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Projekt WISED: Podpora žen v sociálním podnikání (2018-2020, č. projektu: 2018-1-UK01-

KA204-048060) je součástí tzv. Klíčové akce č. 2, v programu Strategických partnerství 

Erasmus+. Zaměřuje se na podporu zejména znevýhodněných a nezaměstnaných žen z řad 

místního obyvatelstva  i přistěhovalců, v zapojení do pracovního procesu. Pomáhá jim 

zorientovat se, usnadňuje jim přístup  k informacím a poskytuje rady, jak se realizovat v oblasti 

sociálního podnikání. Sociální podniky totiž představují jeden z nejinovativnějších způsobů, jak 

rozvíjet inkluzivní politiku na základě solidarity,  a to je také hlavní důvod, proč se v projektu 

WISED snažíme nabízet informace a specifické dovednosti pro usnadnění vstupu do světa 

sociálního podnikání. 

  

Projekt je implementován těmito subjekty:  

Language Link London ltd (koordinace projektu, Velká Británie)  

Archivio della Memoria (Itálie) 

ProEduca z.s. (Česká republika) 

Paragon Europe (Malta) 

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği (Turecko) 

Gestión Estratégica e Innovación (Španělsko) 

 

Naše poděkování patří těmto skvělým spolupracovníkům, kteří se podílejí na tvorbě materiálů pro 

jednotlivé moduly projektu: 

Diana Ragazzini, Margaret Curran (Language Link London )  

Sergio Pelliccioni, Milena Iaffaldano, Adriana Gallio (Archivio della Memoria)  

Lucie Brzáková, Kateřina Drlíková (ProEduca z.s.)  

Nadia Theuma (Paragon Europe)  

Şakir Çinkir (Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği) 

Zaira Villalba, Carlos Franco Uliaque (Gestión Estratégica e Innovación)  
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WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.6 – Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 



V posledních letech nabývá v jednotlivých zemích stále více na významu působení žen na 

pracovním trhu a jejich aktivnější účast v oblasti podnikání. Aktivace nevyužitého potenciálu na 

pracovním trhu a vytváření nových pracovních příležitostí lze dosáhnout podporou žen v 

zapojení do sociálního podnikání prostřednictvím nástrojů ICT; na čemž se shoduje akademická 

obec i podnikatelská sféra. Zejména znevýhodněné ženy si musí uvědomit svou sílu a možnosti, 

a díky tomu pak lze aktivovat jejich potenciál v sociální a ekonomické oblasti.  

  

Na portálu Evropské komise věnovaném sociální problematice a inkluzi (Social Affairs and 

Inclusion) se uvádí, že „podle zprávy zveřejněné Evropskou komisí  jsou sociální podniky 

důležitým stimulem inkluzivního růstu a hrají klíčovou roli ve zvládání současných ekonomických 

a environmentálních výzev. Sociální podniky jsou vlastně jedním z nejinovativnějších způsobů, 

jak rozvíjet inkluzivní politiku na základě solidarity, a to je také hlavní důvod, proč se v projektu 

WISED snažíme nabízet znevýhodněným a nezaměstnaným ženám z řad místního obyvatelstva 

i přistěhovalců informace  a specifické dovednosti pro usnadnění vstupu do světa sociálního 

podnikání. 

  

Termín „sociální podnikání“ se vyvinul ze všeobecné potřeby pojmenovat organizace, které 

využívaly sílu „byznysu“ k prosazování společenských a environmentálních změn, ale 

neexistoval pro ně jednotící název. Termín se dostal do širšího povědomí v 90.letech minulého 

století a od té doby se vede diskuse o tom, co to vlastně sociální podnikání je, a jestli si nálepku 

„sociálního podniku“ nemohou přisvojovat i firmy, které sociálními podniky vlastně nejsou, ač 

chtějí předstírat opak.  

  

Anglické termíny social enterprise a social entrepreneurship se často volně zaměňují. Podle 

O’Broina (2012) lze social enterprise charakterizovat jako obecný přístup k ekonomickému 

rozvoji založený na ekonomické a sociální solidaritě a více demokratizované společnosti, 

zatímco social entrepreneurship je pojem, který se v poslední době začal používat ve vztahu k 

marketizaci řízení a poskytování něčeho, co se dříve považovalo za veřejné služby, financované 

a zajišťované státem, případně regionální či místní samosprávou.  

  

Sociální podnik je organizace, která aplikuje komerční strategie s cílem dosáhnout co největšího 

zlepšení kvality života lidí a životního prostředí – může to  zahrnovat i maximalizaci sociálního 

dopadu společně s dosažením zisku pro externí akcionáře. Sociální podniky mohou být 

strukturovány jako ziskové i neziskové organizace a mohou mít různé právní formy (v závislosti                    

na tom, ve které zemi subjekt působí a jaké právní formy jsou tam možné), např.  družstvo, 

vzájemná společnost, daňově nesamostatný subjekt, „social business“, obecně prospěšná 

společnost, nebo charitativní organizace. Co sociální podniky odlišuje od ostatních je to, že 

jejich sociální poslání je pro ně klíčem k dosažení jakéhokoli potenciálního zisku. 

  

Na podporu žen při zapojování do sociálního a ekonomického života                                                            

bylo vytvořeno sedm modulů:  

 

1. Komunikace v sociálním podnikání 

2. Dimenze sociálního podnikání 

3. Sociální a občanské kompetence 

4. Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

5. Kulturní povědomí a solidarita v sociálním podnikání 

6. Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

7. Sociální podnik ve světě médií 

Úvod  
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WISED – Podpora žen v sociálním podnikání  - Modul č.6 – Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 



Kurz tvoří sedm modulů: 
Modul 1: Komunikace v sociálním podnikání 

Modul 2: Dimenze sociálního podnikání  

Modul 3: Sociální a občanské kompetence 

Modul 4: Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

Modul 5: Kulturní povědomí a solidarita v sociálním podnikání 

Modul 6: Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Modul 7: Sociální podnik ve světě médií 
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Struktura online kurzu 



Modul 1: Komunikace v sociálním podnikání 

 

Cíl: Pochopení komunikačních mechanismů v sociálním podnikání  jako 

nástroje jeho úspěchu. 

 

Část 1: Komunikační prvky 

Oddíl 1 – Úvod do konceptu komunikace 

Oddíl 2 – Způsoby komunikace 

Oddíl 3 – Základy efektivní komunikace 

Oddíl 4 – Komunikační bariéry 

Oddíl 5 – Komunikace se znevýhodněnými skupinami 

 

Část 2: Komunikace v kontextu sociálního podniku 

Oddíl 1 – Sociální komunikace 

Oddíl 2 – Stanovte komunikační cíle vaší organizace 

Oddíl 3 – Stanovte si cílovou skupinu 

Oddíl 4 – Využijte sociální sítě 

Oddíl 5 – Vyprávějte příběh vaší organizace 

 

Část 3: Řeč těla, vizuální komunikace a komunikace na sociálních sítích 

Oddíl 1 – Komunikace se skupinou a jednotlivcem 

Oddíl 2 – Interpersonální komunikace (one-to-one) 

Oddíl 3 – Masová komunikace (one-to-many) 

Oddíl 4 – Síťová komunikace 

Oddíl 5 – Naučte své lidi komunikovat 
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Modul 2: Dimenze sociálního podnikání 

 

Cíl: V tomto modulu se dozvíte o významu sociálního podnikání při 

uplatňování obchodních praktik při plnění společenského nebo 

environmentálního poslání. Naučí vás, jak přivést myšlení, principy, strategie, 

nástroje a techniky podnikání pomocí médií do sociálního sektoru a přinést 

inovativní řešení palčivých problémů, kterým společnost čelí, jakými jsou 

chudoba, hlad, nedostatečné bydlení a bezdomovectví, nezaměstnanost, 

negramotnost, nemoci, zhoršování životního prostředí atd. 

 

Část 1: Sociální podnikání v České republice 

Oddíl 1 – České pojetí sociálního podniku 

Oddíl 2 – Definice sociálního podnikání 

Oddíl 3 – Environmentální sociální podnikání 

Oddíl 4 – Financování sociálního 

 

Část 2: Cesta k sociálnímu podnikání 

Oddíl 1 – Co je sociální podnik 

Oddíl 2 – 11 překážek na cestě k podnikání 

Oddíl 3 – Věřte si 

 

Část 3 : Rozvoj hodnot pro správná rozhodnutí 

Oddíl 1 – Rozhodování 

Oddíl 2 – Rozhodování na základě hodnot 

Oddíl 3 – Etický management 

Oddíl 4 – Hodnoty, které řídí sociálního podnikatele 

 

 

In tihis page you can add a selection of quotes.  
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Modul 3: Sociální a občanské kompetence 

 

Cíl: Pochopení konceptu sociálních a občanských kompetencí, jejich 

nezbytnost a rozvoj těch, které jsou pro sociální podnikání nejdůležitější. 

 

Část 1. Péče o sebe  

Oddíl 1 – Uchování fyzického a duševního zdraví 

Oddíl 2 – Zvládání stresu a frustrace 

 

Část 2. Porozumění kultuře 

Oddíl 1 – Pochopení pravidel chování v různých kulturách 

Oddíl 2 – Pochopení/zvládání odlišností 

 

Část 3. Řízení mezilidských vztahů v sociálním podniku 

Oddíl 1 – Posilování tolerance 

Oddíl 2 - Vyjednávání 

Oddíl 3 – Empatie – chápání pocitů druhého 

 

Část 4. Řešení problémů a rozhodování v sociálních podnicích 

Oddíl 1 – Řešení problémů 

Oddíl 2 – Rozhodování 

 

 

Struktura online kurzu 



Modul 4: Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

 

Cíl: Tři sekce tohoto modulu vás provedou třemi oblastmi kompetencí a 

dozvíte se, jak zahájení nového podnikání, jaké jsou v sociálním podniku  

procesy řízení a jak se stát dobrým vůdcem vašeho týmu. 

 

 

Část 1: Key factors to start a Social Enterprise 

Oddíl 1 – Dovednosti potřebné k založení sociálního podniku  

Oddíl 2 – Inovační kapacita podniku  

Oddíl 3 – Příležitosti a výzvy sociálního podniku 

 

Část 2: Řízení sociálního podniku 

Oddíl1 – Buďte proaktivní a ujměte se iniciativy 

Oddíl 2 – Jak podnikat ohleduplně?  

Oddíl 3 – Jak dosáhnout cíle 

Oddíl 4 – Finanční řízení sociálních podniků 

 

Část 3: Leadership in social enterprise 

Oddíl 1 – Hlavní vůdcovské dovednosti 

Oddíl 2 – Jak řídit tým v sociálním podniku?  
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Modul 5: Kulturní povědomí a solidarita v sociálním podnikání 

 

Cíl: Obsahem tohoto modulu je vnitřní fungování sociálního podniku i 

možnosti šíření informací o jeho činnosti pro větší dopad na společnost. 

 

Část 1: Rozvíjení aktivity na sociálních sítích 

Oddíl 1 – Úvod do sociálních sítí 

Oddíl 2 – Různé typy sociálních sítí 

Oddíl 3 – Budování vlastních sociálních sítí 

Oddíl 4 – Aktivní účast na sociálních sítích 

Oddíl 5 – Rozvoj digitálního marketingu prostřednictvím sociálních sítí 

 

Část 2: Develop a business model of a social nature 

Oddíl 1 – Obchodní model Canvas 

Oddíl 2 – Rozvoj sociálního podniku 

Oddíl 3 – Ženy v podnikání 

Oddíl 4 – Sociální podniky a udržitelný rozvoj 

Oddíl 5 – Udržitelné podnikání ve venkovských oblastech 

 

Část 3: Sledování a vyhodnocování sociálního povědomí a solidarity 

Oddíl 1 – Jděte do rizika 

Oddíl 2 –Vyviňte iniciativu a uskutečněte to 

Oddíl 3 – Nový podnik 

Oddíl 4 – Sociální charakteristiky 

Oddíl 5 – Pracovní příležitosti 

Struktura online kurzu 



10 

Modul 6: Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

 

Cíl: Cílem tohoto modulu je zobrazit požadované nástroje k realizaci 

úspěšného podnikatelského projektu založeného na etických hodnotách, 

udržitelné a dobré správě věcí veřejných. 

 

Část 1: Etické hodnoty 

Oddíl 1 - Etické hodnoty a původ slova „etika“  

Oddíl 2 – Důvody pro zavedení modelu podnikové etiky 

Oddíl 3 – Když se objeví etický problém 

Oddíl 4 – Interní organizace a zapojení zaměstnanců / partnerů 

 

Část 2: Udržitelný rozvoj 

Oddíl1 -  Udržitelný rozvoj s 

Oddíl 2 - Udržitelný rozvoj, cíle, fondy a vysvětlení toho, proč jsou cíle 

udržitelného rozvoje dobrým „byznysem“   

Oddíl 3 – Jak v podniku zavést cíle udržitelného rozvoje 

Oddíl 4 – Příležitosti a příklady úspěšné realizace 

 

Část 3: Řádná správa 

Oddíl 1 - Řádná správa 

Oddíl 2 – Pět klíčových principů struktury pro řádnou správu 

Oddíl 3 – Jistota zaměstnání 

Oddíl 4 - Řízení sociálních podniků prostřednictvím posilování lidských zdrojů 

Oddíl 5 - Řízení sociálních podniků prostřednictvím tzv. participačního 

managementu 

Struktura online kurzu 
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Modul 7: Sociální podnik ve světě médií 

 

Cíl: V tomto modulu se dozvíte o významu sociálního podnikání při 

uplatňování obchodních praktik při plnění společenského nebo 

environmentálního poslání. Naučí vás, jak přivést myšlení, principy, strategie, 

nástroje a techniky podnikání pomocí médií do sociálního sektoru a přinést 

inovativní řešení palčivých problémů, kterým společnost čelí, jakými jsou 

chudoba, hlad, nedostatečné bydlení a bezdomovectví, nezaměstnanost, 

negramotnost, nemoci, zhoršování životního prostředí atd. 

 

Část 1: Vytváření a koordinace partnerství 

Oddíl 1 – Hledání partnerů 

Oddíl 2 – Výběr těch správných partnerů 

Oddíl 3 – Koncepce brandingu v partnerství 

Oddíl 4 – Jak řídit partnerství 

Oddíl 5 – Financování partnerství 

 

Část 2: Podpora informovanosti a sociální solidarity 

Oddíl 1 – Podpora sociálních témat 

Oddíl 2 – Spolupráce s ostatními 

Oddíl 3 – Silná vazba na sociální témata 

Oddíl 4 – Jak přispět k relevantní informovanosti a sociální solidaritě 

Oddíl 5 – Aktivní zapojení do zvyšování informovanosti a solidarity 

 

Část 3 : Zaměření na klíčové osoby v sociálních otázkách 

Oddíl 1 – Digitální marketing na sociálních sítích 

Oddíl 2 – Proč jsou sociální média důležitá?  

Oddíl 3 – Zaměření na klíčové osoby v sociálních otázkách 

Oddíl 4 – Média v sociálním podnikání 

Oddíl 5 – Význam sociálních sítí pro sociální podniky 

Struktura online kurzu 
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Moduly/sekce: 

Každá sekce každého ze šesti modulů 

představuje specifickou část  za pomocí 

obrázků a klíčových slov. Sekce jsou 

krátké a úzce zaměřené na  své téma. 

Můžete je použít všechny jako celek, 

anebo po částech, podle potřeby. 

Můžete je využít přímo v konkrétních 

odborných kurzech, anebo jako úvod k 

jiných kurzům, s cílem podpořit motivaci 

studentů. 

Sekce udržují tok informací v kurzu 

soustředěný na podstatu, vyhýbají se 

nepodstatným detailům 

Obsah je zhuštěný do malých a lehce 

stravitelných dávek informací. 

 

Důležitý je přístup 

Přizpůsobení 

Je důležité chápat tyto tréninkové 

nástroje jako zdroj, ne jako povinný 

manuál. Ačkoli byly všechny sekce  

vyzkoušeny a otestovány v různém 

kontextu  (v místních i mezinárodních 

podmínkách)  s nejrůznějšími skupinami 

studentů, materiál bude vždy vyžadovat 

jistou míru adaptace  aby vyhovoval 

vašim specifickým požadavkům, 

účastníkům a okolnostem. 

Aktivity mohou být přizpůsobeny 

požadavkům různých kultur a nebo 

použity pouze ty vhodné. Případové 

studie nebo scénky mohou být 

přizpůsobeny místním podmínkám a 

statistikám, kulturním zvyklostem a 

tradicím. Lze je prodloužit nebo zkrátit v 

závislosti na  úrovni tréninku a 

zkušeností účastníků. 

Je zřejmé, že tyto tréninkové materiálu 

bude vždy potřeba do jisté míry upravit, 

ale je také potřebné, aby trenér vždy 

pečlivě promyslel, jak strukturovat 

praktická cvičení s ohledem na 

posluchače a účastníky kurzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pružnost 

Při použití tohoto materiálu bude 

zapotřebí také pružnost. Buďte pružní při 

výběru tréninkových nástrojů a přístupů  

s ohledem na dostupné zdroje. Aktivity 

jsou navržené pro široký okruh 

potenciálních uživatelů, budou je 

podporovat ve sdílení zkušeností a 

vlastního přispění s úspěšnému průběhu 

tréninkových lekcí. 

Posílení učení 

Role trenéra ve workshopech WISED 

spočívá v pomoci procesu učení. Trenér 

je odpovědný za zajištění prostředí, kde 

trénink probíhá, podporuje učení, sdílení 

znalostí a zkušeností a zajisti aktivní 

účast všech. 
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Otevřený dialog 

Ptejte se. Otázky mohou otevřít (ale 

také zavřít) výukovou konverzaci 

Opakujte vyjádření Převyprávěním 

toho, co jste slyšeli, posvětíte, že jste 

tomu i porozuměli a přimějete 

posluchače vyslechnout si skutečný 

význam svého prohlášení. 

Podporujte diskusi. Diskuse napomáhá 

učení a otevírá nové úhly pohledu na 

problém. Přispívá ke vzájemné výměně 

názoru mezi  studenty navzájem, a  také 

mezi studentem a učitelem.  

Umění aktivního naslouchání je 

nevyhnutné  pro efektivní diskusi. 

Podporuje porozumění a konsenzus ve 

skupině. Do aktivního naslouchání 

řadíme: podporu, parafrázování, 

objasňování, uvědomování si, 

sumarizování a hodnocení. 

Poskytujete neustálou zpětnou vazbu. 

Upřímná a ohleduplná zpětná vazba 

může být velmi mocným stimulem v 

procesu učení. Působí na studentovu 

potřebu okamžité využití.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezapomeňte na: 

Opakujte hlavní důvody pro učení.  

Každý student chce vědět, proč se něco 

učí a také jak jim to pomůže v příštím 

životě (v zaměstnání). 

Individualizujte jejich učení. Studenti se 

obvykle rádi učí věcem, které se vztahují 

k tomu, co právě prožívají, například v 

situaci, která vyžaduje jejich přispění, 

pro splnění plánu, anebo v okamžiku 

nějaké krize, v nejistotě. 

Oceňte osobní zkušenost. Propojení 

zkušenosti s novým učením představuje 

pro studenty naprosto zásadní 

podmínku. 

Zjednodušujte. Propojte obsah učení s 

praktickými situacemi a prvky 

každodenního života. 

Zkrátka, pokud pochopíte potřeby svých 

studentů a využijete svůj šestý smysl k 

jejich naplnění, výrazně zlepšíte vaše 

lekce. 

 



Modul 1: Komunikace v sociálním podniku 

Cvičení 1 

14 

1. Název aktivity 

Jak komunikujeme? 

 

2. Smysl aktivity 

Pochopení významu komunikace v každodenním životě, uvědomění si jejich základních prvků 

a interkulturních aspektů. 

 

3. Popis cílové skupiny  

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

Skupina cca 14 osob. 

 

4. Zdroje a potřebné pomůcky  

Potřebný čas: 60 minutes  

Materiály: papír, fixy, oblečení-masky pro scénky (brýle, klobouky, šály, paruky apod.) 

 

5. Podrobný popis aktivity se studenty. 

a) Úvod a příprava (zajišťující zapojení a účast každého studenta, vytvoření pocitu jednoty ve 

skupině a zaměřující studentovu pozornost na materiál) 

Hra s přídavnými jmény (10-15 minut):  

1. Studenti se střídají jeden za druhým a říkají svá jména, před něž vloží přídavná jména. 

Podmínkou je to, že přídavné jméno musí začínat stejným písmenem, jako vlastní jméno 

studenta. Například: krásná Klára apod. 

2. Hru trošku zkomplikujeme: Od druhé osoby v pořadí se musí zopakovat i všechny osoby 

předchozí. Například, pokud se osoba přede mnou představila jako „šikovný Šimon“, já se 

přestavím jako „šikovný Šimon krásná Klára“. Pokud bude přede mnou více lidí, zopakuji jména 

všech i s přídavnými jmény, které uvedli.  

3. Hru můžeme zkomplikovat ještě více: představování probíhá a současného tleskání skupiny. 

Skupina tleská až do konce představování. Toto přiměje studenty pečlivě poslouchat a zároveň 

mít radost ze svého představení.  

 

b) Cvičení, metody, techniky, kroky 

Soustředěná debata (15 minut) 

Touto aktivitou pochopíme, že komunikace je spíše umění, než věda. Neexistuje správný či 

nesprávný způsob komunikace, nejsou pro to žádná univerzální pravidla. Studentům 

zdůrazníme, že každý komunikuje svým vlastním stylem, který je nejpohodlnější a 

nejefektivnější pro každého z nás. Tak jako umění, i komunikace má nekonečné množství 

podob a každá z nich je jedinečná pro daného člověka. 
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Modul 1: Komunikace v sociálním podniku 

Cvičení 1 

1. Proneste větu: „Komunikace je spíše umění, než věda”.  

2. Zeptejte se studentů, zda souhlasí či nesouhlasí s tímto prohlášením, a proč. 

3. Vysvětlete, že komunikace má jisté principy a postupy. Jsou specifické, pevně stanovené  

principy, ale mají tisíce variací. 

4. Přes to všechno, není správná nebo nesprávná cesta, jak komunikovat efektivně. 

5. Každý člověk má svůj vlastní styl komunikace, a ta má tisíce obměn pro efektivní 

dorozumívání. 

Důležité je, aby lidé vzájemně komunikovali otevřeným a upřímným způsobem, který je jim 

nejpříjemnější. Jen málo lidí – pokud vůbec nějací dovedou komunikovat efektivně stylem, 

který nevyhovuje jejich osobnosti nebo povaze. 

6. Zeptejte se studentů, zda už někdy zkusili komunikovat stylem, který jim byl nepřirozený a 

pokud ano, jak náročné to bylo. 

 

Scénka – Komunikace, základy (25 minut)  

Popište stručně jednu z následujících situací. Popište kontext, role, sdělení možnou zpětnou 

vazbu a zkuste zahrát krátké scénky.  

• Dotaz na nějakou informaci; 

• Rozchod páru; 

• Rozhovor matky a dcery; 

• Přijímací pohovor do zaměstnání. 

Tyto situace jsou pouze pro názornost, můžete si vybrat jakékoli jiné. 

 

Role   

• Neměly by být přehnané nebo karikované. Klišé nebo extrémní důraz na osobnostní rysy  

zmenšuje prostor pro osobní interpretaci nebo a výsledky jsou pak předvídatelné.  Příliš 

mnoho detailů komplikuje roli a hatí výsledek. Popis role by měl obsahovat několik 

důležitých informací o tom, co je potřebné pro studenta vědět (nebo cítit) o ostatních 

postavách ve scénce. 

Pozorovatelé (v závislosti na velikost i skupiny by měli scénku pozorovat 2-3 pozorovatelé) 

Stanovte pozorovatele pro poskytnutí „důkazů“ pro diskusi, která bude následovat po scénce. 

Pozorovatelé si mohou dělat poznámky. Pozorovatelé mohou být stanoveni pro každého 

účastníka scénky. Pozorovatelé mohou následně vést diskusi. 

 

Strukturovaná diskuse 

1. Všichni sledují scénku v tichosti a připravují si komentáře 

2. Každý „herec“ ve scénce poskytne komentář bez přerušení 

3. Pozorovatelé také poskytnou komentáře bez přerušení.  

4. Všichni společně diskutují o scénce a komunikačních elementech 

5. Pomozte účastníkům vrátit se zpět do reality a vystoupit z rolí 

6. Všichni společně prodiskutují všeobecné závěry bez upozorňování na detaily. 
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Modul 1: Komunikace v sociálním podniku 

Cvičení 1 

c) Zpětná vazba a vyhodnocení – Prezentace ve výtahu  (7 minut ) 

Požádejte studenty, aby shrnuli hlavní myšlenku, týkající se významu komunikace a celého 

cvičení v délce jedné minuty jinému studentovi, který bude představovat významnou osobnost.  

“Budete ve výtahu po dobu 60 sekund se známou osobnostní. Musíte svou řečí upoutat jeho 

pozornost a domluvit si další setkání, abyste si o komunikaci promluvili více.“ 

Po shrnutí by studenti měli být schopní identifikovat příčiny, pro by se oné známé osobnosti 

měla tato myšlenka zamlouvat. 

Závěr aktivity, vyhodnocení cvičení (5 minut) 

Proberte celou aktivitu se studenty. 

 

Domácí úkol: Tichý den (Komunikace napříč hranicemi) 

Tichý den je cvičení, které poskytuje neobyčejnou příležitost ke vnímání toho, jak lidé komunikují 

v každodenním životě a jak jsme závislí na mluveném slově, kdy nonverbální komunikace 

funguje a kdy ne, jak jsou naše životy strukturované kolem předpokládaných způsobů a rytmů 

komunikace. Zjistíte, že nasloucháte pečlivěji, a uslyšíte rozhovory ostatních jinak. Rovněž 

zvládnutí celého dne bez přímé komunikace může být překvapivě podobné  zkušenosti z pobytu  

v prostředí, kde se mluví neznámým jazykem. 

  

Příprava 

Uzavřete sami se sebou smlouvu o období ticha. Smlouva, napsaná na papíře, by měla 

obsahovat:  

Co byste se chtěli naučit – o sobě, o nonverbální komunikaci, o tom, jaké je to být 

stigmatizovaný – třeba jako cizinec, o roli verbální komunikace v každodenním životě. 

Co pro vás znamená „být potichu“. Například: napsat něco – znamená to být potichu? A co 

hudba? 

Časový plán: Kdy budete doopravdy potichu a které přestávky, pokud jsou nutné, si uděláte, 

například na vyučování, práci apod. 

Jak budete sami sebe podporovat? 

 

Velmi důležité: Zařiďte, aby o vás přátelé věděli a podporovali vás. Ukažte vaši smlouvu 

alespoň jednomu příteli a požádejte o podporu. Dopředu si naplánujte, co budete potřebovat 

sdělit přátelům a lidem v práci a doma. 

Pusťte se do cvičení. 

Pokuste se dodržet svou smlouvu. Čím déle toto cvičení potrvá, tím více se naučíte. 

Přemýšlejte 

Přemýšlejte i tom, co se událo a jak jste vy a ostatní řešili situace, kterým jste byli vystaveni. 

Pomůže, pokud si své prožitky napíšete. Jak se k vám ostatní chovali?Jak se vám povedlo 

komunikovat o důležitých věcech? O čem bylo lepší mlčet? Jaké to bylo, moct jenom 

poslouchat? Byly některé momenty obzvláště složité dokonce choulostivé? 

Hodně štěstí! 
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Modul 1: Komunikace v sociálním podniku 

Cvičení 2 

1. Název aktivity 

Co překáží komunikaci?   

 

2. Smysl aktivity 

- pochopit a překonat překážky v komunikaci 

- zaměřit se na různé překážky, které mohou ovlivnit efektivní komunikaci 

 

3. Popis cílové skupiny  

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

Skupina cca 14 osob. 

 

4. Zdroje a potřebné pomůcky  

Čas: 60 minut  

Pomůcky: papír, fixy 

  

5. Podrobný popis aktivity se studenty. 

  

a) Úvod a příprava (zajišťující zapojení a účast každého studenta, vytvoření pocitu jednoty ve 

skupině a zaměřující studentovu pozornost na materiál) 

   

Myslete jinak (doslovný překlad „mimo běžný rámec“  pozn. překl.) 15 minut  

Cílem následujících her je získat povědomí o tom, že pro to, abychom našli dobré řešení 

nějakého problému, je mnohdy zapotřebí myslet prostě jinak, překonat dané překážky. 

Spojte všechny tečky čtyřmi rovnými čárami.Tužku nesmíte zvednout z papíru. Nesmíte jet po 

stejné čáře vícekrát. Pokud je to potřebné, čáry se mohou křížit. (Obrázek A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek A 
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Modul 1: Komunikace v sociálním podniku 

Cvičení 2 

Ukažte studentům tuto optickou iluzi – čáry, které se zdají být různě dlouhé -  a zeptejte se, která 

je delší? (Obrázek B) 

 

 

 

 

 

Figure B 

 

Obrázek B 

 

Požádejte studenty, aby přečetli vetu v trojúhelníku. Obvykle si student nepovšimne opakujícího 

se slova. (Obrázek C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek C 

 

 

 

b) Cvičení, metody, techniky, kroky 

 

Hra o poslouchání: Velmi významná zkušenost (30 minut) 

1. Rozdělte skupinu na dvě poloviny rozpočítáním na „první“ a „druhý“. Skupina by měla mít sudý 

počet členů, pokud je lichý, požádejte jednoho studenta, aby byl pozorovatelem. Vezměte 

všechny „první“ mimo učebnu. (Tato hra bude nejúčinnější, pokud budete mít někoho k ruce, 

asistenta.)  

2. Asistentů zůstane mimo učebnu s „prvními“. Zatímco vy zůstanete uvnitř s „druhými“.  

3. Pokyny pro „první“: Zamyslete se na chvilku a vzpomeňte si na událost, která měla zásadní vliv 

na váš život. Mělo by to být něco, co vám doslova změnilo život. Po chvíli se vrátíte do učebny. 

Najdete své kolegy sedět v různých částech místnosti s prázdnou židlí před sebou. Můžete se 

posadit na prázdnou židli před kýmkoli budete chtít. Až se usadíte, vyprávějte osobě před vámi 

svůj příběh. Až skončíte, váš partner shrne, co slyšel. 

4. Úprava místnosti s „druhými“ v průběhu Hry o poslouchání: Požádejte „druhé“, aby se rozmístili 

rovnoměrně po učebně a posadili se na židle. Před sebe by měli umístit jednu prázdnou židli. 
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Modul 1: Komunikace v sociálním podniku 

Cvičení 2 

5. Pokyny pro „druhé“: Po chvilce se „první“ vrátí do učebny a každý z nich si sedne na některou 

prázdnou židli. Znamená to, že před každým z vás bude sedět jeden váš kolega. Začne vám 

vyprávět nějaký příběh z jeho života. Vašim úkolem bude ignorovat je, ovšem decentním 

způsobem, například opíráním se o opěradlo židle, nekoukáním se do jejich očí, pohráváním si s 

něčím v rukách nebo čmáráním na papír. Pokračujte v tomto „neposlouchání“, až dokud vám 

lektor nedá signál (například zaklepáním na stůl) (Domluvte si tento signál s „druhými“ tak, aby 

oběma stranám vyhovoval – mělo by to být něco slyšitelné, ale nerušivé zároveň). V okamžiku, 

kdy zazní tento zvuk, začněte projevovat zájem – nakloňte se ke kolegovi, hleďte mu do očí, 

přestaňte si hrát nebo kreslit. Až váš partner dokončí své povídání, zopakujte mu, co jste slyšeli. 

6. Nyní si zahrajte tuto hru podle výše uvedených pokynů. Uvidíte, že když „první“ vejdou do 

místnosti, budou chvilku váhat – vybírat si, ke komu si přisednou. Pak se ale rychle usadí před 

zvolenou osobu. 

Prvky chování, které si povšimnete při této hře. 

Někteří studenti začnou ihned mluvit, navzdory skutečnosti, že jejich partner neposlouchá. 

Někteří dokonce mluvit přestanou, když zjistí, že je nikdo neposlouchá, ale někteří pojedou dál. 

Ti, kteří mluvit přestanou, se budou tvářit uraženě, anebo se budou snažit pozornost upoutat. 

Někteří si jenom sednou a budou čekat, než je začne posluchač skutečně poslouchat. Pocítíte 

jisté napětí, způsobné „neposloucháním“.  Uvidíte, že „posluchači“ se budou vrtět na židlích, jak 

se budou snažit „neposlouchat“ své partnery. Asi budou částečně slyšet vyprávěné příběhy, 

emocemi protknuté hlasy, a bude pro ně těžké neposlouchat. Jakmile hra dosáhne tohoto bodu a 

vy dáte domluvený signál, zaznamenáte viditelnou změnu z náladě v místnosti. Bude tam 

evidentní interakce, vhodné chování posluchačů, a téměř úleva na straně vypravěčů. Možná 

zaznamenáte i hněv u některých vypravěčů, dokonce mohou přestat chtít pokračovat naebo 

dokončí aktivitu už pouze mechanicky. Někdy se dokonce objeví i pláč, protože někteří vypravěči 

jsou velmi ranění nezájmem posluchačů.Současně s tím, se posluchači budou pokoušet tuto 

situaci napravit. 

 

Diskuse o hře:  

Před začátkem diskuse požádejte posluchače i vypravěče, aby si sedli do dvou řad, tváří v tvář. 

1. Nejdříve se zeptejte posluchačů: Jak se cítíte? Co jste se naučili? 

2. Budete slyšet o pocitech a chování během hry. Ačkoli budou vypravěči také chtít promluvit, 

zatím jim to nedovolte a požádejte je, aby počkali, až přijde na ně řada. 

 

c) Zpětná vazba a vyhodnocení (10 minut) 

Skupinová nástěnná malba   

Připevněte na zeď čtyři flipcharty, podle toho, kolik máte ve skupině účastníků hry. Na konci 

cvičení, požádejte studenty, aby každý z nich nakreslil jednu věc, kterou se v cvičení naučili. 

Požádejte je také, aby interpretovali své kresby – i navzájem. 

Citové „děkuji“ 

Aby byli studenti schopni pochopit, že učení se je složitý proces, který přichází z různých zdrojů, 

požádejte je, aby poděkovali komukoli ze skupiny, kromě lektora. Můžou děkovat sobě navzájem 

za  pomoc při lepším pochopení aspektů poslouchání, anebo za otázky nebo komentáře, které jim 

umožnili nahlédnout hlouběji do problematiky poslouchání. Je možné, že někdo jenom řekne 

„děkuji“, odpovědí může být prosté „rádo se stalo“. 
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Modul 1: Komunikace v sociálním podniku 

Cvičení 3 

1. Název aktivity 

Rozvíjej svou asertivitu! 

 

2. Smysl aktivity 

- Procvičit si a zamyslet se nad komunikačními pomůckami; 

- Procvičit si strategie sebeprosazování; 

- Pochopit význam vyjednávání a kompromisu a jejich efektivitu. 

 

3. Popis cílové skupiny  

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

Skupina cca 14 osob. 

 

4. Zdroje a potřebné pomůcky  

Potřebný čas: 60 minutes  

Materiály: papír, fixy, oblečení-masky pro scénky (brýle, klobouky, šály, paruky apod.) 

 

5. Podrobný popis aktivity se studenty. 

a) Úvod a příprava (k zajištění zapojení a účasti každého studenta, vytvoření pocitu jednoty 

ve skupině a zaměření studentovy pozornosti na materiál) 

 

Pěsti (5 minut) 

Toto cvičení pomůže účastníkům nakreslit čáru mezi asertivitou a agresivitou. Rozdělte 

skupinu do dvojic, jedna osoba bude A, druhá B. Jedna polovina obdrží jednu sadu instrukcí, 

druhá polovina druhou.  

Instrukce pro osoby A: Osoba B bude mít sevřenou pěsti. Musíte ji nějakým způsobem 

otevřít.  

Instrukce pro osoby B: Sevřete ruku v pěst. Osoba A se pokusí vaši pěst otevřít. NESMÍTE  

ji otevřít, jen pokud vás o to zdvořile požádá. 

 

b) Metodika a postup 

Scénka a vzorové situace (20 minut) 

Zadejte následující scénky účastníkům. Požádejte je, aby si scénku zahráli, a pak si vyměnili 

role.  
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Modul 1: Komunikace v sociálním podniku 

Cvičení 3 

- Půjčili jste příteli knihu, vrátil vám ji s chybějícími stránkami. 

- Váš přítel váš pokaždé požádá o pár drobných, když jde ven, ale nikdy vám je nevrátí. 

Začíná vám to lézt na nervy. 

- Váš příbuzný vám zavolá pozdě v noci, jen aby si s vámi popovídal. Vy jste ale unavení a 

musíte brzy ráno vstávat. 

- Jedete v autobuse a váš spolucestující se rozhodne zpívat. Zpívá už 15 minut. Začíná vám 

to lézt na nervy, a tak ho zdvořile požádáte, aby přestal, on ale pokračuje. 

- Jste na vstupním pohovoru do nového zaměstnání a ředitel řekne: Proč bych vás měl 

přijmout, vždyť nemáte žádné zkušenosti. 

Popis rolí 

• Neměly by být přehnané nebo karikované. Klišé nebo extrémní důraz na osobnostní rysy  

zmenšuje prostor pro osobní interpretaci nebo a výsledky jsou pak předvídatelné.  Příliš 

mnoho detailů komplikuje roli a hatí výsledek. Popis role by měl obsahovat několik 

důležitých informací o tom, co je potřebné pro studenta vědět (nebo cítit) o ostatních 

postavách ve scénce. 

 

Strukturovaná diskuse 

1. Všichni sledují scénku v tichosti a připravují si komentáře 

2. Každý „herec“ ve scénce poskytne komentář bez přerušení 

3. Pozorovatelé také poskytnou komentáře bez přerušení.  

4. Všichni společně diskutují o scénce a komunikačních elementech 

5. Pomozte účastníkům vrátit se zpět do reality a vystoupit z rolí 

6. Všichni společně prodiskutují všeobecné závěry bez upozorňování na detaily. 

 

Řada požadavků/řada odmítání – Cvičení vyjednávání (15 minut) 

Účastníci vytvoří dvě řady. Jedna řada je „Řada požadavků“. Mohou požadovat cokoli, 

zvýšení platu, služební auto, volno apod. Druhá je „Řada odmítání“. Jejich úkolem odmítat. 

Their job is to say no. Upozorněte je na to, aby byli ve svých prohlášeních realističtí a aby pro 

odmítání udávali důvody. „Řada požadavků“ pak položí jenom otázku typu Co? Jak? Proč?, 

kterou musí „Řada odmítání“ rozvinout. Nelze na ně odpovědět způsobem ano/ne. 

„Řada požadavků“ poté přeformuluje svůj požadavek podle toho, co se dozvěděli od „Řady 

odmítání“. Načež „Řada odmítání“  upřímně nabídne přehodnocení požadavku. Lektor vede 

účastníky jednotlivě, ale každá dvojice pracuje rychle.  

Toto cvičení velmi pomáhá překonat obavu z odmítnutí a rozvíjí schopnost sebrat se a být 

asertivními za pomocí doplňujících (zjišťujících) otázek a přehodnocení požadavků. 

Řady se pak vymění.  
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Modul 1: Komunikace v sociálním podniku 

Cvičení 3 

c) Zpětná vazby a vyhodnocení (10 minut) 

 

Co jsem získal 

1. Požádejte studenty, aby v průběhu dvou minut sepsali to nejcennější na tomto cvičení a 

kde a jak to mohou využít ve svém každodenním životě. 

2. Požádejte studenty, aby vytvořili dvojice s někým, kdo nestojí vedle nich. 

3. Požádejte studenty, aby si s partnerem pověděli o tom, co považují v tomto cvičení za 

důležité a jak to budou využívat. 

4. Požádejte  několik dvojic, aby se o své myšlenky podělili s celou skupinou. 

 

Slogan 

1. Požádejte studenty, aby vytvořili malé skupinky (3-5 osob) a pokusili se identifikovat, co z 

toho, co se právě naučili, by mohlo mít pro ně největší užitek. Každý člen skupinky by se 

měl o své myšlenky podělit s ostatními ve skupince. 

2. Požádejte studenty, aby v průběhu 7 minut sestavili slogan, který by shrnoval všechny 

hlavní myšlenky, které vznikly ve skupině. 

3. Požádejte studenty, aby se postavili a pronesli svůj slogan nahlas celé skupině. 

(Povzbuďte skupinu k potlesku po každém sloganu). Můžete také napsat tyto slogany na  

flipcharty a rozvěsit je po místnosti jako připomínku pro zbytek skupiny. 
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1. Název aktivity 

Co si myslíte, že vás ve vašich krocích brzdí 

 

2. Smysl aktivity 

Pochopit prostředí a vlivy na vaše rozhodování a konání v podnikání 

 

3. Popis cílové skupiny  

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

Skupina cca 14 osob. 

 

4. Potřebný čas 

70 minut 

 

Materiály a pomůcky: 

Poznámkový papír, pero, stránka z učebních materiálů s odkazy na zajímavá videa na dané 

téma 

 

5. Popis aktivity 

a) Úvod, rozehřátí   

Diskutujte na dané téma: překážky při podnikání (20 min) 

 

b) Cvičení 

Sledujte videa a dělejte si poznámky. 

  

Sdílejte ve dvojici, co jste si zaznamenali, držte se tématu (30 min) 

 

c) Zpětná vazba a vyhodnocení (25 min.) 

Nakonec sdílejte nejzajímavější myšlenky v celé skupině. 

 

6. Závěr aktivity a vyhodnocení (5 min.) 

Projděte si se skupinou nejdůležitější aspekty cvičení 

Povězte si o jeho silných a slabých stránkách. 

 

 

Modul 2: Dimenze sociálního podnikání 

Cvičení 1 
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1. Název aktivity 

Rozhodování 

 

2. Smysl aktivity 

Pochopit důležitost správného rozhodování 

 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

Skupina cca 14 osob, které budou pracovat ve dvojicích 

 

4. Potřebný čas 

70 minut 

 

Materiály a pomůcky: 

Poznámkový papír, pero, stránka z učebních materiálů s odkazy na zajímavá videa na dané 

téma 

 

5. Popis aktivity 

a) Úvod, rozehřátí   

Diskutujte na dané téma: význam rozhodování (20 min) 

 

b) Cvičení 

Sledujte videa a dělejte si poznámky. 

  

Sdílejte ve dvojici, co jste si zaznamenali, držte se tématu (30 min) 

 

c) Zpětná vazba a vyhodnocení (25 min.) 

Nakonec sdílejte nejzajímavější myšlenky v celé skupině. 

 

6. Závěr aktivity a vyhodnocení (5 min.) 

Projděte si se skupinou nejdůležitější aspekty cvičení 

Povězte si o jeho silných a slabých stránkách. 

 

 

Modul 2: Dimenze sociálního podnikání 

Cvičení 2 
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1. Název aktivity 

Nechte své hodnoty řídit vaše rozhodnutí 

 

2. Smysl aktivity 

Pochopit význam hodnot při rozhodování 

 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

Skupina cca 14 osob, které budou pracovat ve dvojicích 

 

4. Potřebný čas 

70 minut 

 

Materiály a pomůcky: 

Poznámkový papír, pero, stránka z učebních materiálů s odkazy na zajímavá videa na dané 

téma 

 

5. Popis aktivity 

a) Úvod, rozehřátí   

Diskutujte na dané téma: význam základních osobních hodnot při rozhodování (20 min) 

 

b) Cvičení 

Sledujte videa a dělejte si poznámky. 

  

Sdílejte ve dvojici, co jste si zaznamenali, držte se tématu (30 min) 

 

c) Zpětná vazba a vyhodnocení (25 min.) 

Nakonec sdílejte nejzajímavější myšlenky v celé skupině. 

 

6. Závěr aktivity a vyhodnocení (5 min.) 

Projděte si se skupinou nejdůležitější aspekty cvičení 

Povězte si o jeho silných a slabých stránkách. 

 

 

Modul 2: Dimenze sociálního podnikání 

Cvičení 3 



Modul 3: Sociální a občanské kompetence 

Cvičení 1 
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1. Název aktivity 

Diskuse  na téma: zdraví 

 

2. Smysl aktivity 

Zajištění porozumění probírané látky 

 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

 

4. Potřebný čas 

15 minut 

 

Pomůcky: 

Poznámky, pero, papír 

 

5. Popis aktivity 

Studenti se shromáždí kolem stolu nebo si sednou do kruhu (dobrovolné). 

Společně diskutují o jednotlivých tématech sekce o zdraví. Každý student sdílí osobní zkušenost 

se způsoby ochrany a udržování svého zdraví. 
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1. Název aktivity 

Diskuse  na téma: Rozmanitost 

 

2. Smysl aktivity 

Zajištění porozumění probírané látky 

 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

 

4. Potřebný čas 

15 minut 

 

Pomůcky: 

Poznámky, pero, papír 

 

5. Popis aktivity 

Na této aktivitě by se měl účastnit moderátor, který studenty zná. 

Studenti se shromáždí kolem stolu nebo si sednou do kruhu (dobrovolné). 

Společně diskutují na téma rozmanitost. Každý student sdílí osobní zkušenost s diskutovaným 

tématem. 

- Studenti by měli srovnat svůj postoj k rozmanitosti  kdysi a dnes 

- Studenti diskutují o svých přáních v oblasti rozmanitosti 

- Studenti diskutují o možných způsobech rozvoje empatie. 

Modul 3: Sociální a občanské kompetence 

Cvičení 2 
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1. Název aktivity 

Diskuse  na téma: Etika 

 

2. Smysl aktivity 

Zajištění porozumění probírané látky 

. 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

 

4. Potřebný čas 

15 minut 

 

Pomůcky: 

Poznámky, pero, papír 

 

5. Popis aktivity 

 

Studenti se shromáždí kolem stolu nebo si sednou do kruhu (dobrovolné). 

Společně diskutují na téma: etika. 

Diskutují o tom, co se naučili v oblasti, pravidel chování. 

Sdílí své zkušenosti s etikou při vyjednávání. 

 

Modul 3: Sociální a občanské kompetence 

Cvičení 3 



Modul 4: Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

Cvičení 1 
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1. Název aktivity 

Procvičte si svou představivost a kreativitu. 

 

2. Smysl aktivity 

Když vykonáváte kreativné věci, energizujete svůj mozek zvýšením počtu kontaktů mezi 

neurony. Čím vícekrát budete podobné činnosti vykonávat, tím aktivnější bude váš mozek a tím 

kreativnější budete. 

 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

Jakákoli skupina studentů, kteří pracují rozvoji své kreativity 

 

4. Zdroje 

Čas: 30 minut 

 

Pomůcky 

Minimálně deset předmětů, které máte kolem sebe, na stole, v tašce nebo kapsách, ve svém 

pokoji. 

List papíru a pero. 

 

5. Podrobný popis aktivit se studenty 

a) Úvod a rozcvičení (5 min) 

Připravte si  list papíru a nejméně deset předmětů: peníze, vizitky, pera, fotografie, kreditní 

karty, klíče, mince atd. 

 

b) Cvičení(10min) 

Vytvořte sestavu - konstrukci - stavbu z připravených předmětů pomocí následujících pokynů: 

Ve své mysli si nejdříve tuto sestavu představte, jak vás metaforicky ztvárňuje. Nemyslete na 

konkrétní materiály ve vaší ruce. Místo toho se zamyslete nad tvarem, který by vaše sestava 

měla mít. Jaké rytmy v ní chcete? Jaké  textury? Kde chcete, aby byla aktivní? A kde pasivní? 

Kde se věci překrývají a kde jsou izolovány? Zamyslete se nad obecnými a celkovými dojmy a 

vynechejte podrobnosti. Nemyslete na velké umění; jen přemýšlejte o tom, kdo jste a jak se 

můžete metaforicky reprezentovat. 

 

Nyní vytvořte již konkrétnější skladbu své sestavy. Při pohledu na papír si představte konkrétní 

sestavu, kterou chcete vytvořit. Než přejdete k dalšímu kroku, ujistěte se, že jste tento obrázek 

vytvořili.  

 

Nyní položte předměty na papír. Jelikož je fáze představování a skládání již za námi, je na čase 

uvést váš výtvor do fyzické podoby.  

 

Jak dalece se skutečná sestava - konstrukce blíží vaší původní koncepci? Vžijte se do role 

kritika této konstrukce. Udělejte to kvůli sobě, bez ohledu na to, že to vy jste ji vytvořili. 

Rozeberte předměty a pokuste se konstrukci sestavit ještě jednou. 
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Konceptualizací a použitím materiálů, které jste měli po ruce, jste z ničeho vytvořili umělecké 

dílo. 

Pokud byste toto cvičení prováděli každý den s různými objekty, stali byste se umělcem, který 

se specializuje na přeuspořádání různých předmětů do umění. Je to aktivita, která zapíná 

synaptické přenosy ve vašem mozku, které zapínají geny spojené s tím, co děláte. 

 

 

c) Zpětná vazba a vyhodnocení 

(10 min.) 

Mohli bychom to metaforicky přirovnat ke vzpírání. Pokud chcete budovat svaly, zvedáte činky. 

Pokud je váha dostatečně těžká, poškodí to svaly. Toto poškození vytváří chemickou kaskádu 

která zasáhne  do jader vašich svalových buněk a zapíná geny, které tvoří bílkoviny a vytvářejí 

nová svalová vlákna. Tyto geny se zapnou pouze v reakci na nějakou výzvu z okolního 

prostředí. Proto musíte neustále zvedat těžší a těžší váhy. Fráze „Žádná bolest, žádný zisk“, je v 

tomto případě doslova pravdivá. Interakce s prostředím zapíná určité geny, které by jinak nebyly 

zapnuty; ve skutečnosti budou vypnuty, pokud nebudou čelit určitým výzvám. 

Totéž platí pro mozek. Když vytváříte kreativní nápady a produkty, doplňujete neurotransmitery 

spojené s geny, které se zapínají a vypínají v reakci na to, co dělá mozek, který zase reaguje na 

výzvy. Když děláte nějakou kreativní činnost, energizujete svůj mozek zvýšením počtu kontaktů 

mezi neurony. Čím vícekrát to budete opakovat, tím aktivnější bude váš mozek a tím budete 

kreativnější. 

 

Chcete si to vyzkoušet ještě jednou? 

 

6. Závěr aktivity a vyhodnocení 

(5 min.) 

Projděte si ještě jednou celou aktivitu.  

Co se vám líbilo, co bylo těžké nebo nepříjemné? Máte nějaká doporučení? 

Modul 4: Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

Cvičení 1 
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1. Název aktivity 

Obrazy slov (Stroopův test) 

 

2. Smysl aktivity 

Pokud zautomatizujeme naše myšlení, skončíme pořád pořád se stejnými věcmi. 

Zamyslete se nad tím, jak myslet a přemýšlet jinak, mimo zaběhnuté koleje!  

Stroopův efekt  se používá k vyšetřování psychologických schopností člověka; od svého 

objevu během dvacátého století se stal populární neuro-psychologickým nástrojem. 

 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

Jakákoli skupina studentů, kteří pracují na hledání alternativních způsobů nahlížení na věci 

a problémy. 

 

4. Potřebný čas 

15 minut 

 

Pomůcky: 

Barevné čtverce (nebo video – viz dále) 

 

5. Podrobný popis aktivit se studenty 

a) Úvod a rozehřátí (5 min) 

Stroopův test patří mezi nejznámější a nejpoužívanější úlohy na pozornost. Jeho autorem 

je americký psycholog J. Ridley Stroop, publikoval jej už roku 1935 a my ho využili ve hře 

Záludné barvy. 

 

b) Cvičení (20 min) 

Přečtěte nahlas následující barvy jak nejrychleji umíte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 4: Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

Cvičení 2 
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A teď přečtěte rychle barvy následujících slov…  ne slov samotných ale barev písma, kterými 

jsou slova napsaná: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test je založený na rozporu mezi dvěma vizuálními informacemi (vjemy). Ty přicházejí do 

mozku ve stejnou chvíli, ale liší se doba jejich zpracování. 

První informace je verbální – třeba slovo „žlutá“. Lidský mozek zpracovává verbální informace 

přednostně, takže po přečtení slova „žlutá“ se v mozku okamžitě aktivuje představa žluté barvy. 

Druhá informace ale říká, jako barvou je text napsán (třeba „modrá“). Tu však mozek zpracuje 

později než verbální. 

Kdybyste museli co nejrychleji říct, o jaké barvě se píše, bylo by to snadné. Využili byste 

informaci, kterou mozek zpracoval rychleji, a text jednoduše přečetli. Jenže Stroopův test 

vyžaduje, abyste potlačili rychlejší verbální informaci a zaměřili se na barvu, kterou je text 

napsán – správná odpověď na náš příklad je tedy „modrá“. 

Stroopův test se řadí mezi základní diagnostické nástroje. Zjišťuje úroveň exekutivních funkcí, 

schopnost zpracování konfliktu a míru pozornosti. 

 

Vyzkoušejte si tento test i tady trochu jinak: 

https://www.youtube.com/watch?v=IZDGQ2CwWq8 

 

c) Zpětná vazba a vyhodnocení (5 min.) 

Pomohla vám tato aktivity pochopit více o způsobu vašeho myšlení? 

 

6. Závěrečné zhodnocení aktivity a celé hodiny 

(5 min.) 

• Shodnoťte aktivitu - co jste se dozvěděli o svých zvycích a vzorcích chování? 

• Jaké jsou silné stránky této aktivity? 

• Jaké jsou slabé stránky? 

• Jak můžete zlepšit svůj výkon? Budete umět vyjít ze zaběhnutých kolejí? 

 

Modul 4: Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

Cvičení 2 



33 

1. Název aktivity 

Zjistěte jaký je váš styl uvažování 

 

2. Smysl aktivity 

Zjistit, velmi jednoduchým způsobem, jak uvažujete a na co se tudíž můžete spolehnout při svém 

podnikání. 

 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci. Kdokoli, kdo chce zjistit, jak uvažuje. 

 

4. Zdroje 

Čas: 10 minut 

Nejsou zapotřebí žádné další pomůcky. 

 

5. Podrobný popis aktivit se studenty 

a) Úvod a rozcvičení (1 min) 

Ukazováčkem své dominantní ruky (pro praváka je to pravá) si napište písmeno “Q” na své čelo. 

Jsou jenom dva způsoby, jak to udělat. Můžete písmeno napsat s ocáskem směřujícím k vašemu 

pravému oku, anebo k oku levému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zpětná vazba a vyhodnocení 

(5 min.) 

Lidé, kteří napíší Q s ocáskem směřujícím k levému oku (takže ten, kdo se na ně dívá, to může 

přečíst) se soustředí „zvenčí“. Wiseman je popisuje jako lidi s vysokou sebekontrolou. Jejich 

primárním zájmem je vypadat dobře a chytře. Záleží jim na tom, jak je vidí ostatní a silně reagují na 

společenské události a situační kontext. Psycholog Carol Dweck popisuje tyto lidi jako ty, jež mají 

„pevný“ styl uvažování. 

 

Lidé, kteří si napíší Q na čelo s ocáskem směřujícím k jejich pravému oku (tak, jak to vidí oni sami), 

se soustředí zevnitř. Oproti předchozímu případu jsou to lidé s nižší sebekontrolou a snaží se spíše 

být pořád tou stejnou osobou i v různých situacích. Jejich chování je vedeno spíše jejich vnitřními 

pocity a hodnotami, a méně jim záleží na jejich vlastním vlivu na okolí. V životě také méně lžou. 

 

6. Závěry aktivity a vyhodnocení 

(5 min.) 

• Jaký je vás vlastní styl uvažování? Které další důkazy o tom skýtá váš každodenní život? 

Modul 4: Iniciativa a podnikatelské dovednosti 

Cvičení 3 



Modul 5: Sociální uvědomění a solidarita 

Cvičení 1 
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1. Název aktivity 

Zamyslete se nad svými povinnostmi 

 

2. Účel aktivity 

Zamyšlení se nad tématy souvisejícími s demokracií a aktivním občanstvím. 

 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

 

4. Zdroje  

Čas: 50 minut  

Potřebné pomůcky: 2 tabule se 4 listy papíru, fixy, barvy 

 

5. Podrobný popis aktivit se studenty 

a) Úvod a rozcvičení 

Práva a povinnosti(20 min) 

Pokud mluvíme o právech a povinnostech, je dobré použít grafické znázornění práv a 

povinností. Rozdělte studenty do dvou skupin. Každá skupina si musí místo na papíře 

rozdělit na dvě části. Na jedné budou práva a na druhé povinnosti. Dejte jim 20 minut na to, 

aby napsali, co si myslí, že patří do těchto dvou kategorií. Studenti pak musí vše přečíst a 

vysvětlit, co napsali. Jsou některá slova shodná? 

 

b) Cvičení, metody, techniky, jednotlivé kroky 

Mé povinnosti (20 min) 

Tentokrát se budou studenti zamýšlet pouze nad svými povinnostmi. Každé skupině dejte 

nový list papíru. List bude rozdělen na 4 části: 

• doma 

• ve škole 

• já sám 

• ve společnosti 

Dejte studentům 20 minut na to, aby vyplnili jednotlivé kategorie. Studenti musí přečíst a 

vysvětlit, co napsali. Jsou některá slova shodná? 

 

Třídní listina práv (10 min) 

Všichni studenti, na základě myšlenek vycházejících z předcházející diskuse, sepíšou listinu 

základních práv pro třídu. Listinu si přečte a poslechne celá třída. 
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c) Zpětná vazba a hodnocení 

(5 min.) 

Ve třídě rozdejte následující dotazníky. Studenti musí následujícím otázkám přiřadit hodnotu 

1 až 5 (5 je maximum, 1 minimum). 

Myslíte si, že brainstorming byl užitečný a zajímavý? 

Jak důležitá byla výsledná listina? 

Myslíte, že spolupráce ve vaší skupině byla dobrá? 

 

6. Závěrečné zhodnocení aktivity a celé hodiny 

(5 min.) 

S účastníky proberte průběh aktivity.  

• Co bylo dobré? 

• Co nebylo dobré? 

• Co by šlo příště zlepšit? 
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Cvičení 2 

1. Název aktivity 

Řekněte to tělem 

 

2. Účel aktivity 

Zamyšlení se nad problémy spojenými s integrací a kulturním povědomím 

 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

 

4. Zdroje  

Čas: 70 minut  

Potřebné pomůcky: mobilní telefon, počítač, projektor, papír a pero 

 

5. Podrobný popis aktivit se studenty 

a) Úvod a rozcvičení 

Slovo tvořené tělem – brainstorming (20 min) 

Skupinový brainstorming o daných tématech prostřednictvím diskuse, přemýšlení a různých 

pozic. Prostřednictvím této aktivity se studenti zapojí a budou konfrontováni s různými názory 

a přístupy. 

Lektor vyzve studenty, aby vysvětlili význam šesti slov. Studenti by měli chápat a umět 

vysvětlit smysl, uvést příklady ze svého života související s těmito slovy. 

 

b) Cvičení, metody, techniky, jednotlivé kroky 

Slovo tvořené tělem (20 min) 

Rozdělte studenty do dvou skupin. V každé z těchto dvou skupin určete fotografa/režiséra 

(bude používat mobilní telefon). Každá skupina musí využít těla všech svých členů k 

vytváření písmen abecedy. Každá skupina vytvoří z písmen tři slova, po vytvoření každého 

takového slova musí fotograf toto slovo vyfotografovat.  

Slova pro první skupinu: (RESPEKT, KULTURA, DIVERZITA) 

Slova pro druhou skupinu: (TOLERANCE, ROVNOST, INKLUZE) 

Po tom, co každá ze dvou skupin udělá fotky všech tří slov, musí tyto nahrát na počítač a 

výsledek předvést. Během zobrazení na projektoru musí obě skupiny předvedená slova 

nahlas vyslovit. 
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Modul 5: Sociální uvědomění a solidarita 

Cvičení 2 

Slovo tvořené tělem(20 min) 

Na konci projekce obě skupiny musí společně rozhodnout jaké slovo či frázi vytvoří obě 

dohromady pouze s jedním fotografem – tato fráze musí obsahovat tolik písmen, kolik je 

účastníků … nebo méně.) 

Tuto frázi vyfotografují a promítnou. 

Celá skupina pak frázi vysloví. 

Fotografie skupiny nasdílí na Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zpětná vazba a hodnocení 

(5 min.) 

Ve třídě rozdejte následující dotazníky. Studenti musí následujícím otázkám přiřadit 

hodnotu 1 až 5 (5 je maximum, 1 minimum). 

Myslíte, že brainstorming byl užitečný a zajímavý? 

Jak se vám líbilo výsledné zobrazení slov? 

Myslíte, že spolupráce ve vaší skupině byla dobrá? 

 

6. Závěrečné zhodnocení aktivity a celé hodiny 

(5 min.) 

S účastníky proberte průběh aktivity.  
Co bylo dobré? Co nebylo dobré? Co by šlo příště zlepšit? 
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Modul 5: Sociální uvědomění a solidarita 

Cvičení 3 

1. Název aktivity 

“Kdo jsem” básně a „Zmrzni“ 

 

2. Účel aktivity 

Zamyšlení se nad tématy integrace a kulturního povědomí  

 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

 

4. Zdroje  

Čas: 50 minut  

Potřebné pomůcky: papír a pera 

 

5. Podrobný popis aktivit se studenty 

a) Úvod a rozcvičení 

Zmrzni (20 min) 

Tato hra pomáhá studentům objevit jejich fyzický svět a to, co má společného s hraním. 

Také rozvíjí jejich představivost. 

Vyzvěte dva studenty, aby improvizovali scénu, kterou jim navrhne publikum. Po zhruba 

minutě může někdo z publika zakřičet „Zmrzni!“ Dva herci zamrznou ve svých pózách. 

Student z publika nahradí jednoho z herců a zaujme zcela stejnou pózu. Tento student 

musí začít hrát novou scénku na základě pózy, ve které se nachází. 

 

 

b) Cvičení, metody, techniky, jednotlivé kroky 

“Kdo jsem” básně (20 min) 

Tato aktivita začíná aktivním sebepozorováním, ale zároveň jednotlivci mají příležitost 

propojit se jeden s druhým. Účastníci píšou krátké básně, v nichž každý řádek začíná „Já 

jsem“, čímž dostávají příležitost vlastními slovy vyjádřit, kým jsou a co je pro jejich identitu 

příznačné. 

Cíle: Pokud se pokoušíme o zvýšení povědomí a přispět k osobnímu rozvoji, je nezbytné 

zapojit účastníky do aktivit, které vyžadují sebepoznávání a sebereflexi. Také je důležité, 

aby účastníci dostali příležitost dostat se přes hranice své identity.  Aktivita „Kdo jsem“ 

může být neohrožujícím počátkem směřujícím k sebereflexi a introspekci. Pro účastníky je 

bezpečným způsobem, jak přemýšlet o tom, co ovlivnilo jejich identitu, a toto dále sdílet. 

Dále pak prohlubuje proces navazování vazeb, jelikož účastníci často nachází nečekané 

podobnosti a odlišnosti mezi sebou a ostatními členy skupiny. 
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Modul 5: Sociální uvědomění a solidarita 

Cvičení 3 

Pokyny: Požádejte účastníky, aby během 10-15 minut napsali báseň nazvanou „Já jsem“. 

Řekněte jim že jediným pravidlem je, aby každý řádek začínal slovy „Já jsem..“ Nechte na 

nich, jak si vše sami vyloží, ale můžete jim  navrhnout, že pokud chtějí, mohou třeba říct, 

odkud pocházejí – region, etnikum, náboženství atd. Mohou použít vzpomínky na různá 

období svého života; své koníčky a motta, oblíbené fráze, rodinné tradice a zvyky i cokoli 

jiného, co je činí tím, kým jsou.  Řekněte jim, že své básně budou přednášet. 

 

c)  Zpětná vazba a hodnocení 

Ve třídě rozdejte následující dotazníky. Studenti musí následujícím otázkám přiřadit 

hodnotu 1 až 5 (5 je maximum, 1 minimum). 

Myslíte si, že rozehřívací aktivita byla užitečná a zajímavá? 

Jak složité pro vás bylo napsat báseň?  

Pomohla vám tato aktivita lépe pochopit sebe sama? 

Pomohla vám tato aktivita lépe pochopit vaše přátele? 

 

6. Závěrečné zhodnocení aktivity a celé hodiny 

(5 min.) 

• S účastníky proberte průběh aktivity.  

• Co bylo dobré? 

• Co nebylo dobré? 

• Co by šlo příště zlepšit? 
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Modul 6 : Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 1 

1. Název aktivity 

Co potřebuji a co chci 

  

2. Účel aktivity: 

- Formulovat svůj vlastní názor a představit ho skupině; 

- Uvědomit si vlastní potřeby a touhy. 

  

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

 

4. Zdroje (potřebné materiály) 

Čas: 90 minut (včetně dvou přestávek) 

Materiály: výtvarné potřeby, rastrový papír; karty zhruba 8x12 cm, časopisy, lepidlo, 

nůžky 

 

5. Podrobný popis aktivit se studenty 

Úvod a rozcvičení 

Snažte se studenty zaujmout a zajistit jejich účast, vytvořte pocit pospolitosti a zaměřte 

pozornost studentů na materiály, se kterými budou v hodině pracovat. 

Prolomení ledů „Strom lidských práv“ 

Studenti společně pracují na vytvoření obrázku znázorňujícího lidská práva a lidské 

potřeby.  

1. Požádejte studenty rozdělené do menších skupin, aby na velký list papíru nakreslili 

strom. Na strom ať napíšou (na listy, květy, plody či větve) lidská práva, o kterých si 

myslí, že je potřebují všichni lidé k tomu, aby mohli žít důstojný a spravedlivý život.  

Takový strom lidských práv musí mít kořeny, aby mohl prospívat. Nakreslete kořeny a do 

nich vepište věci, díky kterým lidská práva vzkvétají. Například zdravá ekonomika, 

spravedlivé zákony, vzdělání pro všechny.  

 2. Když budou obrázky nakreslené, požádejte skupiny, aby představily své stromy a 

řekly, proč je tam která věc uvedena.  

Čas na diskusi: 20 a více minut, čas na prezentaci plakátu: 10 minut 

 

Druhá část hodiny: Co potřebuji a co chci 

Studenti vyrobí kartičky, na nichž budou věci, o kterých si myslí, že je potřebují nebo 

chtějí k tomu, aby byli zdraví a šťastní. Skupiny pak tyto položky rozdělí na „potřebné“ a 

„chtěné“. Celá skupina pak diskutuje o tom, co jsou základní lidské potřeby a co se děje, 

když nejsou naplňovány a jaký je vztah mezi základními lidskými potřebami a lidskými 

právy. Čas: 30-60 minut.  
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Cvičení 1 

1. Požádejte studenty pracující ve dvojicích nebo v malých skupinách, aby vytvořili 10 – 20 karet s 

věcmi, o kterých si myslí, že je lidé potřebují a chtějí, aby byli zdraví a šťastní. Tyto ať pak nakreslí 

na karty, či je nějak vystřihnou z časopisů a na karty nalepí.  

 

2. Každá dvojice či skupina si vymění karty s ostatními. Pak skupina roztřídí tyto nové karty do 

kategorií:  

- Které věci jsou NEZBYTNÉ (e.g., nezbytné pro přežití, jako například jídlo, zdravotní péče, 

úkryt)? 

- Které věci jsou něco, co CHCEME, ale NEPOTŘEBUJEME (např. dobré, ale ne nezbytné pro 

přežití, jako např. hračky, vzdělání, volební právo)? 

- Co nepatří ani do jedné z těchto kategorií?  

 

3. Skupiny, které si mezi sebou vyměnily karty, se spojí a porovnají své karty. Pak by se měly 

mezi sebou shodnout na rozdělení karet do kategorií. Po tom, co to udělají, tak diskutují o 

následujícím:  

- Která hromádka karet je větší? Proč? 

- Pokud byste museli přeřadit dvě karty z hromádky NEZBYTNÉ do hromádky CHTĚNÉ, které 

byste vybrali?  

- Jak by takováto změna ovlivnila váš život (např., pokud byste už neměli k dispozici něco, co 

považujete za životu nezbytné?)  

 

4. Poproste celou skupinu, aby dala karty dohromady. Pověste je na zeď či na tabuli k doplnění 

seznamu skupiny. Diskutujte o následujícím:  

- Jsou do seznamu NEZBYTNÉ zahrnuty všechny lidské potřeby?  

- Jsou nějaké potřeby, které by se měly na seznam přidat? 

- Jsou zahrnuty věci, které chceme? Může skupina nějaké přidat?  

 

5. Diskuse:  

- Je lehké rozlišit mezi potřebami a chtěním? 

- Co se stane, pokud nejsou naplněny něčí touhy?  

- Co se stane, pokud nejsou naplněny něčí základní potřeby? 

- Co se stane se společností, ve které nejsou naplněny základní potřeby mnoha lidí? 

- Existují (ve vaší zemi, komunitě) lidé, jejichž základní potřeby nejsou naplněny? 

- Existují nějaké skupiny lidí, jejich základní potřeby nejsou často naplňovány? 

- Měly by tyto potřeby být naplněny? Proč?  

- Měly by být uspokojeny touhy některých lidí i tehdy, kdy nejsou naplněny potřeby jiných lidí? 

- Co lze udělat pro naplnění základních potřeb všech lidí?  

- Kdo má zodpovědnost za naplnění základních potřeb lidí?  

- Co můžete sami udělat pro naplnění základních potřeb lidí ve vaší komunitě?  
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Cvičení 1 

 

Druhá část hodiny: Nezbytné a chtěné. . . pokračování 

 

Diskuse:   

Jsou základní lidské potřeby stejné pro všechny po celém světě?  

Jsou tyto potřeby vždy naplňovány? 

Co má vliv na naše touhy?  

Jak naše touhy ovlivňuje věk? (pohlaví, sociální třída, kultura, etnikum). 

Jaký je vztah mezi lidským potřebami a lidskými právy?  

 

6.  Závěrečné zhodnocení aktivity a celé hodiny 

 

Zhodnocení: 

Každý student pomocí pantomimy předvede jednu základní POTŘEBU. 

 

 

S účastníky proberte průběh aktivity. Co bylo dobré? Co bylo zajímavé? Co by šlo příště 

zlepšit? 
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Modul 6 : Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 2 

1. Název aktivity 

Šance a perspektivy 

  

2. Účel aktivity: 

- Získání jasnějšího pohledu na vaše odborné vzdělání; 

- Zjištění vašich kompetencí a zájmů. 

  

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

  

4. Zdroje 

Čas: 90 minut (včetně 2 přestávek) 

Potřebné pomůcky: plakát „Hledá se“, pero, dotazník „Šance a příležitosti“, plastelína 

  

5. Podrobný popis aktivit se studenty 

a) Úvod a rozcvičení 

Snažte se aktivizovat a zapojit všechny studenty, vytvořte pocit pospolitosti a snažte se 

soustředit studenty na materiály, se kterými budou pracovat. 

Zahřívací činnost plakát „HLEDÁ SE“     

Každý student se představí prostřednictvím plakátu „Hledá se“.  

Lektor připraví plakát s náčrtem tváře a řádky na vyplnění následujících údajů:  

Jméno – věk – adresa – vzdělání – koníčky – kariérní cíle – největší přání 

Čas na vytvoření plakátu: 10 minut 

Čas na prezentaci plakátu: v závislosti na počtu studentů, zhruba 3 minuty na studenta 

 

b) Šance a perspektivy 

Studenti poměrně rychle projdou následující dotazník a své odpovědi vyplní na druhý list 

papíru. 

Pokud máte malou skupinu studentů (6-10 lidí), pak budou své odpovědi představovat celé 

skupině. Pokud pracujete s větší skupinou, rozdělte studenty do skupin o 4- 6 lidech a své 

odpovědi budou představovat v rámci této skupiny. 

Čas na práci s pracovním listem: 20 minut 

Čas na představení odpovědí: 20 minut 
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Modul 6 : Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 2 

Zeptejte se sami sebe, jaké máte požadavky na svou kariéru. Označte věty, které 

se vás týkají. 

 

• Chci získat výborné vzdělání, abych mohl pracovat na vysoce odborné pozici. 

• Moje sebeúcta je ve velké míře závislá na mé práci. Práce je pro mne to nejdůležitější. 

• Cítím závazky vůči svému zaměstnavateli a očekávám, že se budu výrazně podílet na 

úspěchu našeho podnikání tím, že zapojím sebe a svůj talent. 

• Jsem ochotný tvrdě pracovat, abych získal povýšení a uznání. 

• Chci stálou práci na plný úvazek. Jsem připravený strávit 40 a více hodin týdně v práci 

a pokud to bude zapotřebí, pak i pracovat večer či o víkendech. 

• Jsem připravený přijmout skutečnost, že velká část mé mzdy bude záležet na mém 

výkonu či na úspěchu oddělení, ve kterém budu pracovat.  

• Pokud to značně ovlivní mou šanci na povýšení, pak jsem ochoten pracovat přesčas. 

• Je jasné, že budu pracovat tvrdě, ale můj osobní život tím nesmí utrpět. 

• Nechci práci, která by pro mne byla hodně stresující. Svou energii raději využiji na jiné 

činnosti. 

• Práce je pro mne důležitá a baví mne, ale po páté hodině odpoledne na ni už nechci 

myslet. 

• Umím si snadno představit, že budu pracovat na částečný úvazek, budu mít sezonní 

či dočasnou práci. 

• Chci mít zaplaceny odpracované hodiny, bez ohledu na to, zda je podnik ziskový, to 

není můj problém. 

• Preferuji samostatnou práci a chci být svým šéfem. 

• Rád bych pracoval jako poradce. Dovedu si představit, jak díky svým znalostem budu 

pomáhat druhým. 

• Pokud budu pracovat pro jiné, musím mít možnost brát si delší volno. Po něm pak 

budu připraven na nové výzvy. 

• Budu odměňován adekvátně dle dobrých výsledků. Ale pochopím, že v případě špatné 

situace mohu být dočasně nezaměstnaný. 

• Chci se sám rozhodovat o pracovní době a pracovních podmínkách. 

• Raději bych pracoval z domu a se svým zaměstnavatelem komunikoval 

prostřednictvím počítače, telefonu či faxu. 
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Modul 6 : Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 2 

Druhá část cvičení: Šance a perspektivy 

 

Podívejte se na následující výroky a zamyslete se nad dalším rozvojem vaší kariéry. 

Seznam vám pomůže vytříbit vaše výsledky. 

 

 

 

Pracovní obor: 

______________________________________________________________  

 

 

Jak by mělo vypadat pracoviště: 

__________________________________________________ 

 

 

Ideální pracovní doba: 

________________________________________________________ 

 

 

Doufám, že odměnu získám prostřednictvím: 

______________________________________________ 

 

 

Co se ještě pro své vysněné povolání musím naučit: 

_________________________________________ 

 

 

Osobní poznámky/nápady: 

___________________________________________________________ 
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Modul 6 : Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 3 

1. Název aktivity 

Myšlenkové mapy  

  

2. Účel aktivity 

Zjistíte překvapující fakta o svém mozku a jeho funkcích a učiníte první velké kroky na 

cestě k svobodě mysli:  

- můžete je využít k vytvoření, vizualizaci, strukturování a rozčlenění nápadů a také jako 

pomůcku ke zkoumání a utřídění informací, řešení problémů a rozhodování; 

- obrazy mohou být více sugestivní než slova, přesnější a silnější ve spouštění velkého 

množství asociací, čímž zlepšují kreativní myšlení a paměť. Tato zjištění jen dokládají, 

že myšlenkové mapy jsou skvělým a užitečným nástrojem. 

  

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 
 

4. Zdroje (potřebné materiály) 

Čas: 90 minut (včetně jedné přestávky) 

Materiály: papíry, tužky různých barev 

  

5. Podrobný popis aktivit pro studenty 

Úvod a rozcvičení 

Snažte se studenty zaujmout a zajistit jejich účast, vytvořte pocit pospolitosti a zaměřte 

pozornost studentů na materiály, se kterými budou v hodině pracovat.  

Prolomení ledů: Kdo jsem? (10 minut) 

Na papír napište své jméno, do každé řady jedno písmeno. Přemýšlejte nad tím, v čem 

jste dobří a co je pro vás charakteristické a začíná na nějaké písmeno vašeho jména.   

Příklad: 

 

Láskyplná 
Inteligentní 
Střídmá 
Aktivní 
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Modul 6 : Etické hodnoty a udržitelný rozvoj 

Cvičení 3 

Druhá část:  

Kdo je aktivní občan? (50 minut)  

Položte otázku (napište na tabuli nebo promítněte projektorem).  

Zamyslete se nad termínem aktivní občan. Co znamená? Kdo je aktivní občan? Co je v 

tomto termínu obsaženo? 

Vyzvěte studenty k brainstormingu o termínu aktivní občan – 1-2 minuty. Pak vytvořte 

skupiny po 3-4 studentech. Nechte studenty ve skupinách diskutovat o myšlenkách 

vzešlých z brainstormingu (10 minut). Rozdejte každé skupině papíry a tužky různých 

barev. Nechte každou skupinu vytvořit svou myšlenkovou mapu tohoto termínu. (20 

minut). Dejte znovu dohromady celou třídu a vyzvěte každou skupinu, ať představí své 

výsledky. (20 minut) 

 

Jak mi může prospět, pokud budu aktivním občanem? (30 minut)  

Položte tuto otázku (napište na tabuli nebo promítněte projektorem)  

Zamyslete se nad svým postojem k aktivnímu občanství. Jste aktivní? Pokud ano, pak 

jak, pokud ne, pak proč a co byste mohli udělat, abyste byli aktivnější? 

Rozdejte každému studentovi papíry a tužky různých barev. Vyzvěte je, aby vytvořili 

každý svou vlastní myšlenkovou mapu (20 minut). Rozdělte studenty do skupin po 4-5 

lidech, ve kterých budou diskutovat o svých nápadech. (10 minut). 

 

Morální odvaha v každodenní životě (30 minut)  

Položte tuto otázku (napište na tabuli nebo promítněte projektorem)  

Zamyslete se nad tím, co představuje morální odvaha v každodenním životě: 5 minut. 

Vytvořte skupiny o 3 – 5 lidech. Rozdejte papíry a tužky různých barev. Vyzvěte je, ať 

vytvoří myšlenkovou mapu zásadních termínů okolo termínu morální odvaha v 

každodenním životě. Čas: 20 minut. Nechte skupiny diskutovat o výsledcích: 5 minut 

 

6. Závěrečné zhodnocení aktivity a celé hodiny 

S účastníky proberte průběh aktivity. Co bylo dobré? Co bylo zajímavé? Co by šlo příště 

zlepšit? 
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1. Název aktivity 

Branding uvnitř partnerství 

 

2. Smysl aktivity 

Úvaha o tom, čemu je třeba věnovat pozornost při budování partnerství, aby se získal ucelený 

obraz. 

 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

 

4. Zdroje 

Čas: 70 minut 

 

Pomůcky 

Počítač, projektor, papír, pera 

 

5. Podrobný popis aktivity se studenty 

a) Úvod a rozehřání 

Brainstorming o značce sociálních podniků (20 min) 

Poté, co nastudování cílů udržitelného rozvoje a dalších hodnot, kterými by se měl sociální 

podnik řídit, vyzve lektor studenty, aby se nyní soustředili na sociální podnikání. Studenti by měli 

vyjádřit různé způsoby oceňování značky. 

 

b) Cvičení 

Přidělte značku svému partnerství! (20 min) 

Studenti musí tvořit skupiny po 3. Každý student by měl mít na paměti svůj projekt. Skupina 

vytvoří partnerství založené na třech projektech a zamyslí se nad tím, jak by označili své 

partnerství. Protože každý projekt musí být za účelem založení sociálního podniku, měly by 

skupiny najít alespoň tři originální způsoby, jak dát světu vědět o jejich partnerství a mít o něm 

pozitivní názor. Skupiny mohou použít způsoby, které naleznou během brainstormingu, ale musí 

se přizpůsobit projektům partnerů. Pokud si najdou čas, mohou v prezentaci kreslit nebo 

prezentovat. 

 

Sdílená diskuse o sociálním partnerství 20 min) 

Každá skupina představí svou značku, s obrázky nebo bez obrázků. Ostatní mohou komentovat 

sdílené myšlenky pozitivně i negativně. Musí to být objektivní komentáře. Studenti musí být vůči 

skupinám tolerantní, protože jelikož se projekty mohou skutečně lišit, výsledky mohou být, zda 

jsou úspěšně originální, nebo prostě nesedí. 

 

c) Zpětná vazba a vyhodnocení (5 min.) 

Rozdejte ve skupině následující dotazník. Studenti musí přiřadit hodnotu od 1do 5 následujím 

otázkám. (max. 5, min. 1). 

Myslíte si, že brainstorming byl konstruktivní a zajímavý? 

Bylo příliš obtížné vytvořit partnerství s tak odlišnými projekty? 

Věříte, že branding má zásadní význam v partnerství? 

 

Modul 7: Využití médií v sociálním podnikání 

Cvičení 1 
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Modul 7: Využití médií v sociálním podnikání 

Cvičení 2 

1. Název aktivity 

Zapojte se! 

  

2. Smysl aktivity 

- Pochopit, že motivace je hlavním faktorem pro učení a že všichni tuto motivaci máme, ač si 

ji neuvědomujeme; 

- uvědomit si roli pocitů při učení; 

- uvědomit si své podvědomé dovednosti a jak je změnit, nebo dál rozvíjet. 

 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

  

4. Zdroje a potřebné pomůcky  

Čas: 90 minut (se 2 přestávkami) 

Pomůcky: velký arch papíru na zdi, fixy různých barev, oblečení-masky pro scénky (brýle, 

klobouky, šály, paruky apod.) 

  

5. Podrobný popis aktivity se studenty. 

  

a) Úvod a příprava: (zajistit zapojení všech studentů a vytvořit pocit sounáležitosti) 

Graffiti zeď  (10 minut)  

Upevněte papír na zeď. Požádejte studenty, aby napsali nějakou myšlenku anebo nakreslili 

něco relevantního. Pomůže, když se studentů na něco zeptátetm například: Jak se dneska 

máte? Popište nejlepší věc, co se vám tento týden stala?  

 

b) Cvičení, metody, techniky, kroky  

Soustředění - debata (10 minut)  

Celá skupina vytvoří společný seznam myšlenek – motivů – pro následující úkol: 

Zamyslete se nad vlastními motivy, kvůli kterým se učíte. Motivů bude asi více, než jeden, je 

to tak? 

Diskutujte o složitosti motivů v lidském životě, zejména při učení. 
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Modul 7: Využití médií v sociálním podnikání 

Cvičení 2 

Mé druhé „já“ (10 minut) 

Rozdělte skupinu do dvojic. Každý účastník bude hrát jak protagonistu tak i své druhé „já“. 

Když bude v roli protagonisty, bude hrát člověka pro něco zapáleného. 

Příklady:  

Jste Einstein a opravu vášnivě studujete  čas a prostor.  Právě myslíte na to, že zajdete do 

laboratoře a vyzkoušíte nový experiment. 

Jste tím nejvášnivějším sběratelem známek v Evropě. Zrovna připravujete svou sbírku pro 

největší výstavu v historii. 

Jste Glum a právě jste našli svého „miláška“. 

Milujete kávu. Dneska ráno máte dostatek času připravit si tu nejlepší kávu a vychutnat si 

ji. 

Druhé „já“ stojí za protagonistou, ruce má položené na ramenou protagonisty, a hraje jeho 

alter ego. Po dobu scénky druhé „já“ říká nahlas, co si myslí, že si protagonista doopravdy 

myslí nebo cítí. Potom si vymění role. 

Scénka (40 minut) 

Učení velmi přísným a autoritářským způsobem.  

Hlavní role: jste velmi přísným učitelem. Studenti se vás bojí a vás to svým způsobem těší. 

Jednoho dne zjistíte, že studenti nejsou připraveni a navíc ani nesplnili domácí úkol. 

Možné vedlejší role: 

- Plachý student 

- Student, který má problémy s chováním 

- Student, který si nedodělal domácí úkol 

- Student s nízkým sebevědomím 

- Student s velice přísnými rodiči 

Role   

• Neměly by být přehnané nebo karikované. Klišé nebo extrémní důraz na osobnostní 

rysy  zmenšuje prostor pro osobní interpretaci nebo a výsledky jsou pak předvídatelné.  

Příliš mnoho detailů komplikuje roli a hatí výsledek. Popis role by měl obsahovat několik 

důležitých informací o tom, co je potřebné pro studenta vědět (nebo cítit) o ostatních 

postavách ve scénce. 

Pozorovatelé (v závislosti na velikost i skupiny by měli scénku pozorovat 2-3 

pozorovatelé) 

Stanovte pozorovatele pro poskytnutí „důkazů“ pro diskusi, která bude následovat po 

scénce. Pozorovatelé si mohou dělat poznámky. Pozorovatelé mohou být stanoveni pro 

každého účastníka scénky. Pozorovatelé mohou následně vést diskusi. 
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Modul 7: Využití médií v sociálním podnikání 

Cvičení 2 

Strukturovaná diskuse 

1. Všichni sledují scénku v tichosti a připravují si komentáře 

2. Každý „herec“ ve scénce poskytne komentář bez přerušení 

3. Pozorovatelé také poskytnou komentáře bez přerušení.  

4. Všichni společně diskutují o scénce a komunikačních elementech 

5. Pomozte účastníkům vrátit se zpět do reality a vystoupit z rolí 

6. Všichni společně prodiskutují všeobecné závěry bez upozorňování na detaily 

 

Výbor expertů (učení na základě problému) (15 minut) 

Rozdělte skupinu do dvojic a nechte je diskutovat na téma úkolu: 

Zamyslete se nad tím, v čem jste dobří. Určitě existuje něco, v čem jste odborník, a možná i 

uznávaný -  třeba rodinou, přáteli, kolegy. Vyprávějte kolegovi o tom, co umíte a jak jste se 

to naučili. A co dalšího byste se ještě chtěli naučit? Jmenujte jednu-dvě takové věci. 

Potom napište všechny tyto expertní dovednosti na arch papíru: sestavte seznam 

skutečných dovedností a seznam dovedností, po kterých toužíte. 

Celá skupina se pak zamyslí, zda by všichni tito experti byli užiteční pro přežití v extrémních 

podmínkách (vezměte v úvahu existující dovednosti a taky ty, po kterých toužíte) (příklad: 

jste uvěznění na pustém ostrově, anebo musíte přežít v poušti nebo na moři). 

 

c) Zpětná vazba a vyhodnocení 

Mluvte jako piráti (7 minutes) 

Postavte se do kruhu a požádejte účastníky, aby se podělili o čerstvé dojmy z lekce. 

Účastníci předkládají příklady a ostatní dělají zvuky, jako: ooo (jako když se jim to 

doopravdy líbí); aaah (nelíbí se mi to); ahá (tak to je zajímavé) 

  

6. Závěry z aktivity, vyhodnocení lekce (7 minut) 

Proberte s účastníky celou aktivitu. Zamyslete se a vyhodnoťte aktivitu:  

- identifikujte, co proběhlo dobře, a co by mohlo být zlepšeno; 

- identifikujte, jak byste mohli zlepšit příští lekce anebo vaši roli coby lektora. 
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Modul 7: Využití médií v sociálním podnikání 

Cvičení 3 

1. Název aktivity 

Student? Ano, to jsem já!  

2. Smysl aktivity 

- Stát se manažerem vlastního učení; 

- Vytrvat při učení a soustředit se po delší dobu; 

- Nacvičit si schopnost porozumění náročnějším textům (Chunking, Pomodoro);  

- Poznat vlastní styl učení a oblíbené metody. 

 

3. Popis cílové skupiny 

Sociální podnikatelky a jejich zaměstnanci 

  

4. Zdroje a potřebné pomůcky  

Čas: 90 minut 

Pomůcky: papíry a pera, kuchyňské minutky (časovač), tištěné grafické organizéry, tištěné 

materiály ke čtení – podle skupin. 

  

5. Podrobný popis aktivity se studenty 

  

a) Příprava 

Hádanka (5 minut) 

Trenér přečte co nejrychleji následující hádanku. Potom požádá studenty, aby text 

zopakovali. Studenti to pravděpodobně nesvedou. To se stane pokaždé, když se učíme, aniž 

bychom rozuměli (například abstraktní materiály, vzorce apod.) 

Dvounohý seděl na třínohém a jedl jednu nohu. Přiběhl čtyřnohý a utekl s jednou nohou. 

Dvounohý vyskočil, popadl třínohého, hodil ho po čtyřnohém, aby mu tu jednu nohu vrátil 

Soustředění - debata (10 minut) 

Rozuzlení hádanky (je to příběh o muži, který sedí na trojnožce a jí stehno, pak přiběhne pes 

a stehnu mu ukradne) ukáže účastníkům, že uspořádání jakéhokoliv učebního materiálu 

podle „pochopitelných“ znaků, přičemž se soustředíme na kódování a hlavně dekódování, je 

prvním krokem k úspěšnému učení. 

Diskutujte o osobních zkušenostech, kdy se snažili naučit něco, čemu nerozuměli a jak bylo 

toto učení efektivní. 
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Modul 7: Využití médií v sociálním podnikání 

Cvičení 3 

b) Cvičení 

Mnemoniky (mnemotechnikcé pomůcky) – hra (25 minut) 

Trenér vysvětlí úlohu mnemonik, poskytne příklady a studenti (rozdělení do skupin) se 

pokusí vytvořit vlastní mnemoniky : 

Mnemonika = učící technika, která napomáhá udržení informace v lidské paměti. 

Mnemonika využívá kódování, představivosti a podnětů k opětovnému vyvolání informace 

jako nástrojů k zakódování jakékoli informace způsobem, který umožňuje její uložení a 

následné vyvolání. 

Hudební mnemoniky – příklad: báseň se lze naučit za použití hudby nebo rytmu, který ladí 

s rýmy. Lze sem zahrnout i písně a znělky. 

Příklady:  

1. Na zapamatování obojetných souhlásek se užívá mnemotechnická pomůcka BeFeLeMe 

Pes Se VeZe (obojetné hlásky: B F L M P S V Z). 

2. Zadek – vitamíny rozpustné v tucích (A,D,E,K) 

3. římské číslice: Ivan Vedl Xenii Lesní Cestou Do Města (I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 

100, D = 500, M = 1000) 

4. „Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy“ – věta obsahuje všechny znaky s diakritickým 

znaménkem v českém jazyce 

5. Dub letní a dub zimní – Dub letní má kraťasy (a tudíž krátkou stopku listu = řapík), 

zatímco dub zimní má dlouhé nohavice (a dlouhou stopku). 

6. SMART cíl – cíl v projektovém řízení nebo cíl osobního rozvoje má být Specific – 

konkrétní, Measurable – měřitelný, Achievable – dosažitelný, Relevant – 

odpovídající, Timed – termínovaný; smart = chytrý. 

7. Na kterou stranu se šroubuje – pravidlo pravé ruky: pokud natažený palec pravé ruky 

ukazuje směr kam chci matičku nebo šroubek posouvat, zbývající sevřené prsty naznačují 

směr, kterým musím otáčet. U levotočivých závitů (na vrtačce, mixéru apod.) je třeba použít 

levou ruku. 

8. Čísla nouzového volání: 158 – policie (8 jako pouta), 150 – hasiči (0 jako rybník 

či oheň), 155 – Ambulance (5 jako ambulantní vozíček nebo jako Asklépiův had, resp. když 

ve škole dostane někdo pětku, tak je to na ambulanci). (existuje rovněž Jednotné evropské 

číslo tísňového volání) také se používají dětská říkadla 158 „polib prdel 

kosum“, 150 „hasiči, oheň jenom zasyčí“ a 155 „lékař jede hned“ 

 

 

 

 

   

Skládačka (15 minut výklad a příklady, 25 minut – technika Pomodoro – detaily viz online 

kurz, Modul 2.) 

Rozdělte třídu do menších skupin. Rozstříhejte zadání na kousky, aby je skupina mohla 

znovu poskládat. 

Například, velmi složitý materiál ke čtení (například návod k řízení auta, pokud zjistíte, že 

skupina si jej potřebuje nastudovat ke zkoušce v autoškole) rozdělte podle skupin tak, aby 

každá skupina pracovala na jedné jeho části. 

Závěrečné prezentace pak umožní všem členům skupiny pochopit, o čem materiál je. 

Každá skupiny se soustředí a využívá přitom aktivní techniky pro čtení a učení se složitých 

textů („kouskování“ a „pomodoro“). „Kouskování“ vysvětlí lektor a pak se nacvičí pomocí 

techniky „pomodoro“. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/B
https://cs.wikipedia.org/wiki/F
https://cs.wikipedia.org/wiki/L
https://cs.wikipedia.org/wiki/M
https://cs.wikipedia.org/wiki/P
https://cs.wikipedia.org/wiki/S
https://cs.wikipedia.org/wiki/V
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_letn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub_zimn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/SMART_metoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADzen%C3%AD_projekt%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Osobn%C3%AD_rozvoj&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Askl%C3%A9pios
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jednotn%C3%A9_evropsk%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo_t%C3%ADs%C5%88ov%C3%A9ho_vol%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jednotn%C3%A9_evropsk%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo_t%C3%ADs%C5%88ov%C3%A9ho_vol%C3%A1n%C3%AD
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Modul 7: Využití médií v sociálním podnikání 

Cvičení 3 

Studenti si zapamatují informaci každého „kousku“  za pomocí grafického organizéru, který si 

připravíte předem. 

Dekódovací strategie  

Na tabuli umístěte následující „čtecí upomínky“: 

- zakroužkujte neznámá slova; 

- vyhledejte význam neznámých slov; 

- podtrhněte důležitá místa nebo osoby; 

- identifikujte a vysvětlete klíčová slova; 

- přečtěte si vše několikrát. 

“Kouskování textu” jednoduše znamená rozstříhání textu na malé kousky. Velikost kousků 

závisí na úrovni čtení. 

Parafrázování významu pomocí klíčových slov: studenti by měli přepsat „kousky“ svými 

vlastními slovy, pomocí klíčových slov, mnemotechnických pomůcek apod. K ujasnění 

hlavních myšlenek požádejte studenty, aby  shrnuli význam odstavce pomocí maximálně 

deseti slov.  

Identifikace významu a vazeb: Když studenti shrnou část textu, zodpoví tyto otázky: Co 

vám tyto myšlenky připomínají? Které otázky vám kladou? Proč je tato informace důležitá? 

Pro koho? 

Vytvořte si vizualizaci: Pro zlepšení chápání a udržení myšlenky, požádejte studenty, aby 

prezentovali vybraný kousek vizuálně – jako symbol či obrázek. 

Skupiny se následně podělí o význam svých „kousků“ pomocí drobných prezentací a složí 

tak svou skládačku. 

 

c) Zpětná vazba a vyhodnocení 

Sedni si! – hra (5 minut) 

Požádejte skupinu, aby si ze židlí udělali kruh a posadili se, jedna osoba si stoupne 

doprostřed kruhu. Lektor (nebo jiný facilitátor) může být dobrovolníkem, který si stoupne 

doprostřed jako první. Osoba uprostřed se bude snažit posadit se: pronese větu, která má k 

ostatním nějaký vztah, například: všichni, co milují psy, přesuňte se! 

Poslední osoba, která nenašla židli, si teď stoupne doprostřed.  

V prvních kolech mohou být otázky jakékoliv, ale po chvíli  požádejte studenty, aby kladli 

otázky o dnešním dni, například: Kdo se bál všeho toho studijního materiálu? Komu se líbila 

hádanka?  Kdo má pocit, že dneska udělal kus práce?  

Hra se může vyvíjet velmi rychle.   

6. Závěr a vyhodnocení (5 minut) 

• Projděte si ještě jednou všechny aktivity se studenty 

• Komentujte a vyhodnoťte jednotlivé aktivity  

• Identifikujte, co bylo dobré, a co by mělo být příště zlepšeno 

• Identifikujte, jak byste se mohli v příště zlepšit vy, jakožto trenér. 


