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1. Vazba na ŠVP 

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného 

světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou 

důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro 

individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet 

osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.  

Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují charakteristiku 

průřezového tématu, kde je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu 

v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a přínos 

průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomostí, 

dovedností a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových témat 

doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů (v 

textu tučným písmem). Každý tematický okruh obsahuje nabídku témat (činností, 

námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v 

kompetenci školy.  

Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků a 

zvláště pak žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze vzdělávání od 3. 

stupně podpůrných opatření. Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a 

napomáhají osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto žáků, vytvářejí prostor 

pro utváření jejich postojů a hodnotového systému. Proto bude i při výuce těchto 

žáků kladen důraz především na kultivaci jejich postojů a hodnotových orientací. 

Nároky kladené na utváření vědomostí a dovedností těchto žáků budou vždy plně 

respektovat jejich individuální možnosti. Tematické okruhy průřezových témat 

procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích 

obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují 

proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost 

utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum 

dovedností.  

Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím 

obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků 

realizovaných ve škole i mimo školu.  

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:  

Osobnostní a sociální výchova  
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Výchova demokratického občana  

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

Multikulturní výchova (MKV) 

Environmentální výchova  

Mediální výchova  
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1.1 Současný stav 

 

Výchova demokratického občana  

Charakteristika průřezového tématu  

Průřezové téma výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní 

charakter. Ve vzdělávání představuje zejména syntézu hodnot, a to spravedlnosti, 

tolerance a odpovědnosti. V rámci pojetí v naší škole představuje zejména rozvoj 

kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností, porozumění demokratickému 

uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. 

V našem pojetí tedy chceme zejména rozvíjet občanskou gramotnost. Ta vyjadřuje 

způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, 

demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně 

řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k druhým, 

ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a 

odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických 

způsobů řešení. 

Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematických 

okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi 

všemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) 

vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř demokracie“. V ní 

jsou žáci více motivováni k uplatňování svých názorů v diskusích a k možnosti 

demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si 

sami na sobě mohou ověřit nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu 

spravedlnosti se podílet na vytváření pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o 

udržování demokracie starat, protože překročení hranice k anarchii i naopak k 

despotismu je neustále přítomným nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí 

schopnost kritického myšlení.  

Výchova demokratického občana se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou 

vazbu má především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou 

tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a 

občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci jednotlivců - občanů na 

společenském a politickém životě demokratické společnosti. Ve vzdělávací 
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oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah k 

domovu a vlasti. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

 vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod  

 vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti 

 umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti za 
tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků  

 rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a 
prezentační schopnosti a dovednosti 

 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

 vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení 

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

 

 vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě, vychovává k úctě 
k zákonu 

 rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku 

 učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti 

 přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a 
odpovědnost 

 rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů 

 motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším 

 umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a problémy z 
různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) 

 vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností 

 vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu 

 

 

1.2 Inovace 

Při realizaci tematických okruhů vycházíme z reálných životních situací a 

doporučené obsahy tematických okruhů se vztahují k životní zkušenosti žáků. 

Všechny tematické okruhy výchovy demokratického občana budou zachovány. 

 

Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství a 

demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve 

škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním 

životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy – 
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žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity; 

spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci. 

Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti 

(jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za 

své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina 

základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v 

demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického 

systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy soužití s 

minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a 

spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů). 

Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy a 

demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako 

základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí. 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie 

jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie 

fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam 

ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a 

problémů v osobním životě i ve společnosti. 

 

Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2013, 

2016  
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2. Učební osnovy 

Vyučovací 

předmět: Občanská výchova  

Ročník: 9.  

Časové rozvržení Učivo Průřez. témata 

 Září Člověk a pracovní život OSV: Mezilidské vztahy 

   -vzdělávání Kooperace a kompetice 

   -společenské a osobní uplatnění EGS:Objevujeme Evropu a svět 

   -pracovní prostředí   

   -Zákoník práce, pracovní kázeň   

      

Říjen  -podnikání, živnostenský   list VDO: Občan, občanská společnost  

   -životní cíle a plány a stát 

   -význam životní zkušenosti Principy demokracie jako formy 

    vlády a způsobu rozhodování 

Listopad Stát a hospodářství   

   -struktura národního hospodářství    

  z hlediska vlastnictví,    

  členění do odvětví   

Prosinec  -druhy a funkce   

   hospodářských sektorů   

   -dělba práce, výroba a služby   

      

Leden  -hospodářská politika státu MKV: Princip sociálního 

   -sociální politika státu smíru a solidarity 

   -státní rozpočet   

      

      

Únor  -tržní mechanismy, účel EV: Lidské aktivity  

   a význam reklamy  a problémy životního prostředí 

   -bankovnictví, význam    

    peněz, cizí měny   

Březen Stát a právo   

   -Ústava ČR a její části   

   -Listina základních práv a svobod   

   - lidská práva v dokumentech   

Duben  -soudy a soudnictví MDV: Kritické čtení a vnímání  

   -politické spektrum ČR 
mediálních sdělení, Interpretace 

vztahu 

   - mediální sdělení, fake news mediálních sdělení a reality 

Květen Nadnárodní společenství EGS: Evropa a svět nás zajímá 

   -formy spolupráce  Jsme Evropané 

   mezi státy   

   -hlavní mezinárodní   

   organizace, společenství   

   nadace a jejich orgány   

      

Červen Globální problémy lidstva EV:Vztah člověka k   prostředí 
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   -vztah kultury a přírody   

   -konzumní společnost   

   -terorizmus   
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3. Výukové materiály 

3.1 Lidská práva v dokumentech 

 

Vazba na ŠVP:  

Učivo: 

Stát a právo – Lidská práva v dokumentech; Listina základních práv a svobod 

Výstupy: 

Žák uvede příklady základních práv a svobod občanů a dokumentů upravujících lidská 

práva.   

Organizační formy a metody práce: individuální řešení úkolů / práce ve skupině, 

výklad, práce s textem, práce se slovníkem  

Pomůcky: pracovní list, slovník cizích slov (nebo mobilní telefon / PC s internetem) 

Cíl: Žáci se seznámí se stěžejními dokumenty v oblasti lidských práv (s Listinou 

základních práv a svobod podrobněji), dokážou je chronologicky zařadit do určitého 

období. Žáci se zamyslí nad potřebou kodifikace lidských práv. 

Motivace:  

 Žáci se pokusí vymyslet vlastní název pro dokument, v němž by byla sepsána 

lidská práva.  

 Žáci můžou pracovat s online slovníkem (umožní-li to vyučující).  

 Listina základních práv a svobod je dokument závazný pro každého z nás. 

Stanovuje základní práva a svobody každého občana (včetně dětí a 

nezletilých); mimo jiné upravuje podmínky vzdělávání a vztah rodič-dítě. 

Popis vyučovací hodiny: 

EVOKACE: Žáci se pokusí v úvodu hodiny nejprve vymyslet vlastní název pro 

dokument, v němž by byla sepsána lidská práva (tento pojem znají již z předchozích 

hodin). Porovnají je nejprve s nápady ostatních žáků, později s názvy skutečných 

dokumentů.  
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UVĚDOMĚNÍ: Žáci si přečtou text pojednávající o historickém vývoji lidskoprávních 

dokumentů (příloha č. 1), porovnají s nimi své návrhy a na základě textu vyplní 

(samostatně nebo ve dvojici) pracovní list (příloha č. 2). K porozumění textu využijí 

slovník cizích slov.  

REFLEXE:  

Poslední úkol v pracovním listu může být vypracován jako součást pracovního listu 

v hodině (zbyde-li čas) nebo jako samostatná práce (esej) na doma.  
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3.2 Listina základních práv a svobod 

 

Vazba na ŠVP:  

Učivo: 

Stát a právo – Ústava ČR a její části; Listina základních práv a svobod; Lidská práva 

v dokumentech 

Výstupy: 

Žák uvede příklady základních práv a svobod občanů a dokumentů upravujících lidská 

práva. Orientuje se ve významných dokumentech, v nichž se publikují právní předpisy. 

Organizační formy a metody práce: práce s textem, skupinová práce, soutěž  

Pomůcky: pracovní list 

Cíl: Žáci se seznámí s Listinou základních práv a svobod (zkrácenou verzí), přemýšlí 

nad jejím obsahem a vyvozují právní důsledky pro svůj život. 

Motivace:  

 Žáci se s textem seznámí prostřednictvím soutěže, kde zároveň procvičují 

paměť. 

 Listina základních práv a svobod je dokument závazný pro každého z nás. 

Stanovuje základní práva a svobody každého občana (včetně dětí a 

nezletilých); mimo jiné upravuje podmínky vzdělávání a vztah rodič-dítě. 

 Aktivita nepřímo navazuje na výukový materiál „Lidská práva v dokumentech“; 

žáci zde mohou uplatnit své znalosti z předchozí hodiny.  

Popis vyučovací hodiny: 

EVOKACE: Žáci sepíší ve dvojici (či větší skupině) 

- 5 věcí, které mají členové skupiny společné 

- 5 věcí, kterými se členové skupiny od sebe liší 

Vyučující zapisuje nápady jednotlivých skupin na tabuli (např. pohlaví, barva očí, pleti, 

různé rodinné zázemí, národnost atp.). Pokud to nenavrhne některá ze skupin, učitel 

doplní k prvnímu bodu „práva“ a cituje z Listiny základních práv a svobod: 
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Článek3 

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení. 

Úvodní aktivita by měla vyústit v uvědomění, že i když se od sebe lidé v mnoha věcech 

liší, jsou si před zákonem rovni a život všech lidí má stejnou hodnotu. 

UVĚDOMĚNÍ: 

Soutěž ANO-NE 

Žáci si na kus papíru napíší z jedné strany ANO, z druhé NE. 

Učitel rozdá žákům zkrácenou verzi LZPS (příloha č. 3). Žáci mají za úkol během 

určitého časového limitu (stanoví učitel) text pozorně pročíst a zapamatovat si co 

nejvíce informací (mohou si i dělat výpisky do sešitu, ale ztrácejí tak čas).  

Po uplynutí stanoveného časového limitu učitel text vybere, žáci si připraví „hlasovací 

kartičky“ a všichni se postaví. Učitel čte různá tvrzení (příloha č. 4) a žáci hlasují, zda 

je toto tvrzení v souladu s LZPS.  

Nejde přitom vždy jen o doslovné citace, nýbrž i o to, co z jednotlivých článků LZPS 

v praxi vyplývá. Někdy se výroky liší jen jedním, zato zásadním slovem. 

Žáci, kteří odpovědí chybně, se posadí. Hra končí, když stojí jeden „vítěz“ nebo do 

vyčerpání otázek. Hru lze hrát opakovaně. 

REFLEXE: 

Námět na diskusi, samostatnou práci, práci ve skupině nebo domácí práci: 

 Co vás na obsahu LZPS překvapilo? 

 Které části Listiny se týkají přímo vás a přímo ovlivňují váš život? 

 Byli jste někdy svědky porušování základních práv a svobod? (např. rasismus, 

xenofobie, ohrožování životního prostředí, neplnění povinné školní docházky 

atp.) Uveďte příklad. 

 Které části byste upravili, jak a proč? Chybí vám v LZPS něco podstatného? 

 Co jste si z dokumentu zapamatovali? 
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3.3 Mediální sdělení, fake news 

 

Vazba na ŠVP:  

Učivo:  

Účel a význam reklamy  

Průřezové téma: 

MDV: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení. Interpretace vztahu mediálních 

sdělení a reality   

Organizační formy a metody práce: práce s textem, diskuze, samostatná nebo 

skupinová práce 

Pomůcky: pracovní list 

Cíl: Žák se zamýšlí nad původem textů a fotografií na internetu, kriticky je hodnotí a 

ověřuje zdroje. Uvědomí si závažné důsledky šíření falešných a poplašných zpráv na 

internetu. 

Motivace:  

 Žákům je téma fake news přirozeně blízké, většina z nich tráví na internetu 

mnoho času a s podobnými zprávami mají nejspíš vlastní zkušenost. 

Manuál k pracovním listům (příloha č. 5) 

Pracovní listy lze použít najednou nebo každý zvlášť, pro samostatnou práci i práci ve 

skupině. Reflexí by měla být společná diskuze nad zkoumanými příspěvky a sepsání 

„desatera“, které před hoaxy a jejich důsledky varuje a radí, jak je rozpoznat. 
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Hoax ([houks] - (anglické slovo ze 17. století) nebo poplašná zpráva označuje obecný 

podvod, mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu. V elektronické komunikaci je hoax 

speciálně nevyžádaná e-mailová nebo IM zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, 

prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod. Hoax většinou obsahuje i 

výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co největší množství dalších adres, 

proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail. 

Fake news – (doslovně „falešné zprávy“) jsou žánr tzv. žluté žurnalistiky (bulvární či neetické 

novinařiny) úmyslně šířící dezinformace či hoaxy za účelem ovlivnit a zmanipulovat příjemce. 

Do žánru fake news nepatří parodie či satira. Doménou fake news v současné době bývají 

dezinformační weby, sociální sítě, šířeny ale mohou být prostřednictvím všech mediálních 

platforem.  

 

Druhy hoaxů (zdroj policie ČR): 

 poplašné zprávy 

 zábavné hoaxy, kanadské žertíky 

 smyšlené petice a výzvy 

 prosby o pomoc  

 řetězové dopisy štěstí 

 pyramidové hry 

 nigerijské dopisy, scam a další podvodné zprávy 

Čím hoaxy škodí: 

Mnohým se může zdát, že šíření HOAXů nemůže být škodlivé. Při bližším pohledu na 

problém zjistíme následující: 

 Obtěžuje příjemce 

 Zbytečné zatěžování linek a serverů (V dnešní době tvoří spam přes 90% 

veškeré e-mailové komunikace.) 

 Šířením HOAXu můžete vyzradit důvěrné informace 

 Ztráta důvěryhodnosti 

Odesláním HOAXu obchodním partnerům svoji prestiž určitě nezvýšíte.  
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 Možnost zneužití osobních údajů (V případě různých petic nebo smyšlených 

podpisových akcí se požaduje vyplnění různých osobních údajů včetně adresy 

a rodného čísla. Opět nikdy nemůžete vědět, kdo si Vámi vyplněné informace 

přečte a jakým způsobem je zneužije.) 

 Může přímo poškodit jinou osobu nebo společnost 

Některé HOAXy nebo řetězové zprávy uvádí úplné kontakty nebo třeba jen 

telefonní čísla na osobu, která sice se zprávou nemá nic společného, ale 

přesto se na ni v textu odvolává. 

 Pozor na automatické podpisy 

Automatické podpisy z vás mohou udělat autora HOAXu. Již mnohokrát se 

stalo, že uživatel přeposlal HOAX nebo řetězový e-mail a poštovní klient k 

textu zprávy připojil jeho podpis i s adresou a telefonním kontaktem. Takto 

upravená zpráva vypadá, že se přímo týká podepsané osoby a případné 

následky může nést podepsaná osoba. 

 Jak na HOAX reagovat 

Jestliže nemáte jistotu, zda obdržená zpráva je HOAX, prohlédněte si nejdříve 

některý ze seznamů HOAXů. Také je možné zadat i ve vyhledávačích klíčová slova 

typická pro příslušnou zprávu. Je velice pravděpodobné, že stejný nebo obdobný text 

najdete. V takovém případě můžete e-mail s klidným svědomím vymazat. 

 

Také je možné slušně odpovědět pouze odesílateli a upozornit ho že zpráva, kterou 

Vám poslal, je HOAX. 

Největší databázi hoaxů najdete zde: https://www.hoax.cz/cze/  

  

https://www.hoax.cz/cze/
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Komentář k pracovním listům: 

Obrázek č. 1 - koláž vytvořená pomocí Photoshopu, Falešná zpráva o uprchlících 

v Chebu se šířila internetem v září 2015 a dále v lednu 2017. V obou případech měla 

několik tisíc sdílení a objevovaly se pod ní nenávistné komentáře mířené proti 

domnělým uprchlíkům. Cílem podobných hoaxů je vzbudit ve čtenáři vlnu nenávisti, 

strachu z migrantů, paniku, což se autorovi také částečně podařilo. Obrázek vlaku 

Českých drah autor zkombinoval s fotografií vlaku v Indonézii. 

Obrázek č. 2 - je klasickým příkladem „hraní na city“ čtenářů, apelující na co nejvíce 

sdílení. Typickým znakem těchto hoaxů je užívání zdrobnělin (malé tělíčko), 

vyvolávání pocitu viny u čtenářů v případě, že zprávu nepřepošlou dále, odvolávání se 

na autority a (často neexistující) instituce (AOL, ZDNET), užívání vykřičníků, často 

gramatické a stylistické chyby v textu.  

Podobných hoaxů o falešných případech nemocných dětí je na internetu plno. Další 

najdete zde: https://www.hoax.cz/hoax/databaze/ .  

Obrázek č. 3 – Jeden z nejsdílenějších hoaxů na internetu, starý minimálně 15 let. 

Opět jde o snahu vyvolat strach, paniku a docílit co nejvyššího počtu sdílení. Tváří se 

jako novinový článek. 

Obrázek č. 4 – Reklama na „zázračný“ přípravek, působící jako vědecký článek na 

blogu seriózně působící instituce. Typickým znakem těchto hoaxů je odvolávání se na 

autority (vědce, lékaře) – často spojeno s falešnou fotografií, uvádění výsledků 

fiktivních výzkumů, odborné názvy, spisovný jazyk.  

 

Náměty ke společné diskuzi: 

 Proč někdo hoaxy vytváří a šíří? 

 Znáš nějaké další hoaxy? Jaké? 

 Dá se hoax poznat na první pohled? Jaké mívá taková zpráva vlastnosti (titulek, 

jazyk, fotografie) 

 Je možné si někde ověřit původ textu, fotografie? Kde? Děláte to někdy? 

  

https://www.hoax.cz/hoax/databaze/


 
18 

REFLEXE: Žáci se pokusí (v menší skupině nebo celá třída) sepsat Desatero „Jak se 

bránit fake news“. Příklad takového desatera najdete zde: 

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/104-jak-overit-

informace-na-internetu-2018-letak-skladacka/file  

 

  

https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/104-jak-overit-informace-na-internetu-2018-letak-skladacka/file
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/104-jak-overit-informace-na-internetu-2018-letak-skladacka/file
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4. Přílohy  

Příloha č. 1 

                                             Lidská práva v dokumentech                                              

Mezi rané předchůdce lidskoprávních dokumentů patří Magna Charta Libertatum z roku 1215, která je 

jedním z prvních historických dokumentů chránících šlechtické svobodné muže proti svévoli 

panovníka. Prvním moderním lidskoprávním katalogem byla však teprve Virginská deklarace práv z 

roku 1776. 

Tato deklarace považuje práva jednotlivců za přirozená a inherentní. Měla značný vliv na o málo 

později přijatou Deklaraci nezávislosti USA (1776) a ústavní dodatky, resp. prvních 10 dodatků 

k Ústavě Spojených států amerických, známé pod názvem Bill of Rights (1789). Do americké 

Deklarace nezávislosti a Listiny práv se promítají osvícenské myšlenky společenské smlouvy, která je 

uzavřena za účelem ochrany nezcizitelných práv, mezi které náleží život, svoboda a sledování 

osobního štěstí. Vlády založené na společenské smlouvě odvozují svoji moc od souhlasu těch, jimž 

vládnou. V Evropě přinesla zlom revoluční francouzská Deklarace práv člověka a občana (1789). 

Deklarace prohlašuje, že lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech. 

Společenské rozdíly se mohou zakládat pouze na prospěšnosti pro celek. Cílem každého politického 

společenství je zachování přirozených a nepromlčitelných práv člověka. Těmito právy jsou svoboda, 

vlastnictví, bezpečnost, a odpor proti utlačování. 

Idea lidských práv má od konce 18. století zásadní vliv na vývoj euroatlantické civilizace. Po 

2. světové válce, kdy Valné shromáždění OSN přijalo dne 10. prosince 1948 Všeobecnou deklaraci 

lidských práv, se tato idea stala rovněž jedním z dominantních konceptů v mezinárodním právu a 

politice, spoluurčujícím základy světového řádu. Tím zůstává i dnes, přestože se optimistické vize 

z konce uplynulého století o nastávající epoše lidských práv nenaplnily a ideál lidských práv je 

neustále konfrontován s realitou jejich porušování na mnoha místech světa. 

Na Všeobecnou deklaraci lidských práv navázala později řada mnohostranných lidskoprávních úmluv 

přijatých na univerzální úrovni, z nichž zásadní postavení mají Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, kulturních a sociálních právech (oba přijaty 

v roce 1966). Vedle toho se rozvíjely především systémy regionální ochrany lidských práv. V Evropě je 

to systém založený Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, která byla 

sjednána v rámci Rady Evropy. 

Jádrem konceptu lidských práv je přesvědčení, že lidé jsou si rovní a že jsou od narození nadáni 

stejnými základními právy, jejichž existence není závislá na státní moci. Lidská práva jsou práva, která 

náleží každé lidské bytosti. Jsou tedy univerzální. Na rozdíl od jiných práv bývají lidská práva dále 

charakterizována jako nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Takto je definuje 

v čl. 1 větě druhé Listina základních práv a svobod (1993), která je součástí ústavního pořádku ČR. 
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Příloha č. 2 

Lidská práva v dokumentech – práce s textem  

1) Přiřaď k jednotlivým lidskoprávním dokumentům rok, v němž byly sepsány: 

 Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod 

 Virginská deklarace práv  

 Všeobecnou deklaraci lidských 

práv 

 Deklaraci nezávislosti USA 

 Magna Charta Libertatum  

 Listina základních práv a svobod 

 Deklarace práv člověka a občana 

 Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech  

1215 

1776 

1789 

1948 

1950 

1966 

1993

2) Najdi ve slovníku význam slova deklarace: ………………………………………. 

3) Vypiš z textu další slova cizího původu a pomocí slovníku je nahraď v textu českými 

synonymy. 

4) Co znamená, že lidská práva jsou univerzální (vyplývá z textu): 

………………………………………………………………………………………… 

5) Jak charakterizuje lidská práva Listina základních práv a svobod? 

Lidská práva jsou: 

  

  

  

  

6) Pokus se k jednotlivým pojmům přiřadit charakteristiku: 

člověk se jich může dovolat vždy – a to i v případě, že je dlouho nevyužíval ani 
neuplatňoval   

 žádný státní orgán je nemůže legitimně odebrat, nemohou být zrušeny žádným právním 
předpisem, ani žádným aktem mezinárodního práva 

člověk se svých práv a svobod člověk nemůže vzdát ve prospěch někoho jiného, nemůže 
je nikomu postoupit a nemohou být pominuty 

nemohou být jednotlivci žádným způsobem odňaty. Jakákoliv smlouva, která by tomu 
odporovala, by byla neplatná 

 Proč lidé podle tebe měli a mají potřebu lidská práva kodifikovat (zapisovat)? 
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Lidská práva v dokumentech – práce s textem ŘEŠENÍ  

1) Přiřaď k jednotlivým lidskoprávním dokumentům rok, v němž byly sepsány: 

 

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) 

 Virginská deklarace práv (1776) 

 Všeobecnou deklaraci lidských práv (1948) 

 Deklaraci nezávislosti USA (1776) 

 Magna Charta Libertatum (1215) 

 Listina základních práv a svobod (1993) 

 Deklarace práv člověka a občana (1789) 

 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966)  

 

2) Deklarace = (slavnostní) vyhlášení, prohlášení 

3) Individuální řešení 

4)  Co znamená, že lidská práva jsou univerzální (vyplývá z textu): 

„(…) Lidé jsou si rovní a jsou od narození nadáni stejnými základními právy, 

jejichž existence není závislá na státní moci. Lidská práva jsou práva, která 

náleží každé lidské bytosti.“ 

 

5) a 6) Jak charakterizuje lidská práva Listina základních práv a svobod? 

Lidská práva jsou: 

 

 nezadatelná = člověk se svých práv a svobod člověk nemůže vzdát ve 

prospěch někoho jiného, nemůže je nikomu postoupit a nemohou být 

pominuty 

 nezcizitelná = nemohou být jednotlivci žádným způsobem odňaty. Jakákoliv 

smlouva, která by tomu odporovala, by byla neplatná 

 nepromlčitelná = člověk se jich může dovolat vždy – a to i v případě, že je 

dlouho nevyužíval ani neuplatňoval 

 nezrušitelná = žádný státní orgán je nemůže legitimně odebrat, nemohou být 

zrušeny žádným právním předpisem, ani žádným aktem mezinárodního práva 

  



 
22 

Příloha č. 3 

Listina základních práv a svobod – součást Ústavy ČR  

(kráceno) 

Hlava první: Obecná ustanovení 

Článek 1 
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Článek 2 
(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, 

ani na náboženské vyznání. 

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to 

způsobem, který zákon stanoví. 

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá. 

Článek 3 
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 

víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti.  

(…) 

Hlava druhá: Lidská práva a základní svobody 
 

Článek 6 
(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. 

(2) Nikdo nesmí být zbaven života. 

(3) Trest smrti se nepřipouští. 

Článek 7 
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech 

stanovených zákonem. 

(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení 

nebo trestu. 

Článek 8 
(1) Osobní svoboda je zaručena. 

(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který 

stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu 

závazku. 

(3) Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech 

stanovených v zákoně. (…) 

(4) Zatknout obviněného je možno jen na písemný odůvodněný příkaz soudce.  

(5) Nikdo nesmí být vzat do vazby, leč z důvodů a na dobu stanovenou zákonem a na základě 

rozhodnutí soudu. 

Článek 9 
(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. 
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Článek 10 
(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a 

chráněno jeho jméno. 

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného života. 

(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo 

jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

Článek 11 
(1) Každý má právo vlastnit majetek. (…) Dědění se zaručuje. 

Článek 12 
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí. 

Článek 13 
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již 

uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou 

případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných 

telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. 

Článek 14 
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. 

(2) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České a Slovenské Federativní Republiky, má 

právo svobodně je opustit. (…) 

(5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.  

Článek 15 
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit 

své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání. 

(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena. 

(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho 

svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním.  

Článek 16 
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s 

jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo 

zachováváním obřadu. 

Článek 17 
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným 

způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na 

hranice státu. 

(3) Cenzura je nepřípustná. (…) 

Článek 18 
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý 

právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, 

návrhy a stížnostmi. 

Článek 19 
(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. 

Článek 20 
(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve 

spolcích, společnostech a jiných sdruženích.  

(2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich. 

(4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu. (…) 
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Článek 21 
(3) (…) Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky 

výkonu volebního práva stanoví zákon. 

(4) Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. 

 

Článek 22 
Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a 

ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. 

Článek 23 
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád 

lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a 

účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. 

  

Hlava třetí: Práva národnostních a etnických menšin 
 

Článek 24 
Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu. 

 

Článek 25 
(1) Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména 

právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a 

přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. 

Podrobnosti stanoví zákon. (…) 

 

Hlava čtvrtá: Hospodářská, sociální a kulturní práva 
 

Článek 26 
(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat 

a provozovat jinou hospodářskou činnost. (…) 

(3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto 

právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; 

podmínky stanoví zákon. (…) 

Článek 27 
(1) Každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a 

sociálních zájmů. (…) 

(4) Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší 

soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů. 

Článek 28 
Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky. Podrobnosti stanoví zákon. 

Článek 29 
(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při 

práci a na zvláštní pracovní podmínky. 

(2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních 

vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. (…) 

Článek 30 
(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, 

jakož i při ztrátě živitele. 
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(2) Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro 

zajištění základních životních podmínek. (…) 

 

Článek 31 
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na 

bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. 

Článek 32 
(1) Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je 

zaručena. 

(2) Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající 

pracovní podmínky. 

(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. 

(4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a 

péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti 

jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. 

(5) Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu. (…) 

Článek 33 
(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. 

(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle 

schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. (…) 

Článek 35 
(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí. (…) 

(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní 

zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. 

 

Hlava pátá: Právo na soudní a jinou právní ochranu 
 

Článek 36 
(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného 

soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. (…) 

Článek 37 
(1) Každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě 

nebo osobě blízké. (…) 

(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni. 

(4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka. (…) 

Článek 40 
(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. 

(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud 

pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena. (…) 

(4) Obviněný má právo odepřít výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven. 

(5) Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo 

zproštěn obžaloby. (…) 

Hlava šestá: Ustanovení společná 
 

Článek 42 
(1) Pokud Listina používá pojmu "občan", rozumí se tím státní občan České a Slovenské 

Federativní republiky. (…) 

(3) Pokud dosavadní předpisy používají pojmu "občan", rozumí se tím každý člověk, jde-li o 

základní práva a svobody, které Listina přiznává bez ohledu na státní občanství. 
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Příloha č. 4 

 

Rozhodni, zda jsou následující tvrzení v souladu s Listinou základních práv a svobod: 

  

1. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. ANO (čl. 1) 

2. Mohu se svobodně rozhodnout vzdát se své svobody (stát se otrokem). NE (čl. 1) 

3. Vítězná politická strana rozhoduje o tom, jaké bude mít ČR formu vlády. 

(demokracie/autokracie…)  (NE, čl. 2) 

4. Každý může činit, co není zákonem zakázáno. ANO (čl.2) 

5. Základní práva a svobody se zaručují všem občanům ČR starším 18 let. NE (čl.3) 

6. Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. ANO (čl. 3) 

7. Každý člověk právo na ochranu svého života, a to od narození do své smrti. NE (čl. 6) 

8. Trest smrti se připouští v případě závažných trestných činů jako je vražda nebo loupežné 

přepadení. NE (čl. 6) 

9. Každý má právo na soukromí a to nesmí být omezeno. NE (čl.7) 

10. Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který 

stanoví zákon. ANO (čl. 8) 

11. Nikdo nesmí být zadržen, dokud mu soud neprokáže vinu. NE (čl. 8) 

12. Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. ANO (čl.9) 

13. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a 

chráněno jeho jméno. ANO (čl.10) 

14. Každý občan má právo vlastnit majetek od dovršení plnoletosti. NE (čl. 11) 

15. Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí. ANO (čl. 12) 

16. Nikdo nesmí porušit listovní tajemství. ANO (čl. 13) 

17. Nikdo nesmí být nedobrovolně vyhoštěn. NE (čl. 14) 

18. Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud to je v rozporu s jeho 

svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. ANO, čl. 15) 

19. Cenzura je přípustná pouze v případech, které stanoví zákon. NE (čl. 17) 

20. Ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu mají právo státní orgány a orgány 

územní samosprávy obracet se na občany s žádostmi, návrhy a stížnostmi. NE (čl. 18) 

21. Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou soukromé subjekty. ANO (čl. 

20) 

22.  Ženy mají právo zakládat politické strany.  ANO (čl. 20) 

23. Volič, který se osobně dostaví k volbám, nesmí odhlasovat, pokud před tím nezamíří za 

plentu ve volební místnosti. ANO (č.21) 

24. Každý, kdo nebyl zbaven osobní svobody z důvodu trestného činu, má právo volit. NE (čl. 

21) 

25. Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí 

umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v totalitní společnosti. NE (čl. 

22) 

26. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický 

řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních 

orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. ANO (čl. 23) 

27. Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména 

právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a 

přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích.  

ANO (čl. 25) 

28. Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto 

právo nechtějí vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. NE (čl. 26) 
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29. Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší 

soudcům, politikům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů. 

NE (čl. 27) 

30. Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky. ANO (čl. 28) 

31. Ženy mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. 

ANO (čl. 29) 

32. Ženy mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě 

k povolání. NE (čl. 29) 

33. Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, 

jakož i při ztrátě živitele. ANO (čl. 30) 

34. Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro 

zajištění jeho dosavadního životního standardu. NE (čl. 30)  

35. Každý má právo na ochranu zdraví. ANO (čl.31) 

36. Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. ANO (čl. 32) 

37. Péče o děti a jejich výchova je právem státu. NE (čl. 32) 

38. Soud může rodičům dítě v určitých případech odebrat. ANO (čl. 32) 

39. Školní docházka je povinná. ANO (čl. 33) 

40.  Ženy, mladiství a zdravotně postižení mají nárok na zvláštní podmínky během soudního 

řízení. NE (čl. 37) 

41. Cizinci mají u soudu právo na tlumočníka. ANO (čl. 37)  

42. Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za vinného, dokud 

pravomocným rozsudkem soudu nebyla jeho prokázána jeho nevina. NE (čl. 40) 

43. Obviněný je povinen vypovídat. NE (čl. 40)  

  



 
28 

ŘEŠENÍ:  

 

1. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. ANO (čl. 1) 

2. Mohu se svobodně rozhodnout vzdát se své svobody (stát se otrokem). NE (čl. 1) 

3. Vítězná politická strana rozhoduje o tom, jaké bude mít ČR formu vlády. 

(demokracie/autokracie…)  (NE, čl. 2) 

4. Každý může činit, co není zákonem zakázáno. ANO (čl.2) 

5. Základní práva a svobody se zaručují všem občanům ČR starším 18 let. NE (čl.3) 

6. Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. ANO (čl. 3) 

7. Každý člověk právo na ochranu svého života, a to od narození do své smrti. NE (čl. 6) 

8. Trest smrti se připouští v případě závažných trestných činů jako je vražda nebo loupežné 

přepadení. NE (čl. 6) 

9. Každý má právo na soukromí a to nesmí být omezeno. NE (čl.7) 

10. Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který 

stanoví zákon. ANO (čl. 8) 

11. Nikdo nesmí být zadržen, dokud mu soud neprokáže vinu. NE (čl. 8) 

12. Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. ANO (čl.9) 

13. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a 

chráněno jeho jméno. ANO (čl.10) 

14. Každý občan má právo vlastnit majetek od dovršení plnoletosti. NE (čl. 11) 

15. Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí. ANO (čl. 12) 

16. Nikdo nesmí porušit listovní tajemství. ANO (čl. 13) 

17. Nikdo nesmí být nedobrovolně vyhoštěn. NE (čl. 14) 

18. Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud to je v rozporu s jeho 

svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. ANO, čl. 15) 

19. Cenzura je přípustná pouze v případech, které stanoví zákon. NE (čl. 17) 

20. Ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu mají právo státní orgány a orgány 

územní samosprávy obracet se na občany s žádostmi, návrhy a stížnostmi. NE (čl. 18) 

21. Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou soukromé subjekty. ANO (čl. 

20) 

22.  Ženy mají právo zakládat politické strany.  ANO (čl. 20) 

23. Volič, který se osobně dostaví k volbám, nesmí odhlasovat, pokud před tím nezamíří za 

plentu ve volební místnosti. ANO (č.21) 

24. Každý, kdo nebyl zbaven osobní svobody z důvodu trestného činu, má právo volit. NE (čl. 

21) 

25. Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí 

umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v totalitní společnosti. NE (čl. 

22) 

26. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický 

řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních 

orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. ANO (čl. 23) 

27. Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména 

právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a 

přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích.  

ANO (čl. 25) 

28. Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto 

právo nechtějí vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje. NE (čl. 26) 
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29. Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší 

soudcům, politikům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů. 

NE (čl. 27) 

30. Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky. ANO (čl. 28) 

31. Ženy mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. 

ANO (čl. 29) 

32. Ženy mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě 

k povolání. NE (čl. 29) 

33. Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, 

jakož i při ztrátě živitele. ANO (čl. 30) 

34. Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro 

zajištění jeho dosavadního životního standardu. NE (čl. 30)  

35. Každý má právo na ochranu zdraví. ANO (čl.31) 

36. Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. ANO (čl. 32) 

37. Péče o děti a jejich výchova je právem státu. NE (čl. 32) 

38. Soud může rodičům dítě v určitých případech odebrat. ANO (čl. 32) 

39. Školní docházka je povinná. ANO (čl. 33) 

40.  Ženy, mladiství a zdravotně postižení mají nárok na zvláštní podmínky během soudního 

řízení. NE (čl. 37) 

41. Cizinci mají u soudu právo na tlumočníka. ANO (čl. 37)  

42. Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za vinného, dokud 

pravomocným rozsudkem soudu nebyla jeho prokázána jeho nevina. NE (čl. 40) 

43. Obviněný je povinen vypovídat. NE (čl. 40)  
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Příloha č. 5 

Obrázek 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Popište jednou větou, co vidíte na obrázku. 

______________________________________________________________________ 

 Jaké pocity ve vás vzbuzuje tento příspěvek sdílený na Facebooku? 

______________________________________________________________________ 

 Přečtěte si komentář k fotografii. Jaký titulek by mu dala seriózní média a jaký „bulvár“: 

seriózní tisk:                                  

 

     bulvární tisk:  
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Obrázek 2 

 

 

 
 

Obrázek 3 

 

 
 

1. Přečti si oba příspěvky. Napište první, co se vám „honí hlavou“, když je čtete: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Co mají společné? ______________________________________________________ 

3. Zaškrtni tvrzení, s nímž souhlasíš:  

Oba příspěvky jsou pravdivé, ověřené zprávy. * Oba příspěvky jsou vymyšlené, lživé. * První 

příspěvek je lživá zpráva, druhý je skutečný. * Druhý příspěvek je lživá zpráva, první je 

skutečný.  

4. Své tvrzení zdůvodni. 
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Obrázek 4 

 

1. Prohlédni si pozorně obrázek. Jedná se podle tebe o: 

 

NOVINOVOU ZPRÁVU * VĚDĚCKÝ ČLÁNEK * REKLAMU * VTIP * INTERVIEW * 

OZNÁMENÍ * ESEJ * HLÁŠENÍ * E-MAIL 

 

2. Zdůvodni své rozhodnutí: 

 

 

 

 

 

 

3. Kdo je autorem a z jakého zdroje text pochází? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Přeposlal(a) bys to svému nejlepšímu kamarádovi? Proč ano / ne? 
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