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Příloha 1: Koncepce DVO Etická výchova v rámci RVP ZV
Vzdělávací obsah
1. stupeň
Očekávané výstupy - 1. období
žák
Ø si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem pozdravu, naslouchání,
dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou
gestikulaci
Ø se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných
pravidel
Ø si osvojí základní (předpoklady)vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty a úcty
k druhým
Ø si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých
Ø zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu,
zájem o spolužáky
Ø vyjadřuje city v jednoduchých situacích
Ø využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů
Ø reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc
Očekávané výstupy - 2. období
žák
Ø reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální
komunikace, zvládá položit vhodnou otázku
Ø si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení
Ø se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých,
pozitivně hodnotí druhé v běžných podmínkách
Ø identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě
empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí
Ø jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině a
v kolektivu třídy
Ø iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na
nevhodné reaguje asertivně
Učivo
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
Ÿ
komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se, vytvoření základní
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace
Ÿ
základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích - pozdrav, otázka, prosba,
poděkování, omluva
Ÿ
základy neverbální komunikace- seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, postoje
těla, mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky
Ÿ
komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů, pocity spokojenosti,
radosti, sympatie, smutku, obav a hněvu
POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH
Ÿ
sebepojetí - sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora
sebeoceňování
Ÿ
pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti,
vyjádření uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce

Ÿ

na pochvalu
akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit,
pomocí empatie předpokládat reakci druhých

TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE
Ÿ
tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění
úkolů, zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování
Ÿ
schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní
pravidla spolupráce
Ÿ
elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu,
přátelství
ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ
Ÿ
iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě,
mezi vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu
Ÿ
asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky
k podvodu, krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu zneužívání

2. stupeň
Očekávané výstupy
žák
Ø komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci
Ø respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří
si zdravé sebevědomí
Ø analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu
Ø nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem
obhajuje svá práva
Ø rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory
Ø spolupracuje i v obtížných sociálních situacích
Ø je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich
řešení
Ø analyzuje etické aspekty různých životních situací
Ø se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních
problémů
Ø aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy
Učivo
KOMUNIKACE
Ÿ
otevřená komunikace – úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační
chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách
Ÿ
aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání
DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY
Ÿ

úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality

člověka, pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská zralost
Ÿ

jedinečnost a identita člověka – rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání
a morálního úsudku, selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami, radost a optimizmus v
životě

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ
Ÿ
asertivní chování – přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o
laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu
Ÿ
obrana před manipulací - asertivní techniky – manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých
asertivních technik
Ÿ
fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v soutěživých
situacích, prosociálnost a sport
REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY
Ÿ
pozitivní vzory versus pochybné idoly – senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných
vzorů, prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a
vhodné literární prameny, smysl autority, vztah k autoritě
Ÿ
podpora pozitivního působení televize a medií – nabídka pozitivních vzorů v médiích,
kritický přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi
realitou a pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci médii, media a volný čas
Ÿ
já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život, mé
schopnosti a společnost, zdravý způsob života, autonomie a konformita

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST
Ÿ
iniciativa a tvořivost – renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti
ve školním prostředí a v rodině, psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství
Ÿ
iniciativa ve ztížených podmínkách – pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu
člověku, veřejná osobní angažovanost
Ÿ
uplatnění komplexní prosociálnosti – bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa,
vztah k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, pozitivní vztah k
diverzitám

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA
Ÿ
etické hodnoty – zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a
hodnot, ctnosti, svědomí a jeho rozvoj
Ÿ
sexuální zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě, mládí – příprava na lásku, sexuální identita,
nezralé rodičovství
Ÿ
rodina – poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině,
formulace nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině,
komunikace v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří
Ÿ
duchovní rozměr člověka – obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým názorem,
informace o různých světonázorech
Ÿ
ekonomické hodnoty – rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního hospodářství,
vztah mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností – šetrnost, podnikavost
Ÿ
ochrana přírody a životního prostředí – úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah
člověka k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní prostředí

Příloha 2: Koncepce DVO Etická výchova v rámci RVP G
Vzdělávací obsah
ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
Očekávané výstupy
Žák
Ø si osvojí schopnost vytvářet a respektovat komunikační pravidla skupiny
Ø zvládá metody aktivního naslouchání, navracení porozumění v třídním kolektivu i běžných
životních podmínkách
Ø jasně a přesně formuluje svá sdělení
Ø dokáže formulovat , přijmout a pozitivně zpracovat konstruktivní kritiku
Ø uplatňuje tvořivost při společném plnění úkolů
Ø dokáže využívat empatie, asertivních technik a dovedností ke spolupráci
Ø umí vyjádřit a obhájit svá stanoviska
Ø tvořivě přistupuje k problémům
Ø reguluje své chování a jednání
Učivo
� vytváření pravidel skupiny – práce ve skupině, vedení a moderace skupiny, jasné a přesné
vyjádření názorů a oprávněných požadavků, respektování druhých a jejich názorů, otevřená
komunikace
� základní dovednosti verbální i neverbální komunikace - autenticita, soulad verbální
i neverbální komunikace, komunikace činy, komunikace tichem, aktivní naslouchání
a navracení porozumění, identifikace citů druhých, empatie, empatické naslouchání, asertivní
dovednosti a asertivní techniky
� komunikace citů - prožívání citů, emoce a jejich vyjádření, usměrnění emocí, zvládání agrese,
vyšší city a jejich rozvíjení
� řešení konfliktů a krizových situací – obrana před manipulací, reakce na konflikt, pravidla
řešení konfliktu, pozitivní formulace problému, reakce na stres, deprese a její prevence,
relaxační techniky

OSVOJENÍ POSTOJŮ, HODNOT, MRAVNÍHO CHOVÁNÍ
Očekávané výstupy
Žák
Ø uznává důstojnost lidské osoby
Ø uznává a respektuje hodnoty rodiny, tradic, společnosti

Ø orientuje se v základních sociálních a morálních dilematech doby
Ø přijímá zodpovědnost za své chování a za svá rozhodnutí
Ø je si vědom svých práv a povinností
Ø respektuje pravidla vzájemného soužití
Ø váží si přírody a chrání ji
Ø zodpovědně se připravuje na své životní role
Ø identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory
Ø má vybudován vlastní žebříček hodnot a dokáže jej přiměřeně formulovat a obhájit
Ø osvojí si zdravý a bezpečný životní styl
Ø je vnímavý k celosvětovým problémům, v kontextu své situace a svých možností je řeší
Ø umí analyzovat etické aspekty různých životních situací
Učivo
� osobnost člověka a jeho charakter – úcta k člověku, Deklarace lidských práv, Deklarace
práv dítěte
� morální hodnoty a postoje ve vztahu k sobě – sebeúcta, svědomí, vlastní pravidla jednání,
zvnitřnění a upevnění mravních norem
� morální hodnoty a postoje ve vztahu k druhým – hodnoty rodiny, společnosti, tradice,
média a jejich působení, ekonomické hodnoty, národní hospodářství
� ochrana přírody, zodpovědnost vůči životnímu prostředí – úcta k životu ve všech jeho
formách, myšlení v globálních souvislostech, zodpovědnost za životní prostředí
� sociální a morální dilemata doby, v níž žiji – svoboda, demokracie, rasizmus, politika,
aktuální trendy doby
� etika a zodpovědnost – přijetí zodpovědnosti za své jednání a postoje, systematičnost
a organizace svého času, práva a povinnosti vyplývající ze životních rolí
� zdraví jako etická hodnota – zdravý postoj k životu, sexuální výchova, sexuální identita,
návykové látky
SPOLUPRÁCE, PŘÁTELSTVÍ, PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ, TOLERANCE
Očekávané výstupy
Žák
Ø si uvědomuje svou identitu
Ø zvládá základní prvky sebeúcty a úcty k druhým
Ø umí reflektovat své chování a přiměřeně sdělovat svůj názor
Ø reaguje jasně, otevřeně, s empatií a se zaměřením na spolupráci
Ø má vytvořen pozitivní vztah k lidem, skupině

Ø zvládá budování hodnotných vztahů ve vrstevnické skupině i ve vztazích s dospělými
Ø uplatňuje tvořivost v oblasti spolupráce
Ø zvládá situaci soutěže i konkurence
Ø dokáže se angažovat ve prospěch druhých i ve prospěch společnosti
Ø zasazuje se pro liská práva, toleranci, respektuje rozdílnost v otázkách víry a náboženství
Ø spolupracuje s druhými, umí svůj názor prosadit i ustoupit z něj s ohledem na druhé
Ø uznává sociální spravedlnost a demokracii
Učivo
� vědomí vlastní identity – osobnost člověka, rovina tělesná, psychika, emoce, hodnotová
orientace, osobní kvality jako přínos společnosti a skupině, sebeprezentace
� pozitivní hodnocení druhých – ve ztížených podmínkách a zátěžových situacích, odpuštění,
schopnost ocenit druhé a vyjádřit uznání
� tvořivost v oblasti spolupráce – hledání nových variant řešení v práci skupiny, fluence,
flexibilita při řešení úkolů, senzitivita, intuice, elaborace a jejich využití v praxi
� základní prosociálnost – podpora přátelských vztahů ve skupině, podmínky spolupráce,
sdílení se, vyjádření soucitu, pochopení
� komplexní prosociálnost – angažovanost, vztah k menšinám, obrana slabších, tolerance,
demokracie, svoboda vyznání, solidarita, pomoc zemím třetího světa, adopce na dálku,
sociální spravedlnost, humanita, mír, nenásilí

Příloha 3: Metody sběru dat v kvantitativní části výzkumu

O TŘÍDĚ
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
POHLAVÍ
TŘÍDA

ROK NAROZENÍ
DATUM

Následující věty popisují, jak se mohou různí lidé chovat. Zamysli se nad tím, jak se
chovají Tvoji spolužáci a každé větě připiš celé jména těch, pro které věta platí. Neboj
se napsat každé jméno, které Tě napadne – záleží jen a pouze na Tvém názoru.
1.

Když něco potřebuji, ochotně mi pomáhají

2.

Nejvíce se mohu spolehnout na

3.

Své slovo dodržují

4.

Pro ostatní mají pochopení

5.

Rádi se s druhými rozdělí

6.

Když nemají pravdu, umí to uznat

7.

Rádi s ostatními spolupracují

8.

Jsou v naší třídě důležití

9.

Umí druhé pochválit a ocenit

10.

Dokážou druhé trpělivě vyslechnout

S kolika spolužáky si rozumíš? (napiš prosím jen číslo): ……........

O TVÝCH SPOLUŽÁCÍCH
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
POHLAVÍ
TŘÍDA

ROK NAROZENÍ
DATUM

U každé z následujících vět označ, do jaké míry věta platí o tobě a Tvých spolužácích.
Opět označ u každé věty vždy jen jednu jedinou odpověď – tu, která tě napadne jako
první.
nikdy
Zajímá je, co dělám.
Snaží se rozhodovat za mně.
Pomlouvají mě.
Lžou mi.
Dávají mi najevo nesouhlas s mým chováním.
Když je o něco požádám, vymlouvají se.
Berou mě vážně.
Rozumí mi.
Pomlouvám je.
Hádáme se spolu.
Jejich názory jsou pro mne důležité.
Podřizuji se jim.
Udělám si na ně čas, když potřebují.
Mám strach, že bych o ně mohl/a přijít.
Nadávají mi.
Odmítají mne.
Udělal/a bych pro ně cokoliv.
Bojím se, že mne zradí.
Chápou moje pocity.
Můžu se jim svěřit.
Mám strach, že se za mne stydí.
Když něco podnikají, neřeknou mi o tom.
Mohou ke mně být upřímní.

zřídka zčásti

většinou vždycky

Posmívají se mi.
Jsou se mnou, když se cítím osamělý/á.
Ignorují mne, když něco chci nebo navrhuji.
Říkám jim pravdu.
Naslouchají, když to potřebuji.
V ničem se jim nevyrovnám.
Stydím se před nimi.
Reagují agresivně, když jim řeknu, že se mi něco nelíbí.

O TVÝCH POCITECH
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
POHLAVÍ
TŘÍDA

ROK NAROZENÍ
DATUM

Následujícími větami lze popsat, jak se lidé v různých situacích mohou cítit. Přečti si
pozorně každé tvrzení a zamysli se, jak často v poslední době uvedené pocity zažíváš.
U každé věty zakroužkuj jednu ze tří nabízených možností: téměř nikdy – někdy –
často. Nepřemýšlej dlouho o jednotlivých odpovědích a uváděj vždy tu, která tě
napadne jako první.
téměř nikdy
Mám strach, že udělám chybu
Je mi do pláče
Jsem nešťastný
Těžko se rozhoduji
Nesnadno řeším své problémy
Dělám si moc starostí
Doma se necítím ve své kůži
Stydím se
Doléhají na mě starosti
Nemohu se zbavit zbytečných myšlenek
Škola mi dělá starosti
Těžko se rozhoduji, co mám dělat
Buší mi srdce
Bojím se, že by se něco mohlo stát
Mám strach o své rodiče
Potí se mi ruce, i když není teplo
Těžko večer usínám
Mívám zvláštní pocity kolem žaludku
Trápím se tím, co si ostatní o mně myslí

někdy

často

Dotazník CES – forma A
(Classroom Environment Scale)
Ó Autoři: E. J. Trickett (Yale University), R. H. Moos ( Stanford University) 1973, B. J. Fraser (Western
Australian Institute of Technology)1982
Ó Překlad a úprava: J. Lašek (Pegagogická fakulta VŠP v Hradci Králové), J.Mareš
(Lékařská fakulta UK v Hradci Králové) 1988

Jméno žáka/žákyně:

Škola:

Třída:

Obec:

Dnešní datum:
1. Žáci z naší třídy vkládají do školní práce poměrně dost úsilí,
energie.
2. Žáci se v naší třídě navzájem dobře znají, vědí o sobě dost věcí.
3. V naší třídě věnují žáci více času debatování o mimoškolních
věcech, než debatám o učivu a učení.
4. Naše třída je velmi dobře organizovaná.
5. Naší třídě byla jasně řečena pravidla, která se mají dodržovat
během hodiny (při zkoušení, při písemkách, atd…).
6. Žáci v naší třídě při vyučování rádi sní, přemýšlejí o úplně jiných
věcech.
7. Žáci z naší třídy nemají moc chuti se víc zajímat o druhé.
8. Žáci z naší třídy se snaží, aby za nimi byl po hodině vidět kus
práce.
9. V naší třídě jsou žáci téměř stále potichu.
10. V naší třídě se příliš často mění pravidla hry a potom nevíme,co
se může a nemůže.
11. Žáci naší třídy se obvykle nemohou dočkat konce hodiny.
12. V naší třídě se žáci mezi sebou dost kamarádí.
13. V naší třídě se žáci při vyučování moc nenamáhají.
14. V naší třídě se při vyučování mohou dokonce i flinkat.
15. Učitel(učitelka) nám vysvětlil(a), co se stane, když porušíme
„pravidla hry“.
16. Většina třídy dává při vyučování pozor.
17. Naše třída je spíš zábavným prostředím, než místem, kde se
člověk něčemu naučí.
18. Naše třída je při vyučování velmi často hlučná.
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Ano - Ne
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PŘEDNOSTI A PROBLÉMY
POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ CHARAKTERISTIKY SLEDOVANÉHO DÍTĚTE

Ohodnoťte dané dítě pokud možno ve všech položkách pomocí níže uvedených škál. Má-li dítě
nějaké speciální pedagogické potřeby, uveďte je prosím pod dotazníkem. Máte-li dojem, že je
třeba uvést o dítěti cokoliv důležitého, neváhejte se vyjádřit volným textem – ale i v tom
případě prosím vyplňte všechny položky.
Děkujeme za spolupráci.
Jméno a příjmení dítěte:

Datum:

Zvolenou odpověď pečlivě vyčerněte měkkou tužkou. Pokud se spletete, odpověď vygumujte a
vyčerněte znovu. Lze použít také fix a opravy dělat korektorem. Ke značení odpovědí
nepoužívejte křížky, ani zakroužkování – pouze vyčernění.
1 = není to pravda
2 = někdy je to pravda
3 = určitě je to pravda
1
Bere v úvahu pocity jiných lidí
Je neklidné, hyperaktivní, nevydrží být dlouho v klidu
Často si stěžuje na bolesti hlavy, žaludku nebo se cítí nemocné
Ochotně půjčuje ostatním své věci (pomůcky,hračky, tužky atd.)
Má časté výkyvy nálady nebo je zlostné
Je spíše samotářské, hraje si spíše samo
V podstatě je poslušné, obvykle udělá, co mu dospělý řekne
Hodně se bojí, často vypadá vystrašeně
Snaží se pomoci, když je někomu ubližováno
Pořád se vrtí nebo kroutí (ošívá)
Má alespoň jednoho dobrého kamaráda
Často se pere s jinými dětmi nebo je k nim neurvalé
Je často nešťastné, skleslé nebo plačtivé
Je oblíbeno mezi ostatními dětmi
Snadno se dá rozptýlit, je nepozorné, duchem nepřítomné
Je nervózní nebo nejisté, v nových situacích ztrácí sebejistotu
Je laskavé k mladším dětem
Často lže nebo švindluje (šidí)
Často je napadáno nebo provokováno ostatními dětmi

2

3

Často dobrovolné pomáhá jiným ( rodičům, učitelům, ostatním dětem)
Předtím než něco udělá, rozmyslí si to
Bere (krade) věci z domu, ze školy, odjinud
Vychází lépe s dospělými než s dětmi
Hodně se bojí, snadno se nechá vyděsit
Vnímá úkoly v posloupnosti – od začátku do konce
Je zlomyslné, ubližuje jiným dětem
Posmívá se jiným dětem
Žaluje často na jiné děti
Závidí ostatním dětem
Snaží se na sebe upozornit
Žárlí na ostatní děti

