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Tabulka přípravy učební jednotky (lekce) 

 
Název učební 
jednotky (téma) 

POZNEJ SVÁ PRÁVA 

(Všeobecná deklarace lidských práv) 

 
Stručná anotace 
učební jednotky 

Lekce je zaměřená na pochopení základních lidských práv. Výuka probíhá 
jak ve skupinách, tak i samostatně. Cílem lekce je zamyšlení se nad touto 
problematikou a vytvoření krátké úvahy na jedno ze zvolených lidských 
práv. 

Časový rozsah 
učební jednotky 

 

Lekci lze ve zkrácené verzi zvládnout za 45 minut. V rozšířené verzi zabere 
2 x 45 minut. 

Nutné 
předpoklady 

Lekci lze využít jako úvod do problematiky lidských práv. Žáci mohou 
využít dříve osvojené znalosti z dějepisu či občanské výchovy. Dále by 
také měli být poučeni o průběhu řízené diskuze. Nutným předpokladem k 
efektivnímu zvládnutí této výukové lekce je také schopnost tolerovat cizí 
názor. 

Věk žáků 13 let (2. ročník osmiletého gymnázia) 

Zařazená 
průřezová témata 

 
Výchova k myšlení v globálních a evropských 
souvislostech (VMEGS) 
Osobnostní a sociální výchova 

Vyučovací 
obor 

Člověk a společnost 

Člověk ve státě 

Cíle jednotlivých 
průřezových 
témat (DOV) a 
vyučovacích 
oborů (OVO), 
které chci 
v dané učební 
jednotce naplnit 

 
Lekce by měla přispět k uvědomění si významu společnosti pro jedince. 
Žáci by měli být schopni 

 vyjmenovat některá lidská práva a uvést příklady jejich 
porušování 

 obhájit svá lidská práva 

 předvést, jak by svá práva uplatňovali v konkrétních situacích 

 uvědomit si a respektovat přirozenost a hodnotu lidských práv 
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Cíle učební 
jednotky 

Cílem výukové lekce je seznámení žáků s problematikou lidských práv. 
Žák popíše vlastními slovy jednotlivé pojmy vztahující se k problematice 
lidských práv. Dokáže stručně popsat nedodržování lidských práv v historii 
lidstva. Závěrem vytvoří vlastní názor na konkrétní lidské právo (formou 
úvahy). 

 
 
 
 

 
Hodnocení 

Dosažené cíle budou ověřeny zpětnou vazbou v podobě krátké úvahy k 

jednomu z lidských práv. 

Pochopení konkrétních pojmů této problematiky bude nepřetržitě 
kontrolováno učitelem formou dialogu se žáky (po každé aktivitě učitel 
položí konkrétní otázky typu: 

Co je to lidské právo? 

Jak byla lidská práva porušována v období zámořských objevů? 

Žákům bude ohodnocena prezentace jejich úvah na dané téma. 

 
 
 
 
 

 
Popis učební 
jednotky, 
obsahující použité 
metody a reflexi 
směřující ke všem 
zformulovaným 
cílům 

1. Úvodní aktivita – brainstorming 

Učitel na střed tabule napíše nápis „lidská práva“. Vzápětí vyzve žáky, aby 
přišli k tabuli a napsali, jak chápou tento pojem, jaké asociace s ním mají. Až 
každý žák napíše své poznatky, učitel společně se žáky okomentuje a 
případně ujasní všechny výroky na tabuli. 

Pomůcky: tabule, křída 
Čas: 10 minut 

 

2. Vzestupy a pády lidských práv (řízená diskuze) 

Učitel žákům rozdá kartičky, na kterých jsou popsány vzestupy a pády 
lidských práv (důležité mezníky v dějinách lidstva, které ovlivnili chápání a 
přístup k lidským právům). Pokud je žáků hodně, lze je rozdělit do dvojic či 
skupinek a každé skupince přidělit určitý počet kartiček. Následně žáci 
postupně jeden po druhém nahlas přečtou celé třídě obsah kartičky. Učitel 
je nyní v roli koordinátora řízené diskuze. Pokud žáci konkrétní dějinnou 
událost neznají, učitel ji krátce okomentuje a vysvětlí. 
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 Pomůcky: nastříhaný pracovní list na jednotlivé kartičky  

Čas: 15 minut 
 

3. Poznej svá práva (samostatná práce) 

Žákům je předložena zjednodušená verze Všeobecné deklarace lidských 
práv. Vyvolaní žáci nahlas celé třídě přečtou jednotlivá práva. Případné 
nejasnosti či neporozumění ostatní žáci nebo učitel hned vysvětlí. 

Žákům je zadán samostatný úkol: 

„Každý žák si musí vybrat jedno z lidských práv, které ho nejvíce oslovilo 
a napsat o něm krátkou úvahu (cca 100 slov).“ V úvaze by měly vyjádřit 
své vlastní názory na dané téma. 

Abychom podpořili kreativitu u dětí, lze jim také zadat, aby celou úvahu 
napsali na první půlku papíru A4 a na zbytek stránky dané právo kreativně 
znázornily (např. kresbou, básničkou,…). Aktivitu je vhodné koncipovat 
rozpracováním ve zbytku výukové lekce a následně dopracováním za 
domácí úkol (kde budou mít žáci dostatek času, prostoru a případných 
pomůcek). 

Pomůcky: sešit nebo čistý papír A4, psací potřeby  

Čas: 20 minut 
 

Rozšířená verze o dalších 45 minut: 

Žáci přinesou do další hodiny své zpracované domácí úkoly. Celá hodina 
by měla být věnována osobním prezentacím žáků. Ostatní žáci by měli 
dostat prostor po každé prezentaci na případné otázky a zpětné vazby 
(zvláště pochvaly). 

Jelikož jsou žáci mnohdy hodně tvořiví a šikovní, lze jejich prezentace 
využít na vyzdobení třídy. 

 
Seznam příloh 
 

Příloha 1: Vzestupy a pády lidských práv 

Příloha 2: Všeobecná deklarace lidských práv (zjednodušená verze) 
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Autor lekce, škola 
(případně zdroje) 

 
 

Mgr. Markéta Šimanová, Gymnázium Olomouc-Hejčín 

Blanka Tomančáková : Zastaň se svých práv. Peace Child 
International.  str. 12-13 

Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, 
Marková   Hana, Šebková Jitka. Občanská výchova 7, Rodinná 
výchova 7,Fraus.2004. ISBN: 80-7238-325-6,str. 70 

 
Závěrečná sebereflexe učitele 

 
 
 
 
 

 
Co se mi osvědčilo 
během vyučování 

Úvodní metoda brainstorming žáky krásně aktivizovala, měli chuť se 

dozvědět něco více o tomto tématu. 

Při četbě a objasňování druhé aktivity „Vzestupy a pády lidských 
práv“ měli studenti sami radost, že si spoustu faktů pamatují z 
dějepisu nebo o nich už někdy slyšeli. Já jsem měla radost, že si tato 
fakta dokáží propojit (propojení dějepisu s občanskou výchovou). 

Žáci této věkové kategorie (13 let), velice rádi projevují svoji 
kreativitu a fantazii. Proto mě jejich prezentace o konkrétním 
lidském právu velice mile překvapily a využili jsme je k výzdobě 
jejich kmenové třídy. 

 
 

S jakými obtížemi jsem 
se během vyučování 
setkal/a. 

 
Je důležité naučit žáky řízené diskuzi. Občas mají problém přijmout či 
tolerovat cizí názor a velice rádi skáčí druhým do řeči. To je potřeba 
ošetřit. 

Dále by si měl učitel dát opravdu záležet na vysvětlení všech pojmů 
či otázek ze strany žáků. 

Co bych příště udělal/a 
jinak (jak bych 
upravil/a tuto 
přípravu). 

 
Tato výuková lekce se mi osvědčila, proto bych nic 
neupravovala. Vždy je potřeba ale přihlédnout ke schopnostem 
konkrétních žáků v konkrétních třídách. 
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Příloha 1: Vzestupy a pády lidských práv 
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Příloha 2: Všeobecná deklarace lidských práv (zjednodušená verze) 

 

 


