
Tento modul o hodnotách EU sestává ze tří částí:

Začíná se karetní hrou kvarteto, při které se hráči seznámí s hodnotami EU a některými konkrétními 
příklady toho, jak je EU uvádí do praxe. Žáci jsou poté požádáni, aby o těchto hodnotách kriticky 
přemýšleli formou individuální aktivity. Nakonec mají možnost si dále rozvíjet své demokratické 
dovednosti v celotřídní diskuzi nad některými z 16 výroků. Hru lze hrát rovněž nezávisle na předchozích 
dvou částech.

METODIKA TRVÁNÍ MATERIÁLY
Vzdělávací hra: 
Hodnoty EU

20 minut -  sada 32 karet s hodnotami pro každou skupinu hráčů. Karty je nutné 
jednostranně vytisknout a vystřihnout.

- sada 30 karet s pravdivými a nepravdivými výroky o EU pro každou skupinu 
hráčů. Karty je nutné jednostranně vytisknout a vystřihnout.

Individuální aktivita 10 minut -   osobní mapa hodnot pro každého žáka.

Celotřídní diskuse 10 minut na 
jeden výrok

-   počítač + projektor

-   prezentace modulu 5 s 16 výroky 

- vyplněné osobní hodnotové mapy žáků.

CÍLE A DOVEDNOSTI
PŘÍSTUP

–  Žáci mají dobré povědomí o hodnotách EU. 

ZNALOSTI
-  Žáci znají hodnoty Evropské unie a některé konkrétní příklady, jak je prakticky uplatňuje.

DOVEDNOSTI
-  Žáci si vytvářejí vlastní názor na hodnoty Evropské unie.

-  Žáci se učí diskutovat.

POKYNY PRO UČITELE  
MODUL 5 - HODNOTY EU
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KROK ZA KROKEM
1. HRA
PŘÍPRAVA
Třída se rozdělí do menších skupin, nejlépe po čtyřech žácích. Možné jsou i skupiny po třech nebo pěti 
žácích. Každá skupina sedí u stolu. Žáci hrají proti ostatním členům své skupiny. Každá skupina má jednu 
sadu 32 hracích karet a jednu sadu 30 karet s otázkami. 

POSTUP
- Členům skupiny se rozdají hrací karty. Pokud hrají čtyři hráči, každý z nich obdrží osm karet. 

Pokud hrají tři nebo pět hráčů, někteří z nich budou mít kartu navíc. Hráči drží své karty v ruce a 
neukazují je svým soupeřům. 

- Doprostřed stolu umístíme balíček 30 karet s otázkami lícem dolů. 

- Cílem hry je nasbírat co nejvíc kvartet – čtyř karet zobrazujících stejnou hodnotu EU.

- Začíná nejstarší člen skupiny. Zeptá se kteréhokoli jiného hráče, zda má určitou hrací kartu, 
například „solidaritu“. Tazatel přitom musí sám mít alespoň jednu takovou kartu v ruce.

- Pokud dotázaný soupeř požadovanou kartu nemá, řekne to a na řadě je hráč po levé ruce. 

- Pokud požadovanou kartu má, vezme si z balíčku uprostřed stolu kartu s otázkou a otázku 
přečte.

- Jestliže první hráč odpoví správně, požadovanou kartu získá. Stačí odpověď ano/ne; 
hráč nemusí uvádět žádné další informace. 

- Odpoví-li špatně, hrací kartu nezíská a otázka je vrácena dospod balíčku na stole.

- V obou případech je pak na řadě hráč po levé ruce.

-      Jakmile jeden z hráčů získá čtveřici karet znázorňujících stejnou hodnotu EU, řekne nahlas 
„kvarteto“ a položí je na stůl. Tyto karty mu již nemůže nikdo vzít.

- Hra končí, když je sestaveno všech osm kvartet. Vyhrává žák s největším počtem kvartet. Vítězů 
může být i více.

OBSAH
Viz dokument s hracími kartami a kartami s otázkami. 

– Žáci se prostřednictvím 32 hracích karet seznámí s osmi hodnotami EU a dozví se, jakým způsobem 
Evropská unie a Evropský parlament tyto hodnoty uplatňují v praxi v EU i v zahraničí. Sada obsahuje 
osm kvartet. 

– K hracím kartám patří 30 karet s otázkami, na něž se odpovídá ano/ne. K odpovědi na otázku mohou 
žáci využít informace uvedené na hracích kartách.
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2. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITA
Cílem této aktivity je zamyslet se nad jednotlivými hodnotami a vytvořit si názor. Aktivita je přípravou na 
celotřídní diskusi.

PŘÍPRAVA
Žáci sedí v lavicích; každý má k dispozici osobní mapu hodnot. 

POSTUP
Učitel rozdá všem žákům osobní mapu hodnot. Jedná se o individuální materiál určený pouze pro 
daného žáka. Na mapě hodnot jsou již uvedeny hodnoty EU spolu se základní definicí. Učitel vysvětlí 
žákům, co budou dělat: 

1. Uveď, zda ty osobně s těmito hodnotami souhlasíš, nebo ne.

Učitel požádá žáky, aby se samostatně zamysleli nad každou hodnotou a jejím základním významem. 

Položte si otázku: „Souhlasím já osobně s těmito hodnotami?“ Jinými slovy: souhlasíš (ty osobně) s tím, 
že by každý člověk měl být svobodný, rovnoprávný, žít v demokracii, žít v právním státě, respektovat 
lidskou důstojnost a lidská práva, být tolerantní a projevovat solidaritu? Přemýšlej o tom a podle svého 
názoru pak u každé hodnoty zakroužkuj, jestli s ní souhlasíš, nebo nesouhlasíš. 

2. Seřaď hodnoty podle důležitosti

Ve sloupci „Priority pro EU“ na mapě hodnot žáci seřadí hodnoty podle toho, jak by podle jejich 
názoru měla být daná hodnota důležitá pro EU (1 = nejdůležitější, 8 = nejméně důležitá). Jedná se o 
individuální aktivitu, proto se bude výsledek u každého studenta lišit. 

3. CELOTŘÍDNÍ DISKUSE
Cílem této aktivity je společně definovat význam (některých) hodnot a dát jim tak konkrétnější podobu. 
Prezentace obsahuje pro každou hodnotu dvě tvrzení. Učitel vybere podle zájmu studentů dvě až čtyři 
tvrzení k celotřídní diskusi. 

Poznámka: Tvrzení mají podnítit diskusi o jednotlivých hodnotách. Nevyjadřují názory na ně.
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PŘÍPRAVA
Uspořádání třídy by mělo umožňovat diskusi; tvrzení by měla být uvedena vpředu na tabuli, aby je žáci 
viděli.

POSTUP
Průběh diskuse o každém tvrzení:

1. První hlasování

Učitel vybere tvrzení a vysvětlí žákům, co budou dělat: „Přečtěte si toto tvrzení. Krátce se nad ním 
zamyslete a rozhodněte se, zda s ním sami za sebe souhlasíte, nebo nesouhlasíte. Není zde žádná 
možnost „mezi“; musíte se přiklonit na jednu stranu.“ 

Důležité:
– Žáci mohou mít doplňující otázky. Učitel význam tvrzení případně dovysvětlí.
– Jedná se pouze o intuitivní hlasování, po němž se bude o tématu diskutovat podrobněji.
– Neexistuje „správná“ nebo „špatná“ odpověď. 
– Tvrzení mají pouze zažehnout diskusi; nevyjadřují ničí stanoviska.

Učitel spočítá hlasy a zapíše je.

2. Celotřídní diskuse

Učitel požádá jednoho z žáků, aby přednesl svůj názor. Poté se žáků ve skupině zeptá, kdo s tímto 
názorem souhlasí a kdo s ním nesouhlasí, a tím rozpoutá společnou diskusi. Tip: Pokud učitel vybere 
jako prvního někoho z hlasujících, kteří jsou v menšině, může tím probudit silnější reakci žáků z 
opačného tábora a podpoří to další diskusi. 

Učitel diskusi moderuje.

3. Druhé hlasování (volitelné)

Po ukončení diskuse zahájí učitel druhé hlasování. Sečte hlasy a porovná je s výsledky prvního hlasování. 
Změnili někteří žáci názor?

4. Závěr

Po druhém hlasování učitel žáky požádá, aby se podívali, zda jejich názor při hlasování odpovídá tomu, 
co uvedli ve své osobní mapě hodnot. Souhlasí nadále s touto hodnotou? Změnili by její pořadí?

4  /  MODUL 5  EUROPE@SCHOOL



TIPY NA MODEROVÁNÍ DISKUSE
- Začněte poukázáním na základní pravidla diskuse: naslouchat jeden druhému; počkat, až 

budete na řadě, a pak mluvit; zůstat slušný; držet se tématu; nemluvit příliš dlouho a nechat 
ostatní také promluvit. To vám umožní odvolávat se na tato pravidla během diskuse. 

- Nevyjadřujte svůj vlastní názor; buďte co nejvíce neutrální.

- Pokuste se dát slovo co největšímu počtu žáků. 

- Pokud žáci hned nereagují, změňte formulaci nebo si zahrajte na ďáblova advokáta a klaďte 
provokativní otázky.

- Pokud v diskusi dominuje jeden žák, snažte se ho přerušit, slušně shrnout, co řekl, a dát slovo 
jinému žákovi, například tak, že se zeptáte, kteří žáci souhlasí nebo nesouhlasí s tím, co bylo 
řečeno. 

- Pokud se některý žák vzdálí od tématu, přerušte diskusi a požádejte žáky, aby se drželi hlavního 
tématu. Může to působit neslušně, ale ostatní žáci vám možná budou vděční. 

OBSAH
Tvrzení jsou uvedena v prezentaci k tomuto modulu. Zde jsou doplněna o další informace.

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

Tvrzení mají žáky podnítit ke společné diskusi o hodnotách Evropské unie. Nevyjadřují názory na tyto 
hodnoty ani postoj Evropského parlamentu.

DEMOKRACIE

1.  „Referendum je vždy dobrý způsob, jak zajistit účast občanů.“

 Otázka je, zda je referendum dobré pro demokracii. Limity referenda spočívají v tom, že si 
lidé obvykle musí vybrat mezi odpovědí „ano“ nebo „ne“ a že zde není prostor pro alternativy. 
Například ve Švýcarsku (které není členským státem EU) byli lidé požádáni, aby hlasovali „pro“ 
nebo „proti“ novému tunelu. Existovalo však mnohem více možností, například další silnice, jiné 
umístění tohoto tunelu apod. 

2. „Skutečná demokracie může fungovat pouze na místní úrovni“.

 Toto tvrzení klade žákům otázku, zda jsou přesvědčeni, že demokracie může fungovat ve větších 
společnostech, kde lidé neznají politiky osobně a nemohou se k nim snadno přímo přiblížit. To 
platí zvláště pro Evropskou unii, kde žije 445 milionů občanů. Může demokracie fungovat v tak 
širokém měřítku?

5  /  MODUL 5  EUROPE@SCHOOL



SVOBODA

1.  „Svoboda znamená nemít žádnou odpovědnost.“

 „Odpovědnost“ může znamenat mnoho věcí: Být odpovědný ve své společnosti, například 
pomáhat druhým, pomáhat své rodině, pečovat o své rodiče nebo prarodiče, starat se o své 
děti... V širším smyslu to znamená „občanství“, chovat se jako „dobrý“ občan. 

 Pokud s tím všichni souhlasí, můžete hrát roli ďáblova advokáta a zeptat se, zda si žáci myslí, 
že někdo, kdo se rozhodne, že pro společnost nebude nic dělat, má právo na veškeré výhody 
sociálního státu, jako je bezplatné vzdělání, levná lékařská péče, podpora v nezaměstnanosti 
apod., za které platí ostatní.

2.  „Vzhledem k tomu, že existuje svoboda projevu, musí být v Evropském parlamentu povoleny 
rasistické politické strany.“

 Pokud určitá politická strana podporuje stanoviska, která jsou v rozporu s hodnotami EU, 
například když má diskriminační přístup k různým rasám, znamená to, že by neměla mít 
možnost vyjadřovat své přesvědčení a měla by být zbavena moci?  

SOLIDARITA

1.  „Členský stát EU, který zasáhla finanční krize, by měl získat podporu od ostatních členských států 
EU.“

 Tento výrok nastoluje otázku, zda by země měly v rámci EU projevovat solidaritu s ostatními 
členskými státy ve chvíli, kdy mají problémy. Měla by být EU takovou unií, v níž se země mohou 
na sebe vzájemně spolehnout? 

2. „Solidarita znamená využívat příjmy z daní k tomu, aby bylo pro každého zajištěno důstojné 
bydlení, strava a vzdělání.“

 Tento výrok vyvolává diskusi o tom, jak projevovat solidaritu ve společnosti vůči lidem, které 
neznáme. Chceme pomáhat chudým tím, že jim budeme poskytovat peníze strukturovaným 
způsobem? 

 Někteří žáci si mohou myslet, že chudoba je něco, za co je člověk sám odpovědný, a že by za 
to neměla platit společnost. Další otázkou může být, že by měly být dávky poskytovány pouze 
těm, kdo je skutečně potřebují. V úloze ďáblova advokáta se můžete zeptat, čemu by žáci 
dali přednost: Velmi přísnému systému, kde hrozí, že osoby, které potřebují pomoc, budou 
vyčleněny ze společnosti, nebo méně přísnému systému, kde hrozí, že lidé budou systém 
využívat.

ROVNOST/NEDISKRIMINACE

1.  „Pro zajištění rovnosti je nezbytná pozitivní diskriminace“.

 Pozitivní diskriminace = praxe, kdy jsou poskytovány zvláštní výhody lidem z určité skupiny, 
s nimiž se někdy zachází nespravedlivě nebo kteří nejsou dobře zastoupeni na trhu práce, na 
vyšších pozicích apod. Například zaměstnavatelé v mnoha evropských zemích, kteří zaměstnají 
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osobu se zdravotním postižením, získají finanční ohodnocení, což je pobídka k tomu, aby tyto 
osoby zaměstnávali.

2. „Všichni jsou si rovni, nezáleží na tom, jak jsou bohatí.“

 Můžete upozornit na rozdíl mezi žádoucí situací a skutečnou situací. Jsou si všichni rovni a 
mělo by se s nimi stejně jednat? Když například do obchodu s luxusním zbožím přijde chudě 
vypadající člověk a člověk vypadající bohatě, bude se s nimi jednat stejně? 

 Zásadní otázkou zde je, zda stále žijeme ve společnosti s různými sociálními třídami. Všichni 
jsme si rovni před zákonem, ale platí tato „rovnost“ ve skutečnosti?

PRÁVNÍ STÁT / SPRAVEDLNOST

1.  „U některých trestných činů by mělo být možné si vybrat, zda zaplatit vysokou pokutu, nebo jít 
do vězení.“

 Tento výrok klade otázku, zda by žáci považovali za „spravedlivé“, kdyby si bohatší lidé mohli svůj 
trest „koupit“. Jedná se vlastně o kombinaci hodnot „rovnost“ a „právní stát“. 

2.  „Teroristé mají právo na spravedlivý proces s řádnou obhajobou.“ 

 Obrázek v prezentaci ukazuje velmi známý případ s Andersem Breivikem, norským krajně 
pravicovým teroristou, který v roce 2011 spáchal v Norsku útoky. Dne 22. července 2011 zabil 
osm lidí v hlavním městě Oslo a poté zastřelil 69 mladých lidí na letním táboře na ostrově Utøya. 
V srpnu 2012 byl odsouzen za hromadnou vraždu a terorismus.

 Tento výrok má vyvolat diskusi o tom, zda lidé jako on - který se zjevně podílel na hromadném 
zabíjení - mají stále právo nejen na spravedlivý proces, ale také na obhajobu.  

DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

1. „Novinář by měl být potrestán, pokud napíše falešnou zprávu.“ 

 Tento výrok se týká svobody tisku. V dnešní době mají pouze diktatury zákony, které stanoví, 
že novináři mohou být stíháni za to, co napíší. To může nakonec vést k cenzuře nebo k tomu, 
že sdělovací prostředky o některých problémech neinformují, protože mají obavu z trestního 
stíhání. 

2.  „EU by neměla ekonomicky spolupracovat s režimy, které porušují lidská práva, a to ani pokud 
by to byl pro EU výhodný obchod.“

 Může EU obchodovat nebo jinak spolupracovat s režimy, které údajně porušují lidská práva? EU 
například spolupracuje s africkými zeměmi, které opakovaně porušují lidská práva, aby zastavila 
příchod migrantů do EU. Některé obchody jsou však nutné pro získání určitých surovin, které v 
Evropě nemáme, například kobalt, který používáme v mobilních telefonech. 
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TOLERANCE/PLURALISMUS

1. „Nošení náboženských symbolů, jako je kříž nebo závoj, by mělo být ve škole a v práci 
povoleno.“ 

 Jedná se zde o otázku, zda si žáci myslí, že by mělo být povoleno praktikovat náboženství v práci 
nebo ve škole.

2.  „Nenávistné výroky na internetu jsou v pořádku, pokud k nim dochází v uzavřených/tajných 
skupinách.“

 Už se s tím žáci setkali? Možná to sami dělali? Myslí si, že to může některým skupinám uškodit? 
Nebo se spoléhají na svobodu projevu? 

ÚCTA K LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI 

1.  „Je morální povinností každé země EU pomoci žadatelům o azyl.“

 Žadatel o azyl = „Osoba, která ze strachu z pronásledování z důvodů rasy, náboženství, sociální 
skupiny nebo politického názoru překročila mezinárodní hranici do země, v níž, jak doufá, získá 
status uprchlíka.“

 Poznámka: Není to totéž jako ekonomičtí přistěhovalci (lidé migrující z ekonomických důvodů). 
Status žadatele o azyl je vždy přechodný, dokud země, kde daná osoba žádá o azyl, neposkytne 
nebo nezamítne status uprchlíka. 

 Zásadní otázkou zde je: Respektujeme lidskou důstojnost osob, které nepocházejí z Evropy? Toto 
tvrzení obvykle vyvolává otázky ohledně dobré integrace, rozhodnutí mezi pomocí vlastním 
lidem a cizincům, dobrých úmyslů cizinců apod. 

 Poznámka: V rámci EU existuje volný pohyb osob, což znamená, že občané EU nejsou nikdy 
„žadateli o azyl“. Pokud to žáci zmíní, opravte je.

2.  „Mučení by mělo být povoleno s cílem získat informace a zabránit tak možným teroristickým 
útokům.“

 Mučení je v EU zakázáno, ať by byl jeho cíl jakýkoli. Souhlasí s tím žáci? Myslí si, že by mučení 
mohlo být v některých případech legitimní?  

UŽITEČNÉ ODKAZY

-  Demokracie a lidská práva v Evropském parlamentu: www.europarl.europa.eu/about-  
parliament/cs/democracy-and-human-rights 

- Přečtěte si více o Listině základních práv EU: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-
fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en 

-  Přečtěte si více o Sacharovově ceně na www.europarl.europa.eu/sakharovprize
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