 

kdyţ jsem se ho zeptala, jestli je to pravda, on neodpověděl, jen mě objímal. Řekl mi, 

abych šla za mámou a řekla jí, co se stalo. Bez táty jakoby najednou pro mě ţivot ztratil 

smysl, chtěla jsem ho ukončit, ale v té chvíli jsem si uvědomila, ţe tady mám ještě další 

lidi z rodiny. 

 

Šla jsem tedy domů, máma byla zase opilá, kdyţ jsem jí řekla, co se stalo, ještě se na mě 

osočila, co si to vymýšlím, pak se rozbrečela a nemohla přestat. Zavolala jsem strýcovi, to 

je bratr mého táty, aby přijel, jelikoţ jsem nevěděla, co mám dělat. Dal nám nějaké peníze, 

abychom měly s mámou na jídlo a také jí dal něco na uklidnění. Máma díky alkoholu 

nebyla vůbec schopná řešit naší budoucnost.  

 

Z bytu nás nakonec vystěhovali, protoţe jsme neměly na placení nájemného. Jelikoţ jsme 

se ocitly na ulici, tak jsem šla bydlet na 4 dny ke svému nejlepšímu kamarádovi Pepovi, ale 

věděla jsem, ţe je to jen dočasné řešení. Šla jsem nakonec za babičkou, u které jsem 

bydlela 21 dnů. Máma mezitím našla sociální ubytovnu, kde jsme nějakou dobu pobývaly. 

Neţ se matka opět opila a obě nás z ubytovny vyhodily a já se opět ocitla na ulici. Zavolala 

jsem své nevlastní sestře, kterou měl táta z prvního manţelství, a ta okamţitě informovala 

sociální úřad. Přespala jsem u sestry a druhý den jsme šly na městský úřad, kde mě 

pracovnice z oddělení sociálně právní ochrany dětí okamţitě nechala umístit na krizové 

lůţko do nemocnice. Tam jsem byla 4 dny a pak jsem byla přemístěna do dětského 

diagnostického ústavu. 

 

 Zde jsem byla zhruba 3 měsíce, neţ se vyřídily všechny potřebné náleţitosti a máma byla 

zbavena rodičovských práv. Poté jsem byla přemístěna do dětského domova, kde bydlíme 

v samostatném bytě. Mám zde 6 spolubydlících. Přesto, ţe je to moc hezký byt, mám tady 

4 tety a 1 strejdu, jsem si dodnes nezvykla. Vţdycky jsem byla jedináček a teď musím 

fungovat ve velkém kolektivu a nemám moc soukromí. 

 

Mým největším přáním je, aby se máma dala dohromady, přestala s alkoholem, našla si 
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práci a bydlení a mohly bychom být zase spolu, jako rodina. Přestoţe jsem s mámou 

v pravidelném kontaktu, buď ji navštěvuji já, nebo přijde ona za mnou, rodinný ţivot mi 

chybí a moc se mi stýská po tátovi, který mě vţdy uměl podrţet nad vodou. 

 

 

 

Prosociální chování je na naší škole velice váţné téma, neboť ţáci pocházejí ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí. Tito ţáci procházejí různými těţkými situacemi, 

kdy řešení mnoha situací není jednoduché, a proto se rodiče obracejí na úřady. 

Tato témata musí být vţdy připravena a také ošetřena,  tak, aby ţákům nebylo ublíţeno a 

se situací se vyrovnali. 
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ZÁVĚR 

V posledních letech přibývá počet dětí s poruchami učení, chování, ale také dětí 

mimořádně nadaných. Proto neustále přibývají i inovativní metody k jejich reedukaci. 

 

Velmi častá je diskuse mezi psychology a pedagogy, co dělat, chceme-li ţáky učit, jak je 

učit. V současné době není problém v tom, ţe by neexistovaly přístupy nebo teorie, které 

se nesnaţí těmto ţákům pomoci. Mnohem těţší je dnes zorientovat se v mnoţství 

nabízených metod a programů, které téměř slibují zázraky a najít ten nejvhodnější pro 

ţáky. 

 

U Etické výchovy vidíme moţnost, jak rozvíjet jejich potenciál a ukázat, jak se dají různé 

situace řešit. Ukázalo se, ţe Etický výchova je dostatečně bohatá a flexibilní, aby 

odpovídala na potřeby různé populace rozdílného věku a reagovala na potřeby různé 

populace rozdílného věku a také reagovala na potřeby ţáků a prostředí, ve kterém se 

pohybují.  

 

Pro výuku Etické výchovy je stěţejní osobnost učitele, který si vyučující hodinu připravuje 

a je zároveň v roli zprostředkovatele, který vytváří atmosféru zklidnění. Učitel se snaţí 

vést a také vytváří kaţdou hodinu na míru dětem, jeţ působí jako pedagog ve školních 

institucích, pracující s dětmi v rámci skupiny, nejen v podobě samostatného předmětu, ale 

především v aplikaci principů, které se týkají zlepšení chování a třídního kolektivu u dětí s 

poruchami učení nebo chování. Pro ideální realizaci Etické výchovy je u dětí se 

specifickými poruchami chování, mentální retardaci, ale i děti kontaktní je důleţitá 

především pravidelnost. 

 

Etická výchova je novým nástrojem, který dostávají pedagogové do rukou a který můţe 

učit jejich děti přemýšlet a orientovat se v mnoţství informací, které je obklopují. Jde o 

nový způsob výuky a práce se ţáky.  Učitelé jsou nuceni vystupovat ze svých navyklých a 

zaţitých pedagogických technik a tím se stávají tvořivějšími a vnímavějšími k procesu 

učení a k potřebám ţáků. Nepostradatelnou částí procesu je pedagog, psycholog nebo i 

rodič, v němţ se dítě stává úspěšným a spokojeným ţákem. Etická výchova klade tedy 

velké nároky nejen na učitele, ale také na všechny, kdo se v procesu pohybuje. Lze tedy 
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konstatovat, ţe spolupráce školy a zákonných zástupců ţáků je nezastupitelná a nelze 

ničím nahradit. 

 

Pokud chceme u ţáků vzbudit zvídavost a zájem o vzdělávání, o zlepšení vztahů, sebeúcty 

a o prosociálním chování je nutné aplikovat Etickou výchovu do vzdělávacího systému 

základních škol. Předpokladem pro úspěšnou implementaci je však nezbytné vzdělání 

pedagogů, kteří působí na vzdělávací proces ţáků. 
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