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ÚVOD 

 

Vážení učitelia, 

pravdepodobne budete súhlasiť s tým, že sociálne (spoločenské, občianske) 

kompetencie sú jednou z najdôležitejších kompetencií, ktoré by nadchádzajúca 

generácia mala mať. Ich životy a spoločnosť okolo nich bude závisieť na tom, akí aktívni 

a šikovní občania dokážu byť. Iste tiež súhlasíte s tým, že príchod Digitálnej éry priniesol 

nebývalé zmeny v živote spoločnosti, priniesol nové aspekty, nové metódy, nové spôsoby 

života, zmenil spôsob, akým všetci riešime malé či veľké spoločenské otázky. S podporou 

programu EÚ Erasmus + sme vypracovali podporné materiály ("Učebnice") pre vašich 

študentov, aby sa naučili rôznym aspektom sociálnej kompetencie, a touto metodickou 

príručkou Vám chceme pomôcť pri výučbe tém a modulov, ktoré sú v učebnici. Tu je 

niekoľko poznámok k tejto metodickej príručke (TSM): 

 

1. TSM plne monitoruje tému / modulovú postupnosť učebnice. Jeden modul sa má 

vyučovať v štyridsaťpäťminútovej hodine - ale záleží na Vás, koľko času tej či onej 

téme venujete. Nájdete tu tiež návrh učebného plánu - ale samozrejme je len na 

Vás, ako si zostavíte výučbovú metodiku. 

 

2. Témy a moduly sú polonezávislé, tj. nemusíte sa riadiť písanou postupnosťou. 

Môžete si vybrať akúkoľvek tému alebo modul, ktorý podľa Vášho názoru najlepšie 

zodpovedá záujmom, úrovni vedomostí a ďalším predmetom v osnovách. Môžete 

sa tiež spýtať študentov na ich názor, o ktorom module, časti chcú diskutovať.  

 

3. Vypracovali sme materiály pre tri rôzne médiá. Máte v ruke písané médium, ale aj 

pre neho sme vypracovali elektronickú verziu. Prakticky sa jedná o prezentácie v 

PowerPointe, ktoré sú v angličtine. Obrázky snímok nájdete v anglickej verzii TSM. 

Aj keď postoj k používaniu inteligentných telefónov je v rôznych školách veľmi 

odlišný, vypracovali sme aj verziu pre chytré telefóny. Ide o súbor testových 

otázok, ktoré môžu byť spracované pomocou online programu Socrative. 
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Kompletné znenie otázok nájdete v anglickej verzii, v slovenskej verzii uvedieme 

len správne odpovede. 

 

Naším cieľom bolo poskytnúť podporu pri výučbe dôležitých tém z oblasti sociálnej 

kompetencie v digitálnej ére. Snáď budú tieto témy zaujímavá aj pre Vás a snáď Vám 

tento projekt pomôže pri Vašej práci, pretože nadchádzajúce generácie sú vo Vašich 

rukách – pretože aj vy formujete podobu našej budúcnosti. 

 

Prajeme Vám veľa úspechov pri výučbe sociálných kompetencií digitálneho veku, 

 

Projektový tím, ktorý vypracoval tento TSM s podporou EÚ: 

Školy Březová, Česká republika 

Suprex Ltd., Maďarsko 

Základná škola Červeník, Slovensko 

4 EPAL Kavalas School, Grécko 

Obec Vrakúň, Slovensko 

Fondazione Lorenzo Guetta, Taliansko 

Istituto Lorenzo Guetta, Taliansko 

Auşeu School, Rumunsko  
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I. CHARAKTERISTIKA DIGITÁLNEJ ÉRY 

A. DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE 

 

Podľa definície slovo digitálne obvykle odkazuje k niečomu, čo používa číslice, najmä 

číslice binárne. Všetky informácie, dáta sú prevádzané do jazyka čísel a všetky procesy 

sú akoby procesy matematické. "Digitálna" je prídavné meno, ktoré možno použiť v 

mnohých slovných spojeniach: 

● Digitálne dáta, diskrétne dáta, zvyčajne zaznamenané pomocou binárnych čísel; 

● Digitálne médiá, médiá uložené ako digitálne dáta; 

● Digitálne rádio, ktoré využíva digitálnu technológiu na prenos alebo príjem 

● Digitálna televízia, televízne systémy, ktoré vysielajú pomocou digitálnych 

signálov; 

● Digitálny signál (elektronika), signály tvorené diskrétnym súborom vĺn (ako 

súvislým rozsahom);  

● Digitálny signál (spracovanie signálu), analógové signály sú reprezentované ako 

rad digitálnych hodnôt. 

 

Prečo používame digitálne metódy? 

Pretože sú oveľa presnejšie, najmä ak používame binárny systém, kde sú používané iba 

dve čísla: 0 a 1. Na rozdiel od "analógovej" metodiky, kde zaobchádzame s hodnotami 

tak, ako sú, a meranie (a teda výpočet s nimi) nie je nikdy presný, binárne charakteristiky 

sú spracované v elektronike úplne jednoducho: ak je prúd, je hodnota 1, ak nie je prúd, 

je hodnota 0. (je to ako elektrický vypínač: keď prepneme svetlo, rozsvieti sa svetlo; keď 

vypneme svetlo, zhasne.) 
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Aké sú nevýhody digitalizácie? 

Náš život okolo nás nie je digitálny, neskladá sa len z čísel. Auto jazdí rýchlejšie, keď 

pridáte nohu na plyn. Náš svet musíme do toho digitálneho previesť. K tomu nám môže 

pomôcť mikroelektronika. Polovodiče a mikroelektronika boli pravdepodobne 

najdôležitejšími vynálezy moderného ľudstva. Mikroelektronika umožnila vyrábať nielen 

tranzistor, ale celý obvod v jednom kryštále, čo viedlo k "integrovaným obvodom", tj. celá 

zložitá elektronická sieť v jednom jedinom malom kuse materiálu. Tieto integrované 

obvody sa stali čoraz zložitejšími, vykonávali zložité úlohy a funkcie a ich rozmery sa 

stávali menšie a menšie. Vzdialenosti sa dostávajú z mikrónu na jeho tisícinu - 

nanometer. (Jeden milión nanometrov predstavuje jeden milimeter.) Novú technológiu už 

teda neoznačujeme ako mikroelektroniku, ale ako nanoelektroniku. Dnes je možné 

umiestniť miliardu (!!!) tranzistorov na jediný čip. Mikroelektronika (a tiež nanoelektronika) 

je absolútnym kľúčom k digitálnej technológii. Vzhľadom k extrémne malým rozmerom a 

vzdialenostiam možno obrovské množstvo informácií uložiť do jedného pamäťového čipu. 

To je nevyhnutná výhoda. Z tohto dôvodu digitálne zariadenia (väčšinou digitálne 

pamäťové zariadenia) postupne nahradily analógové zariadenia, ako sú napr. 

magnetické pásky. Polovica kapacity digitálneho úložiska bola dosiahnutá v roku 2002. 

Rok 2002 je označovaný ako začiatok digitálnej éry. 

 

DIGITÁLNA REVOLÚCIA 

Podľa Wikipédie je digitálna revolúcia, známa aj ako tretia priemyselná revolúcia, počas 

ktorej dochádza k posunu od mechanickej a analógové elektronickej technológie až po 

digitálne elektroniku. Digitálna revolúcia znamenala začiatok informačnej doby. 

Ústredným bodom tejto revolúcie je masová výroba a široké využitie digitálnych obvodov 

a z nich odvodených technológií, vrátane počítačov, telefónu a internetu. Digitálna 

technika a digitálne riešenie otvárajú neuveriteľné množstvo nových riešení. Niet divu, že 

deti z digitálnej éry budú mať pred sebou úplne iný svet.  
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KONTROLNÉ OTÁZKY 

1. Čo je priemyselná revolúcia? 

Priemyselná revolúcia (1760 - 1830) priniesla 

bezprecedentný rast výroby všetkých druhov výrobkov, a 

teda aj životného štýlu a úrovne. Ľudský zdroj bol nahradený strojmi.  

 

2. Čo je informačná spoločnost? 

"Spoločnosť, v ktorej je tvorba, distribúcia, používanie, integrácie a manipulácia s 

informáciami významnou hospodárskou, politickou a kultúrnou činnosťou."  

 

3. Ako sa vyvíjala mikroelektronika? 

Od elektrónok, cez tranzistor, potom boli vákuové trubice nahradené 

mikroelektronikou. 

 

4. Pročo sú digitálne riešenia lepšie? 

Digitálne "znamená elektronické riešenia, kde sú všetky vlastnosti 

charakterizované číslami a elektronické procesy sú nahradené procesy s číslami. 

Hodnota je charakterizovaná číslami, procesy sa premieňajú na matematické 

procesy. 

 

5. Čo je myslené pojmom „Digitálna éra“? 

Obdobie od roku 2002. 
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DOMÁCA ÚLOHA 

1. Vysvetli rozdíl mezi elektronikou, mikroelektronikou a 

nanoelektronikou.  

Elektronika je jednoduchý elektrický obvod skladajúca sa z 

veľa častí. Keď je tento obvod vyrobený v jednom jedinom kryštály a má veľmi 

malý rozmer, hovoríme mu mikroelektronika. Keď sa tieto rozmery (vzdialenosti) 

zmenšia na nanometrický rozsah (1 mm = 1 milión nanometrov), nazývame takéto 

riešenie nanoelektronikou. 

 

2. Vysvetli, co znamená pojem “digitálna”. 

Digitálna znamená vyjadrená číslami.  

 

3. Vysvetli, pročo sa v mikroelektronike a informatike používá binárny systém. 

Pretože binárny systém má len dve číslice: 0 a 1 a je ľahké ho vytvoriť a detekovať 

ako napr. Vypínač: 0 - žiadne svetlo (vypnuté) a 1 - svetlo je zapnuté (zapnuté). 
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. c 2. d 3. b 4. e 5. a 

6. c 7. d 8. a 9. e 10. a 

 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. N 2. N 3. P 4. P 5. P 

6. N 7. P 8. N 9. P 10. P 

 

Doplňovačka:  

1. Digitálne dáta sú tie, … (ktoré sú charakterizované číslami). 

2. Digitálna éra začala … (keď sa digitálne riešenia stali majoritnými). 

3. Digitálne úložisko je spôsob, … (kedy sú dáta uložené v pamäti v digitálnej 

podobe). 

4. Mikroelektronika je … (keď sú elektronické zariadenia charakterizované veľmi 

malými vzdialenosťami – mikrónmi). 

5. Výroba čipov je … (prvým), montáž je ... (druhým) a testovanie je ... (tretím) veľkým 

krokom v mikroelektronike. 

 

Otvorené otázky:  

1. Čo je to manufaktúra? (Všetko je vyrobené ručne.) 

2. Čo je strojársky priemysel? (K výrobe sú využité stroje.) 

3. Čo je informačná spoločnosť? (Spoločnosť, kde informácie hrajú zásadnú úlohu v 

spoločnosti a v hospodárstve.) 

4. Čo je "digitálne"? (Všetko charakterizované číslami.) 

5. Prečo sú digitálne riešenie dobré? (Pretože je oveľa presnejšie.) 
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda vek 12 - 14 

Názov Charakteristika digitálneho obdobia – Digitálne 

technológie 

Čas 45 min 

Ciele vyučovacieho 

procesu 

Po osvojení učiva budú žiaci vedieť: 

● objasnit pojem „digitálný“; 

● uviesť, jaký je význam mikroelektroniky a 

nanoelektroniky; 

● uviesť, jaký je význam spracovania údajov; 

● objasniť prepojenie digitálnych technologií a internetu. 

Pomôcky prezentacia v PowerPoint, dataprojektor, flip chart, laptop 

Kľúčové pojmy digitálne, mikroelektronika, nanoelektronika, binárny systém, 

digitálna revolúcia, digitálna technologia 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Uvedenie k téme  

Učiteľ sa pýta nasledujúce otázky: Čo je to digitálne? Čo je to mikroelektronika? Čo je 

to informácia? Cieľom otázek je vzbudit u žiakov zájem o tému. 

Čas: 10 minút  

 

2. aktivita: Čo si myslíš, že je informačná spoločnosť  

Aktivita môže prebehnúť formou hry. Študenti si napíšu svoje  názory. Následne 

prebehne diskusia a zhodnotenie.  Anglický jazyk je jazykom internetu, takže učitel 

môže rozprávať o význame vyučovania anglitčiny. 
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Čas: 8 minút  

 

3. aktivita: Čo je digitálne a čo analógové a prečo sú tieto pojmy dôležité? 

Študenti môžu najskôr svoje zdôvodnenie zaznamenať pri brainstormingu. Potom 

prebehne spoločné vyhodnotenie. 

Čas: 10 minút  

 

4. aktivita: Diskusia o vzniku digitálnej éry 

Spoločná diskusia na tému digitalizácie, digitálne ukladanie dát, charakteristika 

digitálneho veku. 

Čas: 12 minút 

 

5. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu na vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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B. INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA V DIGITÁLNEJ ÉRE 

 

Informácia je všetko, čo zaberá našu pozornosť a rozširuje naše znalosti. Každú sekundu 

sme bombardovaní miliónmi informácií: ako je teplo, aké auto nás predbehlo, aký bude 

obed, akí sú naši spolužiaci, ako veľmi sme naštvaní a prečo, a tak ďalej a tak ďalej. A 

nemôžeme inak ako len "plávať" v oceáne informácií, ktoré k nám neprichádzajú len 

vtedy, keď sami chceme, ale vždy, vo dne aj v noci. Tento jav sa nazýva informačný tok 

a ten prúdi cez informačné kanály. Informačným kanálom môže byť hlas, písmo, pocit 

atď. - čokoľvek, čo zasiahne akýkoľvek z našich zmyslových orgánov: oči, uši, jazyk, kožu 

a nos. Nič nemôže zastaviť tok informácií - žiadna informácia znamená izoláciu. Žijeme 

v informačnom svete; v informačnej spoločnosti. Informácie vždy putujú jedným smerom 

od toho, kto informáciu vysiela k tomu, kto informáciu prijíma. Je zrejmé, že ten, ktorý 

informáciu vysiela, musí vedieť viac, než ten ktorý ju prijíma. Pozícia informačného zdroja  

O komunikácii hovoríme, ak prebieha táto výmena informácií. Pri danej komunikácii sú 

partneri na rovnakej úrovni. Presnejšie povedané, výmena informácií prebieha tak rýchlo, 

že sa rovnocennými stávajú. Hlavný rozdiel medzi informáciou a komunikáciou je ten, že 

výmena informácií v komunikácii je obojstranná a pri komunikácii sú partneri na rovnakej 

úrovni. 

 

KOMUNIKÁCIA  A METAKOMUNIKÁCA 

Keď komunikujeme, komunikácia prebieha dvoma rôznymi druhmi kanálov. To, čo 

hovoríme; tj. obsah informácie, a to, akým spôsobom to hovoríme, tj. tón reči, postoj, 

gestikulácia, atď. Tieto dva kanály prebiehajú vždy súbežne a nezávisle na našom 

zámere. Prvý kanál sa nazýva komunikácia, druhý metakomunikácia (neverbálna 

komunikácia). Najdôležitejším komunikačným orgánom sú naše oči: skrze nich 

dostávame viac ako polovicu celkových informácií. Metakomunikácie nie je v mnohých 

prípadoch iba druhým komunikačným kanálom, je to proces nevedomý, automatický, 

ktorý je súčasťou osobnej komunikácie.  
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KOMUNIKÁCIA V DIGITÁLNEJ ÉRE 

Abysme mali úplnú a dôveryhodnú komunikáciu, musíme komunikovať osobne, vidieť a 

počuť nášho partnera. Akýkoľvek iný spôsob a komunikačný kanál je menejcenný, 

pretože strácame podstatnú a dôležitú časť konverzácie. Počas našej histórie bol 

hlavným prostriedkom konverzácie "priamy rozhovor"; druhotným spôsobom 

komunikácie bola písomná komunikácia (napr. listy). V tejto ére prebieha komunikácia 

prostredníctvom umelých, elektronických, digitálnych kanálov: e-mailov, Facebooku, 

mobilných telefónov, internetu. Tieto kanály značne znižujú množstvo metakomunikácie, 

tj. Výrazne znižujú naše šance na overenie dôveryhodnosti oznámeného obsahu. 

Digitálna éra otvorila dvere podvodom, dezinformáciám a manipuláciu. 

Množstvo informácií, ktoré každú sekundu obdržíme, je oveľa väčšia ako sme schopní 

pojať. Sme proste unášaní "informáciami". Z týchto dôvodov je nevyhnutné, abysme učili 

naše deti byť mediálne gramotní. Mediálna gramotnosť je pravdepodobne najdôležitejší 

nástroj pre sociálne (občiansku) kompetenciu v digitálnej ére, pretože vďaka nej bysme 

mali byť schopní triezvo a kriticky hodnotiť informácie, ktoré dostávame, najmä 

prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov. 

Mediálna gramotnosť (tj. vedomé pochopenie toho, ako médiá fungujú a ako overiť prijaté 

informácie) sa v živote stala bezpodmienečne nutná. Informácie sa na nás "valia" a nie 

je vôbec ľahké pochopiť, čo presne je za tým, čo počujeme alebo čítame. Príliš veľa 

informácií je príliš málo informácií v tom zmysle, že nemôžeme všetko "stráviť"; tj. cítime, 

že sme medzi masou informácií stratení. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY 

1. Čo je to informácia? 

Informacia  - sú dáta o svete okolo nás.  

 

2. Čo je to komunikácia? 

Výmena informácií.  

 

3. Čo je to metakomunikácia? 

Gestá a ďalšie naše prejavy, které sprevádzajú  komunikáciu. 

    

4. Pročo je metakomunikácia tak dôležitá? 

Je to komunikácia o komunikácii; odhaľuje naše skutočné myšlienky. 

 

5. Ako společně funguje komunikácia  a metakomunikácia? 

Vyskytujú sa v rovnakom čase. Vďaka ich súhre / disharmónii môžeme posúdiť 

dôveryhodnosť partnera. 
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. a 2. c 3. e 4. b 5. d 

6. c 7. e 8. a 9. a 10. a 

 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) – nepravdivé (N) tvrdenie: 

1. N 2. P 3. N 4. P 5. P 

6. P 7. P 8. P 9. N 10. P 

 

 

Doplňovačka:  

1. Motivácia v komunikácii je ... (schopnosť presvedčiť niekoho, aby konal určitým 

spôsobom). 

2. Manipulácia je .... (spôsob, ako presvedčiť niekoho, aby konal v záujme 

manipulátora). 

3. Digitálna komunikácia je špecifická tým, že ... (sa metakomunikácie väčšinou 

vytratila). 

4. Partneri v komunikácii zaujímajú ... (rovnaké) postavenie. 

5. Väčšina komunikácia prebieha súbežne s ... (metakomunikácie). 

 

Otvorené otázky: 

1. Čo je tok informácií? (Sled informácií od hovorcu po poslucháča) 

2. Čo je komunikácia? (Výmena informácií) 

3. Čo je metakomunikácie? (Prejavy človeka, ktoré sprevádza komunikáciu) 

4. Čo sa stalo s metakomunikácie v digitálnej komunikácii? (Takmer sa vytratila.) 

5. Prečo je ľahké manipulovať v digitálnej komunikácii? (Nie je tu kontrola z pozície 

metakomunikácie) 
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda vek 12 – 14 

Názov Charakteristika digitálnej éry - Informácie a komunikácia v 

digitálnom svete 

Čas 45 min 

Vyučovacie ciele Po osvojení učiva budú žiaci schopní: 

● objasniť pojmy informácie a komunikácie; 

● uviesť rozdiel medzi informáciami a komunikáciou; 

● uviesť, čo je metakomunikácia; 

● vysvetliť, ako sa zmenili informačné a komunikačné 

vlastnosti v digitálnej ére. 

Pomôcky prezentace v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop 

Kľúčové pojmy informácie, komunikácia, metakomunikácia, motivácia, 

manipulácia 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Uvedenie do témy 

Učiteľ položí nasledujúce otázky: Čo je to informácia? Čo je informačný tok? Prečo sú 

informácie dôležité? Cieľom otázok je vzbudiť u žiakov záujem o tému. 

Čas: 10 minút 

 

 

 

 

 



20 
 

2. aktivita: Prečo sú informácie dôležité? Čo si myslíš? 

Aktivita môže prebehnúť formou hry. Študenti si napíšu svoje vlastné názory. 

Následne prebehne diskusia a zhodnotenie. 

Čas: 8 minút 

 

3. aktivita: Čo je to komunikácia a metakomunikácie a prečo sú dôležité? 

Študenti môžu nedříve svoje zdôvodnenie zaznamenať pri brainstormingu. Potom 

prebehne spoločné vyhodnotenie. 

Čas: 10 minút 

 

4. aktivita: Diskusia o "dôležitosti" metakomunikácie v digitálnom veku 

Spoločná diskusia na tému úlohy metakomunikácie, dôveryhodnosti a mediálnej 

gramotnosti v digitálnom veku. 

Čas: 12 minút 

 

5. aktivita: Shrnutí a zadání domácího úkolu 

Učitel shrne učivo a vyhodnotí práci ve vyučovací hodině. Podle svého uvážení zadá 

žákům domácí úlohu.  

Čas: 5 minut 
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C. RODIČIA  A DETI V DIGITÁLNOM VEKU 

 

Pre každú generáciu je nesmierne dôležité, akým spôsobom strávilo svoje detstvo. To, 

čo bolo vynájdené a použité skôr, než sa človek narodí, je pre neho väčšinou úplne bežné 

a prirodzené; rovnako tak je jedinec dobre oboznámený aj s tým, čo bolo zavedené v 

(ranom) detstva, a ako vek rastie, učenie stále pokračuje. Učenie je pomerne ľahké, keď 

sa veci učíme spoločne s deťmi. V poslednej dobe sa rozdiel medzi generáciami výrazne 

zvýšil. 

Súčasná nadchádzajúca generácia sa právom nazýva generáciou digitálnou. 

Kvalitatívne nové rozdiely v živote troch generácií (starí rodičia-rodičia-deti) spôsobili 

medzi nimi obrovskú priepasť. Veci, ktoré sú pre deti úplne normálne (pretože "sa do nich 

narodili"), sú síce vzdialené, ale stále ešte pomerne dobre sa ich učia aj rodičia a 

(samozrejme tiež učitelia), ale pre mnohých prarodičia sú prakticky cudzie. Výučbový 

proces sa v mnohých ohľadoch zmenil: deti vedia viac ako ich rodičia (a učitelia). Toto sa 

doteraz v histórii ľudstva nikdy nestalo. V klasických predmetoch, ako je matematika, 

chémia alebo histórie, učitelia učia svoje deti, pretože sú lepšie informovaní; ale to 

väčšinou nesúvisí s digitálnym svetom. A pretože digitálny svet je teraz v každom procese 

učenia všeobecným nástrojom, proces výučby sa často stáva "obráteným vyučovaním": 

nie dospelí deti učia, ale naopak. 

S klesajúcou efektivitou učenie sa objavuje ďalší fenomén, ktory vacsie časť našich 

vedomostí sa stáva zastarania, zbytocne. Rovňák Ako s pribúdajúcimi rokmi sa učíme 

Menej efektívne, je aj to, čo sme sa naučili skóre, oveľa zastaralejšie - tj. Množstvo 

užitočných poznatkové sa sa neustále zmenšuje. 

 

CHARAKTERISTIKA Z – GENERÁCIA 

Súčasná nastávajúce generácie (nazývaná generácia Z) sa zrodila do času internetu, 

mobilov, telefónov, Facebooku, e-mailov, teda do "virtuálneho sveta". Súčasní žiaci sa 

stretávajú s rozdelení na, tzn. s paralelný existenciou reálneho sveta a virtuálneho, a 

nemajú problém medzi týmito svetmi preskakovať. Svoj voľný čas chcú tráviť na internete 
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(sledujú Youtube, hrajú online hry, chatujú si s priateľmi. Sú leniví učiť sa klasickým 

spôsobom, pretože vedia, že môžu vedomosti získať jedným kliknutím myši. Děti tvoria 

virtuálne komunity v kterých sa cítia velmi dobre, na druhé straně horšie navazujú osobný 

kontakt.  

Generácia Z nie je lepšia ani horšia ako ich rodičia - sú len vo vysokej miere iní. Rozdiely 

medzi generáciami Y a Z (nieto potom Z a X) boli počas histórie ľudstva rovnako 

obrovské, ako je tomu dnes. Preklenúť priepasť je nevyhnutným úlohou generácie Y. 

Rodičia (učitelia) musia mať na pamäti, že generácia Z je oveľa schopnejší vo virtuálnom 

svete a realite, než sú ich rodičia. Bohužiaľ sa však menej orientujú v tom reálnom svete. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

 

1. Čo je charakteristické pre generáciu prarodičov v 

zmysle techniky? 

Elektrina a rádio  

 

2. Čo je charakteristické pre generáciu rodičov v zmysle techniky? 

Farebná televízia  

 

3. Čo je to "Digitálny vek (éra)"? 

Je to obdobie digitálnej komunikácie, ktorá teraz prebieha. 

 

4. Čo je hlavnou charakteristikou Digitálneho veku? 

Mobilný internet, Facebook, virtuálne spoločnosť. 

 

5. Čo je to mikroelektronika a nanoelektronika? 

Funguje rovnako ako mikroelektronika, ale na ešte menšie vzdialenosti 

(nanometer). 
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DOMÁCA ÚLOHA  

1. Vysvetlite, ako technický vývoj ovplyvnil náš život! 

Výsledkom technického vývoja (predovšetkým v 

elektronike) bola podoba mikroelektronické súčiastky a tieto 

súčiastky nám umožnili vytvoriť veľmi zložité elektronické systémy, ako sú 

počítače. Počítače nám zmenili život. 

 

 

 

2. K uvedeným štatistikám napíšte tri krátke komentáre. 

V roku 2018 malo internetové pripojenie 55,1% svetovej populácie. Najviac 

používateľov internetu je v Ázii. Najvyššia miera rozšírenia internetu je v Európe, 

kde 85,2% z celkového počtu populácie má pripojenie k internetu. 
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. a 2. d 3. d 4. c 5. b 

6. a 7. d 8. d 9. c 10. e 

 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. N 3. N 4. P 5. P 

6. N 7. N 8. N 9. N 10. P 

 

 

Doplňovačka: 

1. Obrátená výučba je, keď…. (deti učia svojich rodičov). 

2. Deti rozumie internetu oveľa lepšie ako ich rodičia, pretože ... (sa narodili do 

digitálnej éry). 

3. Nanoelektronické zariadenia majú… (nanometrické) vzdialenosti. 

4. Pre každú generáciu je najjednoduchšie naučiť sa tomu,… (do čoho sa narodila). 

5. Mikroelektronika vznikla vynálezom tranzistora v roku… (1948). 

 

Otvorené otázky:  

1. Prečo môžeme naše prarodičia označiť za "elektrickú generáciu"? (Elektronika 

nebola v čase ich narodenia vynájdená.) 

2. Prečo môžeme našim rodičom hovoriť "elektronická generácie"? (Elektronika bola 

v čase ich narodenia vyvinutá.) 

3. Prečo môže byť súčasná generácia nazývaná "digitálnymi deťmi"? (Pretože sa 

narodili už v digitálnej ére.) 

4. Ako sa mení efektivita učenia v čase? (Zvyšuje sa, ale po škole rýchlo klesá.) 

5. Čo sa stane s našimi skúsenosťami v priebehu času? (Neustále rastú, ale neskôr 

sa väčšia časť stáva zastaranou)  
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť  

Úroveň / trieda vek 12 – 14 

Názov Charakteristika digitálneho veku - Rodičia a deti v 

digitálnom veku 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní:objasnit, co je 

přirozené pro jejich rodiče v digitální éře; 

● vysvetliť, čo je prirodzené pre žiakov v dobe digitálnej 

komunikácie; 

● uvedie, aké sú hlavné rozdiely medzi oboma 

generáciami; 

● vysvetliť, čo to je "obrátená výučba"; 

● objasniť, ako preklenúť priepasť medzi rodičmi a ich 

deťmi. 

Pomôcky prezentácia v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop 

Kľúčové pojmy digitálna éra, generácia e y, generácia  x, generácia z 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Uvedenie do témy 

Učiteľ položí nasledujúce otázky: Čo je to generácia? Čím je generácia 

charakteristická? Čo je pre dnešné deti prirodzené a pre ich rodičov nie? Cieľom 

otázok je vzbudiť u žiakov záujem o tému. 

Čas: 10 minút 
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2. aktivita: Čo je typické pre generácie? Čo si myslíš? 

Aktivita môže prebehnúť formou hry. Študenti si napíšu svoje vlastné názory. 

Následne prebehne diskusia a zhodnotenie. 

Čas: 8 minút 

 

3. ktivita: Čo je typické pre generáciu rodičov? 

Študenti diskutujú o danej téme, učiteľ sa názory snaží hodnotiť objektívne. 

Čas: 10 minút 

 

4. aktivita: Čo je typické pre generáciu Z? 

Spoločná diskusia. Študenti môžu svoje názory najprv zaznamenať pomocou 

brainstormingu. 

Čas: 12 minút 

 

5. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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II. OBČIANSKA ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVO V 
DIGITÁLNOM VEKU 

"Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní si do dôstojnosti a práv. Sú obdarení rozumom a 

svedomím a majú spolu jednať v duchu bratstva. " 

                                                        (Prvý článok Všeobecnej deklarácie ľudských práv.) 

Európska únia je založená na ochrane hodnôt, ako je dôstojnosť človeka, sloboda, 

rovnosť, demokracia, právny štát a dodržiavanie ľudských práv. Tieto hodnoty sú 

zakotvené v zmluvách EÚ a sú posilnené v Charte základných práv. Ako členovia 

Európskej únie máme povinnosť vedieť, aké sú naše práva k plnému uplatňovaniu 

atribútov nášho občianstva. 

Európski občania sa dohodli na zabezpečenie mierovej budúcnosti založenej na 

spoločných hodnotách: toto je uvedené v preambule Charty základných práv Európskej 

únie. Prostredníctvom tohto dokumentu EÚ navrhuje rámec pre zachovanie tradícií a 

zvykov všetkých členských štátov a zároveň rozvíjanie spoločných hodnôt, ktoré 

podporujú vyvážený a udržateľný rozvoj, voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu. S 

právami však tiež prichádzajú povinnosti. 
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A. POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVA 

 

POVINNOSTI 

Pojem povinnosť pochádza z latinského "obligare", to znamená, že sa k niečomu 

zaväzuje. Označuje správanie uložené normou, ktoré môže mať odlišnú povahu: právne, 

morálne, náboženske… 

Právne povinnosti vyplývajú zo zákona, ktorý predpisuje určité správanie vo vzťahu k 

všeobecným alebo špecifickým alebo subjektívnym podmienkam prostredia. V 

európskych právnych systémoch sa rozlišuje medzi normami vyplývajúcimi z 

legislatívneho opatrenia zameraného na tvorbu noriem (občianske právo) a normami 

vyplývajúcimi z výkladu skutočného života (zvykové právo). Krajiny ako Taliansko sú silne 

spojené s prvým typom pravidiel, iné, ako Spojené kráľovstvo sú viac orientované na 

druhý. Porušenie týchto pravidiel obvykle zahŕňa trestné dôsledky so zásahom štátu, 

súdnictva a orgánov presadzovania práva. 

Naproti tomu v prípade morálnych povinností ide o reakciu na etické predpisy, ktoré 

vychádzajú z individuálneho a kolektívneho vnímania toho, čo je dobré a čo zlé. Pretože 

sa jedná o nepísané štandardy, sú v krajinách a kultúrach veľmi premenlivé. Porušenie 

týchto povinností zvyčajne nemá žiadny právny dôsledok, namiesto toho má spoločenské 

účinky so stratou úcty a kolektívneho uznania. 

A konečne, náboženské normy sú tie, ktoré sú identifikované v posvätných knihách a v 

textoch prijatých komunitou, ktorá sa identifikuje v danom náboženskom vyznaní. Tieto 

pravidlá sú často veľmi úzko spätá s morálnymi pravidlami a niekedy tiež pôsobí v 

praktickej a materiálnej sfére. Porušenie týchto pravidiel by v dnešnom svete nemalo 

teoreticky znamenať žiadny dôsledok: v niektorých štátoch a spoločnostiach sú však 

náboženské normy prijímajú v právnom systéme, a tak majú rovnaké účinky ako 

predchádzajúce dva. 
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ZODPOVEDNOSŤ 

Zodpovednosť je slovo zložené z "odozvy" a "schopnosti", schopnosti dávať odpovede 

vo vzťahu k niečiemu rokovania, tj. Ako píše Nicola Abbagnano (2013), je "možnosť 

predvídať dôsledky niečieho správanie a napraviť ho" na základe tejto prognózy ". Tento 

termín označuje schopnosť prevziať dôsledky prijatých záväzkov alebo konania prijatím 

ich konkrétnych, sociálnych, morálnych a právnych účinkov. Koncept zodpovednosti má 

silnú kultúrnu povahu a vychádza z vízie, ktorú o svete civilizácie má. 

Pojem zodpovednosti sa zásadne líši od pojmu povinnosť a je úzko spätý s myšlienkou 

slobody: zodpovednosť existuje len v prípade, že existuje možnosť a schopnosť zvoliť, či 

a ako konať. V skutočnosti, keď si nemôžete vybrať svoje vlastné správanie, nemôžete 

byť zodpovední za jeho dôsledky. Aby bola správanie zodpovedné, musí súčasne dôjsť 

k tomu, že: situácia je dôsledkom individuálneho správania, zodpovedná osoba môže 

predvídať dôsledky svojho konania, zodpovedná osoba môže konať inak, aby sa 

dôsledkom tohto konania vyhla. 

Zodpovednosť má tiež právnu úroveň, ktorá vyplýva z dodržiavania noriem a predpisov 

zákona a morálne normy, ktorá vychádza z etických princípov. 

 

PRÁVO 

Myšlienka práva je pomerne stará, prvý historický prameň, prvý zákonník kráľa Uru 

vznikol asi 5000 pr. N. L Ďalšie zákonník, Chammurapiho, je jedným z najzachovalejších 

príkladov (asi 1780 pr. N. L.) Dokumentov tohto typu. Avšak vo všetkých starovekých 

spoločnostiach boli zásady ľudských práv stanovené v náboženských textoch. 

Hinduistickej védy, židovský Tanakh, kresťanská biblia, islamský Korán a Konfuciánska 

analógie patrí k najstarším spisom, ktoré sa zaoberajú otázkou práv a povinností človeka 

a jeho zodpovednosti. 

Všeobecná deklarácia ľudských práv je dokumentom o právach jednotlivca, ktorú prijalo 

Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1948. Ľudské práva predstavujú neodňateľné 

práva, ktorá má každá ľudská bytosť ako taká. 
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Tento dokument bol použitý vo všetkých členských štátoch 

a niektorí právni experti tvrdia že toto vyhlásenie sa stalo 

záväzným v rámci všeobecného medzinárodného práva a 

vo všetkých krajinách je nepretržite citované viac ako 50 

rokov. 

 

Medzi základné práva človeka, ktorá si môžeme pamätať, patrí: právo na slobodu 

jednotlivca, právo na život, právo na sebaurčenie, právo na spravodlivý proces, právo na 

dôstojnú existenciu, právo na náboženskú slobodu a následné právo na zmenu vlastného 

náboženstva, ako aj nedávno prijaté právne predpisy, právo na ochranu osobných údajov 

(súkromia) a hlasovacie právo. 

 

Podrobnejšie o histórii práva pozri anglická verzia. 

 

 

SPOJENIE MEDZI ZODPOVEDNOSŤOU, PRÁVA A POVINNOSTI  

Práva a povinnosti sú často považované za dve strany tej istej mince. Obaja majú túto 

vlastnosť, že sú spojení s troma prejavy: konať, nekonať, byť schopný konať. V 

skutočnosti môže človek mať právo alebo povinnosť niečo urobiť, právo alebo povinnosť 

niečo nerobiť, byť schopný niečo urobiť. Právo niekoho je často povinnosťou niekoho 

iného. Zodpovednosťou v tomto vzťahu je syntéza, kedy tí, ktorí si nárokujú právo, nesmú 

zabudnúť na právo druhých. Tým sa prejavuje sloboda, ktorá pre človeka končí tam, kde 

začína sloboda niekoho iného. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY 

 

1. Čo je to „právo“? 

Právo je súbor noriem platných pre všetky osoby a 

organizácie. 

 

2. Čo je to povinnosť? 

Povinnosť označuje správanie, ktoré je dané normou. Môže byť rôzne povahy: 

právne, morálne, náboženské. 

 

3. Čo znamená zodpovednosť? 

Zodpovednosť znamená možnosť predvídať dôsledky svojho správania a opraviť 

ju na základe tejto predpovede. 

 

4. Aké sú ľudské práva? 

Ľudské práva predstavujú práva, ktoré má každá ľudská bytosť. 

 

5. Sú práva, povinnosti a zodpovednosť nejako prepojené? Ak áno, ako? 

Áno, sú. Práva a povinnosti sú často považované za dve strany jednej mince. 

Často je niečí právo niečí povinností. Zodpovednosť je v tomto dialektickom 

vzťahu syntézou. 
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. b 2. d 3. a 4. d 5. a 

6. c 7. d 8. b 9. c 10. a 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. N 3. P 4. P 5. P 

6. P 7. N 8. P 9. N 10. N 

 

Doplňovačka: 

1. Označuje správanie dané normou, ktoré môže byť rôzne povahy ... (právne, 

morálne, náboženské). 

2. Zodpovednosť je slovo, ktoré sa skladá z ("reakcia" a "schopnosti"). 

3. Ľudské práva predstavujú ... (neodňateľné práva, ktorá má každá ľudská bytosť). 

4. Práva a povinnosti sú často považované za ... (dve strany tej istej mince). 

5. Existujú rôzne druhy práv: ... (právo niečo urobiť, právo robiť niečo a právo mať 

niečo podľa svojej vôle). 

 

Otvorené otázky:  

1. Čo je to právo? (Právo je súbor noriem platných pre všetky osoby a organizácie) 

2. Čo je to povinnosť? (Povinnosť označuje správanie, ktoré je dané normou. Môže 

byť rôznej povahy: právne, morálne, náboženské.) 

3. Čo znamená zodpovednosť? (Zodpovednosť znamená možnosť predvídať 

dôsledky svojho správania a opraviť ju na základe tejto predpovede.) 

4. Aké sú ľudské práva? (Ľudské práva predstavujú neodňateľné práva, ktorá má 

každá ľudská bytosť.) 

5. Sú právo, povinnosti a zodpovednosť nejako prepojené? Ak áno, ako? (Áno, sú. 

Práva a povinnosti sú často považované za dve strany jednej mince. Často je niečí 

právo niečí povinnosťou. Zodpovednosť je v tomto dialektickom vzťahu syntézou.)  
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň / trieda vek 12 – 14 

Názov Občianska zodpovednosť a právo v digitálnom veku - 

Povinnosti, zodpovednosť a práva 

Čas 45 min 

Cieľ výuky  Po osvojením učiva budem žiaci schopní: 

● objasniť pojmy povinnosť, zodpovednosť a právo; 

● vysvetliť, ako sú pojmy právo, povinnosť a 

zodpovednosť prepojené. 

Pomôcky  Prezentácia  v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop 

Kľúčové pojmy povinnosť, právo, zodpovednosť, ľudské práva 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Výklad učiva 

Učiteľ s pomocou ppt prezentácie objasní základnú terminológiu. 

Čas: 20 minút 

 

2. aktivita: Skupinová práca 

Trieda bude rozdelená do skupín po asi štyroch - piatich študentoch. Každá skupina 

dostane prvých päť článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ich úlohou bude 

diskutovať, o čom sú ľudské práva, pokúsi sa nájsť desať kľúčových slov, budú 

premýšľať o situáciách, kedy v našej spoločnosti (vo svete) dochádza k 

nedodržiavaniu ľudských práv. Jednotlivé skupiny môžu predstaviť svoje názory. 

Čas: 20 minút 
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3. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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B. VYVÁŽENOSŤ POVINNOSTÍ A PRÁV 

 

Občianske práva sú tie, ktoré sú zaručené právom daného štátu a líši sa od ľudských 

práv, ktoré sú sami o sebe považovaná za univerzálny, bez ohľadu na občianstvo alebo 

vnútroštátne právo. Tieto občianske práva možno zo zákona rozšíriť na cudzincov, ktorí 

sa nachádzajú v pobrežnom území štátu, zatiaľ čo prírodné práva alebo ľudské práva 

patrí všetkým ľudským bytostiam bez ohľadu na územie, na ktorom sa nachádzajú. 

Záväzok Európskej únie k právam svojich občanov je zakotvený v Charte základných 

práv Európskej únie. Skladá sa zo siedmich kapitol - Dôstojnosť, Sloboda, Rovnosť, 

Solidarita, Občianstvo, Spravodlivosť - a 54 článkov so základnými hodnotami Európskej 

únie a občianskymi, politickými, ekonomickými a sociálnymi právami jej občanov. Prvý 

články sa týkajú ľudskej dôstojnosti, práva na život, integrity osoby, slobody prejavu a 

svedomia. Kapitola "Solidarita" je inovácia, pretože združuje hospodárske a sociálne 

práva, ako napríklad: 

● právo na štrajk; právo na informácie a konzultácie s nimi; 

● právo na zosúladenie rodinného a pracovného života; 

● právo na ochranu zdravia, sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci. 

Podporuje tiež rovnosť medzi mužmi a ženami a zavádza práva, ako je ochrana údajov, 

zákaz eugenických praktík a reprodukčné klonovanie ľudí, ochrana životného prostredia, 

práva detí a starších osôb, právo na dobrú správu. 

 

OBČIANSKA ZODPOVEDNOSŤ 

Občianska zodpovednosť znamená predovšetkým uvedomenie si práv a povinností 

človeka a zabezpečenie, aby boli rešpektované. Súvisí tiež s občianskymi hodnotami 

spoločnosti, ako je demokracia a ľudské práva, rovnosť, účasť, spolupráca, sociálna 

súdržnosť, solidarita, tolerancia k rozmanitosti a sociálnu spravodlivosť. Pre plnú 

občiansku zodpovednosť je nutné mať dobrú politickú kultúru, kritické myslenie a aktívnu 

účasť. 
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Všeobecne možno teda povedať, že "zodpovedné občianstvo" sa týka záležitostí 

týkajúcich sa znalostí a výkone občianskych práv a povinností. Všetky európske krajiny 

tiež spájajú tento koncept s určitými hodnotami úzko spojenými so zodpovedným 

občanom. Tieto hodnoty zahŕňajú demokraciu, ľudskú dôstojnosť, slobodu, dodržiavanie 

ľudských práv, toleranciu, rovnosť, dodržiavanie zákona, sociálnu spravodlivosť, 

solidaritu, zodpovednosť, lojalitu, spoluprácu, účasť, duchovné, morálne, kultúrne, 

duševný a fyzický rozvoj. Hoci niektoré krajiny týmto pojmom prikladajú väčší či menší 

význam, je všeobecne dohodnuté, že všetky prispievajú k celosvetovému porozumeniu 

tohto konceptu a jeho realizácie. 

 

DIGITÁLNY VEK A OBČIANSTVO 

Počítače nepodporujú iba každodenné činnosti ľudí, ale dokážu zaručiť neuveriteľné 

intelektuálne a kognitívne rozšírenie ľudských schopností, a tým ponúknuť pokrok, 

blahobyt a demokraciu. Z toho vychádza heslo "počítač pre všetkých" a naliehavosť 

zabezpečenia prístupu k informačným a komunikačným technológiám (IKT) a 

zručnostiam s nimi spojenými pre všetkých ľudí. Sociálne médiá všeobecne sú veľmi 

mocným nástrojom najmä v rukách tých jednotlivcov, ktorí potrebujú zvýšiť svoj hlas, aby 

boli počuť v krajinách, kde sú prostriedky masovej komunikácie ovládané alebo vlastnené 

štátom alebo politickými a finančnými elitami. V skutočnosti dokážu sociálne media 

vytvárať novú politickú sféru: virtuálny priestor, v ktorom sa ľudia stretávajú a vymieňajú 

si nápady, informácie a názory, budujú sociálne znalosti. 

Ak hovoríme o digitálnej ére a občianskych právach, nemali by sme zabudnúť Ziccardiho 

(2012). Vo svojej knihe poukazuje na potenciál počítačov zaručujúcich demokraciu. 

Podľa neho by počítače mohli nielen pomáhať ľuďom, ale mohli by tiež umožniť čo 

najúplnejšie rozšírenie intelektuálne a kognitívne kapacity a čo najširší a 

najtransparentnejší šírenie informácií užitočných pre pokrok a demokraciu. 

Informačné a komunikačné technológie (a najmä internet) umožnili vytvorenie novej 

verejnej sféry, kde jednotlivci zlučujú svoje názory a rôznymi spôsobmi budujú sociálne 

znalosti. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

1. Ako sú spojené občianske práva a povinnosti? 

Práva a povinnosti sú striktne spojené, práva niekoho sú 

zvyčajne povinnosti niekoho iného. 

 

2. Aký je rozdiel medzi občianskymi právami a právami ľudskými? 

Občianske práva sú práva garantované právom daného štátu. Ľudské práva sú 

samy o sebe považovaná za univerzálne (neodňateľné) práva bez ohľadu na 

príslušnosť ku konkrétnemu štátu. 

 

3. Uveď, prosím, sedem kapitol Charty základných práv Európskej únie. 

Dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita, občianstvo, spravodlivosť 

 

4. Čo to znamená občianska zodpovednosť? 

Občianska zodpovednosť znamená predovšetkým uvedomenie si vlastných práv, 

rešpektovanie svojich vlastných povinností. 

 

5. Prečo sú pre občianske práva sociálne médiá dôležitá? 

Sociálne médiá sú veľmi mocným nástrojom najmä v rukách tých jedincov, ktorí 

musia zvýšiť svoj hlas, aby bol počuť v tých krajinách, kde sú masmédiá ovládané 

alebo vlastnené štátom alebo politickými a finančnými elitami.
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. b 2. d 3. d 4. b 5. b 

6. a 7. b 8. d 9. c 10. a 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. N 2. P 3. N 4. P 5. N 

6. P 7. P 8. N 9. P 10. N 

 

Doplňovačka: 

1. Občianske práva sú práva garantované ... (právom daného štátu). 

2. Charta základných práv Európskej únie majú sedem kapitol / tém: ... (Dôstojnosť, 

sloboda, rovnosť, solidarita, občianstvo, spravodlivosť). 

3. Kapitola "Solidarita" je inováciou, pretože spája ... (hospodárske a sociálne práva). 

4. Občianska zodpovednosť znamená predovšetkým ... (byť si vedomý vlastných 

práv). 

5. Sociálne médiá sú všeobecne veľmi mocným nástrojom najmä v rukách tých 

jednotlivcov, ktorí potrebujú ... (zvýšiť svoj hlas, aby boli vypočutí v tých krajinách, 

kde sa kontrolujú masmédiá). 
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Otvorené otázky: 

1. Ako sú spojené občianske práva a povinnosti? (Práva a povinnosti sú striktne 

spojené, práva niekoho sú zvyčajne povinnosti niekoho iného.) 

2. Aký je rozdiel medzi občianskymi právami a právami ľudskými? (Občianske práva 

sú práva garantované právom daného štátu. Ľudské práva sú samy o sebe 

považovaná za univerzálne (neodňateľné) práva bez ohľadu na príslušnosť ku 

konkrétnemu štátu.) 

3. Uveď, prosím, sedem kapitol Charty základných práv Európskej únie. (Dôstojnosť, 

sloboda, rovnosť, solidarita, občianstvo, spravodlivosť) 

4. Čo to znamená občianska zodpovednosť? (Uvedomenie si vlastných práv, 

rešpektovanie svojich vlastných povinnosti.) 

5. Prečo sú pre občianske práva sociálne médiá dôležitá? (Sociálne médiá sú veľmi 

mocným nástrojom najmä v rukách tých jedincov, ktorí musia zvýšiť svoj hlas, aby 

bol počuť v tých krajinách, kde sú masmédiá ovládané alebo vlastnené štátom 

alebo politickými a finančnými elitami.) 
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť  

Úroveň/ trieda vek 12 – 14 

Názov  Občianska zodpovednosť a právo v digitálnom veku - 

Rovnováha medzi povinnosťami a právami 

Čas 45 min 

Ciel výuky  Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● vysvetliť, ako sú pojmy právo, povinnosť a 

zodpovednosť prepojené. 

Pomôcky prezentácia v PowerPoint, dataprojektor, flip chart, laptop 

Kľúčové pojmy povinnost, právo, zodpovednoať, ľudské práva, média 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Výklad učiva 

Učiteľ s pomocou ppt prezentácie objasní základnú terminológiu. Môže pustiť trailer k 

filmu Breadwinner ("Parvana's story") 

Čas: 20 minút 

 

2. aktivita: Skupinová práca 

Trieda bude rozdelená do skupín po asi štyroch - piatich študentoch. Ich úlohou bude 

diskutovať o tom, ako sa môžu líšiť občianske práva v rôznych krajinách a ako sa 

práva môžu náhle zmeniť s nástupom režimov, ktoré obmedzujú slobodu. Jednotlivé 

skupiny môžu predstaviť svoje názory. 

Čas: 20 minút 
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3. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 

 

Doplňujúca aktivita: zhliadnutí filmu The Breadwinner 
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C. PRÁVA A POVINNOSTI V DIGITÁLNOM VEKU 

 

Práva a povinnosti sú dve strany tej istej mince. Abysme pochopili, ktoré z nich má 

dominovať, potrebujeme etiku. Ľudia sa začali pýtať na to, čo je správne a čo je zle, už 

dávno. Etika je odvetvie filozofie odrážajúce mechanizmy takéhoto dopytovania. 

Výsledkom správanie podľa etiky sú morálne hodnoty, ktoré sú špecifické v každej kultúre 

v danom okamihu. 

 "Etika je odvetvie filozofie, ktoré študuje správanie ľudí a kritériá, podľa ktorých sa 

hodnotí správanie." (Aristoteles) Vo filozofickom jazyku ju všeobecne prijateľná definícia 

identifikuje s akoukoľvek doktrínou alebo špekulatívne reflexiou o praktickom správaní 

človeka, predovšetkým v tom, že má v úmysle naznačiť, čo je skutočné dobro a aké sú 

prostriedky na jeho dosiahnutie, aké má človek morálne povinnosti voči sebe a voči 

ostatným a aké sú kritériá pre posudzovanie morálky ľudských činov. V anglickej verzii 

nájdete podrobnejší opis vývoja v posudzovaní etiky. 

Etika je teda súbor noriem a hodnôt, ktoré regulujú ľudské správanie tým, že pripisujú 

kladný alebo záporný úsudok s ohľadom na dobro a zlo. Etika a morálka sa často 

používajú ako synonymá, ale vôbec to tak nie je. Morálka zahŕňa súbor noriem, ktoré 

rozlišujú dobro a zlo, zatiaľ čo etika zodpovedá špekulatívne snahe porozumieť tomu, ako 

tieto morálne normy vytvorila ľudská skupina. Ak teda morálka považuje normy a hodnoty 

za fakty zdieľaná všetkými, etika sa snaží je racionálne a logicky vysvetliť. 

Základom každej koncepcia etiky je pojem dobra a zla, cnosti a určité vízie človeka a 

ľudských vzťahov. Takéto myšlienky často súvisia s konkrétnym náboženstvom alebo 

aspoň s ideológiou. Etika založená na náboženstvo v skutočnosti stanovuje pravidlá 

správania, ktoré platia pre všetkých bez výnimky, zatiaľ čo sekulárna etika zohľadňuje 

ľudské potreby, rôzne podmienky a historické premeny. 
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PRAKTICKÁ ETIKA 

Praktická etika je vedný odbor, ktorého cieľom je pochopiť, ako obyčajní ľudia volia 

spôsoby svojho konania. Praktická etika zahŕňa podľa Elliota (2017) zahŕňa tieto zásady: 

● Každý si želá vyhnúť sa ujme, ako je bolesť, smrť a invalidita. To si želá aj pre 

tých, na ktorých im záleží. 

● Ak je iracionálne chcieť, aby mu bola spôsobená určitá ujma za nejakých 

okolností - to znamená, že nie je žiadny dobrý dôvod, aby niekto chcel 

spôsobovať túto ujmu - je neetické spôsobovať túto ujmu komukoľvek inému, 

akékoľvek ľudské bytosti. 

● S každým by sa malo zaobchádzať spravodlivo - mal by dostať to, na čo má 

právo, na čo majú etické právo, čo si zaslúžia a čo im bolo sľúbené, a nemali by 

byť ochudobnení o to, čo iní môžu získať, ak pre to neexistuje eticky relevantné 

odôvodnenie. 

● Od ľudí sa eticky vyžaduje, aby plnili svoje povinnosti súvisiace s rolou a na to, 

aby nikomu nespôsobil neoprávnenú ujmu. 

● Ľudia by sa mali snažiť správať sa eticky ideálne tým, že budú propagovať dobro 

a zvláštnu ohľaduplnosť a starostlivosť o tých najzraniteľnejších, je eticky 

vyžadované, aby robili svoju prácu a nespôsobovali neodôvodnené škody. Je 

chvályhodné, ak konajú eticky ideálnym spôsobom. 

 

ETIKA V DIGITÁLNOM VEKU 

Od 80. rokov s rastúcim významom sociálneho vplyvu informačných a komunikačných 

technológií, a najmä internetu, dochádza k reflexii etických aspektov využívania 

informačných a komunikačných médií. Táto disciplína, nazývaná presne etikou médií, 

potom dala vzniknúť ďalším poddisciplínám, ako je napríklad webetika. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY 

1. Ako Aristoteles definuje "etiku"? 

Etika je odbor filozofia, ktorý študuje správanie ľudských 

bytostí a kritériá, podľa ktorých sa hodnotí správanie a ich 

voľby. 

 

2. Aká je všeobecnejší definícia etiky? 

Etika je súbor noriem a hodnôt, ktoré regulujú ľudské správanie tým, že pripisujú 

kladný alebo záporný úsudok s ohľadom na dobro a zlo. 

 

3. Prečo morálka a etika nie sú to isté? 

Morálka zahŕňa súbor noriem, ktoré rozlišujú dobro a zlo, zatiaľ čo etika zodpovedá 

úsilie pochopiť, ako tieto morálne normy boli vytvorené. 

 

4. Aký je rozdiel medzi etikou a zákonom? 

Zákon je založený na donucovacej moci štátu, zatiaľ čo etika je založená na 

sociálnej kontrole. 

 

5. Aké sú dve odvetvia etiky? 

Etika sa delí na teleologickú etiku a deontologické etiku. 
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VERZIA PRE SMARTPHÓNY  

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. b 2. a 3. d 4. c 5. c 

6. d 7. b 8. d 9. a 10. d 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. P 3. N 4. N 5. N 

6. N 7. P 8. P 9. N 10. P 

 

 

Doplňovačka: 

1. Etika je odbor filozofia, ktorý študuje ... (správanie ľudských bytostí). 

2. Etické skúma, ... (čo je skutočné dobro a aké sú prostriedky na jeho dosiahnutie). 

3. Etika môže byť ... (teleologická, deontologické, utilitárnej). 

4. Morálka zahŕňa ... (súbor noriem, ktoré rozlišujú dobro a zlo). 

5. Etika korešponduje so ... (snaha pochopiť, ako boli morálne normy vytvorené). 

 

Otvorené otázky:  

1. Ako Aristoteles definuje "etiku"? (Etika je odbor filozofia, ktorý študuje správanie 

ľudských bytostí a kritériá, podľa ktorých sa hodnotí správanie a ich voľby.) 

2. Aká je všeobecnejší definícia etiky? (Etika je súbor noriem a hodnôt, ktoré regulujú 

ľudské správanie tým, že pripisujú kladný alebo záporný úsudok s ohľadom na 

dobro a zlo.) 

3. Prečo morálka a etika nie sú to isté? (Morálka zahŕňa súbor noriem, ktoré rozlišujú 

dobro a zlo, zatiaľ čo etika zodpovedá úsilie pochopiť, ako tieto morálne normy boli 

vytvorené.) 

4. Aký je rozdiel medzi etikou a zákonom? (Zákon je založený na donucovacej moci 

štátu, zatiaľ čo etika je založená na sociálnej kontrole.) 

5. Aké sú dve odvetvia etiky? (Etika sa delia na teleologickú etiku a deontologické 

etiku.)  
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť  

Úroveň/ trieda vek 12 - 14 

Názov  Občianska zodpovednosť a právo v digitálnom veku - 

práva a povinnosti v digitálnom veku 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojení učiva budú žiaci schopní: 

● objasniť, čo je etika; 

● vysvetliť, ako etika ovplyvňuje každodenný život; 

● objasniť, ako etika pomáha zvládať výzvy digitálneho 

veku. 

Pomôcky prezentácia v PowerPoint, dataprojektor, flip chart, laptop 

Kľúčové pojmy právo, etika, morálka 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

1. aktivita: Výklad učiva 

Učiteľ s pomocou ppt prezentácie objasní základnú terminológiu. 

Čas: 20 minút 

 

2. aktivita: Skupinová práca 

Trieda bude rozdelená do skupín po asi štyroch - piatich študentoch. Ich úlohou bude 

diskutovať o tom, ako prijímajú rozhodnutia a ako definujú, či je rozhodnutie dobré 

alebo zlé. 

Čas: 20 minút 
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3. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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III. SPOLOČNOSŤ, SÚDRŽNOSŤ A SOLIDARITA V 
DIGITÁLNOM VEKU 

A. SÚDRŽNOST 

 

Termín spoločnosť pochádza z latinského "societate", čo je odvodenina slova socius, 

"spoločník", čo značí stav, keď ste spolu s inými ľuďmi. Dnes sa termín spoločnosť 

používa pre akúkoľvek ľudskú skupinu spojenú spoločným záujmom, v ktorých existujú 

rôzne druhy vzťahov a foriem spolupráce zriadené na zabezpečenie prežitia a 

reprodukcie celku samého a jeho členov. 

Dnešná spoločnosť prechádza digitálne transformáciou. V eseji Understanding Media: 

The Extensions of Man (1964), Marshall McLuhan definuje pojem "globálnej dediny", 

ktorý je momentálne ďaleko bežnejšie než kedykoľvek predtým: "Získavame novinky, 

informácie a správy súčasne z každého kúta planéty. Komunikačné médiá pretvára svet 

v niečo, čo môže byť jednoducho preskúmané ako dedina, preto ten výraz globálnej 

dediny: oxymoron (rétorický pojem, ktorý spočíva v spojení slov, ktorých význam sa 

navzájom vylučuje), ktorý je dnes používaný v zmysle globalizácie a úlohu internetu ako 

pohonu k "priblíženie sa". 

Tento fenomén globalizácie môže byť stručne opísaný ako proces, v ktorom sa ľudia na 

celom svete cíti stále vice bližšie, ekonomicky a kultúrne, skrz obchod, IT, televíziu, kino, 

dopravu, atď. Antropológ Ulf Hannerz definuje pojem globalizácie ako všeobecné a 

narastajúcou sa spojenie z najrôznejších perspektív (ekonomická, politická, kultúrna), 

spolu s rastúcim povedomím o tom, byť súčasťou rovnakého ľudstva na celosvetovej 

úrovni. 

 

DIGITÁLNA PREMENA SPOLOČNOSTI: Vzťahy na sociálnych sieťach 

Spolu so zrodením tlače upútali naše zmysly nová pozoruhodná médiá, posilnili naše 

zručnosti a možnosti komunikovať, informujú nás, baví a učí. Vďaka smartphonu môžeme 

neustále "surfovať" na internete, kdekoľvek a kedykoľvek. Internet je ľahko použiteľný, 
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pretože všetky aplikácie majú rovnaké grafické nastavenie a vzájomná pôsobenie; je 

dostupný bez potreby čítať návod. Navyše je tu výrazný rozsah, ktorý umožňuje každému 

sa vyjadrit a vytvoriť nové príspevky, ktoré môžu byť ľahko dostupné; ale aj spoločenský 

rozsah, čo je vzájomná interakcia medzi ľuďmi. 

Dnes teda hovoríme o "kultúre kompatibility", ktorá osvetľuje rastúci všadeprítomnosť 

digitálnych programov v živote ľudí skrz použitie rôznych aplikácií (sociálne médiá) a 

mobilné technológie (smartphony, tabliet, atď.). 

 

SÚDRŽNOSŤ V DIGITÁLNOM ČASE 

Sociálne médiá sú súčasťou života takmer každého a ich popularita rastie od polovice 

21. storočia. Spôsobilo revolúciu v spôsobe komunikácie a zdieľanie informácií s 

priateľmi, rodinou i cudzinci po celom svete. Sociálne médiá sú miestom, kde si utvárame 

a budujeme vzťahy, formujeme našu osobnosť, vyjadrujeme sa a učíme sa o svete okolo 

nás. Sociálna báza vyzdvihujú zmysel komunity a umožňujú výmenu poznatkov, z tohto 

dôvodu niektorí učenci presadzujú hypotézu internetových stránok ako nástroja sociálnej 

súdržnosti. 

Sociálna súdržnosť opisuje pozitívny postoj sociálnych vzťahov vo vnútri určitého miesta 

alebo spoločnosti. Môže zahŕňať teóriu o bytí súčasťou nejakej komunity, spoločnosti 

alebo pocitu väzby na nejaké miesto; inklúzie, vo vzťahu k príležitostiam pre prístup k 

pracovnému trhu, vzdelanie, zdravie a bývanie; účasť v sociálnych aktivitách. 

Digitálne technológie a sociálne médiá ponúkajú skvelý potenciál k podpore sociálnej 

súdržnosti, posilňujú už existujúce sociálne väzby ako lokálne, tak globálne a niektoré 

výskumy ukazujú, že sa ľudia cítia viac emocionálne podporovaní. Navyše, internet stále 

viac a viac rozvíja svetovou encyklopédii, neustále aktualizovanú, z ktorej môžeme čerpať 

najrôznejšie znalosti. Tento pozitívny aspekt je protichodný, pretože má naopak 

negatívne dopady na ďalšie formy sociálnej spoluúčasti, ako je napríklad nová forma 

závislosti na internete, čo má veľký vplyv na generáciu Z tohto tisícročia. 



51 
 

Používanie internetu je jasne späté s veľkým množstvom faktorov: vek, socioekonomický 

status, pohlavie, geografická pozícia, stupeň vzdelania, náboženstva, národnostné 

príslušnosť, digitálna gramotnosť a jazyk. Tieto faktory sa všetky môžu správať ako 

prekážky k prístupu k digitálnej komunikácii. Je len na nás, ako túto digitálnu priepasť 

zmenšíme. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY 

1. Čo je globálna dedina?¨ 

Je to termín, ktorý hovorí o globalizácii a úlohe webu 

akonáhonu" prístupu " medzi ľuďmi; definuje všeobecné a 

rastúce prepojenia podľa rôznych perspektív(ekonomických, politických, 

kultúrnych), spolu s ovpou, že sme súčasťou rovnakej ľudskosti na planéte. 

 

2. Čo znamená pojem "kultúra prepojenosti"? 

Je to výraz, ktorý sa týka rastúcej všadeprítomnosti digitálnych platforiem v 

ľudskom živote prostredníctvom mnohých aplikácií (sociálnych médií) a mobilných 

technológií (smartfóny, tablety atď.). 

 

3. Čo znamená "selfie"? 

Selfie sa vzťahuje na akýkoľvek autoportrét, ktorý nasnímame sami, s partnerom 

alebo s inými ľuďmi. Selfie je prejav, ktorý zahŕňa identitu ľudí, často spájaných s 

narcizmom a márnivosťou na jednej strane, na strane druhej, v súvislosti s 

objavením samého seba. 

 

4. Opíšte pojem sociálna súdržnosť.  

Sociálna súdržnosť ako normatívny pojem opisujúci pozitívny stav sociálnych 

vzťahov v konkrétnej lokalite alebo spoločnosti. Môže zahŕňať zváženie 

príslušnosti k komunite, spoločnosti alebo pocity pripútania sa k nejakému miesta; 

integrácia v súvislosti s prístupom na trh práce, vzdelávaním, zdravím a bývaním; 

účasť na spoločenských aktivitách. Ako sociologický pojem sa súdržnosť vzťahuje 

na stupeň spojenia ľudí v sieti vzťahov. 

 

5. Čo je digitálna priepasť? 

Digitálna priepasť je založená na predpoklade,že nedostatočný prístup k internetu 

a možnosť dobrovoľnej účasti na ňom môžu spôsobiť nevýhodu. Prístup na 

internet na vnútroštátnej úrovnia percentuálny podiel účasti občanov súvisia s 

hospodárskou výkonnosťou  krajiny:  tým viac sa krajina ekonomicky rozvíja, tým 
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viac si ľudia môžu dovoliť a spoliehať sa na digitálne technológie vo svojich 

každodenných činnostiach. 

 

 



54 
 

VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. b 2. c 3. c 4. a 5. b 

6. a 7. a 8. b 9. a 10. c 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. N 3. N 4. P 5. N 

6. P 7. P 8. P 9. P 10. N 

 

 

Doplňovačka: 

1. Pojem ... (spoločnosť) je spájaný so synonymami ako spoločenstvo, združenia. 

2. (Komunikačné médiá) ... premenila svet v niečo, čo môže ľahko preskúmaný ako 

dedinu. 

3. Médium je definované ako ... (rozšírenie a posilnenie) ľudských schopností. 

4. (Kultúra kompatibility) ... je výraz, ktorý vrhá svetlo na rastúci všadeprítomnosť 

digitálnych platforiem v živote ľudí, a to využitím početných aplikácií (sociálne 

médiá) a mobilných technológií (chytré telefóny, tablety atď.). 

5. Sociálne platformy podporujú zmysel pre komunitu a uľahčujú výmenu poznania, 

z tohto dôvodu presadzujú niektorí odborníci hypotézu pavučiny ako nástroj ... 

(sociálnej súdržnosti). 

 

 

Otvorené otázky: Pozri kontrolné otázky.  
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UČEBNÝ PLÁN  

I. časť 

Úroveň/ trieda vek 12 - 14 

Názov Spoločnosť, súdržnosť a solidarita v digitálnom veku - 

Súdržnosť 

Čas 45 min 

Cieľ výuky  Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● objasniť, ako sa zmenila spoločnosť s nástupom 

digitalizácie médií;  

● objasniť koncept sociálnej súdržnosti a digitálnej 

priepasti, 

Pomôcky  prezentácia v PowerPoint, dataprojektor, flip chart, laptop 

Kľúčové pojmy  sociálnu súdržnosť, globálnej dediny, digitálna priepasť 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Výklad učiva 

Učiteľ s pomocou ppt prezentácie objasní základnú terminológiu. 

Čas: 20 minút 

 

2. aktivita: Skupinová práca 

Trieda bude rozdelená do skupín po asi štyroch - piatich študentoch. Ich úlohou bude 

diskutovať o tom, ako prijímajú rozhodnutia a ako definujú, či je rozhodnutie dobré 

alebo zlé. 

Čas: 20 minút 
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3. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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B. SOLIDARITA 

 

TEKUTÁ MODERNITA 

Filozofa Z. Baumana k charakteristike našou spoločností používa pojem "tekutá 

modernita". Podľa jeho výkladu sme spoločnosť, ktorá žije pre konzum a pre ktorú je 

všetko len tovar, vrátane ľudskej bytosti. V modernom je všetko šírené "tekutosťou" alebo 

"plynulosťou", čo je charakteristické pre tekutiny, ktoré nemôžu zotrvať vo forme, pretože 

nemajú vnútornú súdržnosť. Podľa Baumana vzťahy medzi ľuďmi sú vo všetkých 

aspektoch života plynulé, mení sa, čo znamená, že nie je žiadny "poriadok" v minulosti. 

Spoločenské komunity už nie sú celistvé a trvalé, ale sú naopak krehké, neisté, so 

sklonom k individualizmu a vždy v ohrození k zániku. Digitálna revolúcia a virtualizácia 

reality zdôrazňujú niektoré charakteristiky harmonického človeka: rýchlosť, potreba 

budovať vzťahy, hľadania vlastnej identity a emócií. 

 

SOLIDARITA A DIGITÁLNE PROSTREDIE  

Solidarita je hodnota, ktorá zahŕňa empatiu, ktorá je sebapoznaním v inom, a je založená 

na vytváraní sietí emocionálnych vzťahov, ktoré presahujú hospodársku a trhovú logiku. 

Slovo solidarita definuje na etickej a sociálnej úrovni vzťah bratstva a vzájomnej podpory 

medzi členmi spoločnosti a vzťahuje sa na opatrenia zamerané na presídlenie sociálnych 

nerovností. Spolu s výrazom "byť solidárny s ostatnými" môžeme poukázať na zdieľanie 

myšlienok, zámerov a povinností: môžeme napríklad tvrdiť, že sme solidárni s našimi 

spolužiakmi, rodinou, susedmi alebo kolegami.  Slovo solidarita tiež znamená ponúknuť 

pomocnú ruku jednotlivcovi v núdzi, malým alebo veľkým gestám, ktoré sú 

sprostredkované nielen zdieľaním primárnych potrieb, tém, ale aj spoluprácou medzi 

ľuďmi.  V súčasnosti existuje mnoho príkladov solidarity, ktoré sú zastúpené v rôznych 

sociálnych postupoch, ako je sociálno-existenčna dobrovoľnícka práca, združenia, 

mobilizácia počas prírodných katastrof, darovanie krvi atď.   
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Hovoriť o solidarite nás vedie k uvedomeniu si rozsahu spoločnosti. Sme však solidárni 

len k členom našej spoločnosti, teda k ľuďom, ktoré poznáme, alebo bez rozdielu ku 

všetkým? Spočiatku bola vzájomná pomoc daná zdieľaním nejaké spoločné situácie 

medzi ľuďmi, ktorí sa teda rozhodli zapojiť sa do kolektívnej akcie spoločnej pomoci. 

Avšak dnes existuje veľa skupín založených skôr na rozdielnosti než rovnosti, jeden z 

najlepších príkladov je množstvo azylových domov pre cudzincov. 

Digitálne technológie môžu viesť k znehodnoteniu konceptu solidarity. Tá už nie je 

založená na "hodnote", ale skôr na "pripojenie" vedúce k "solidarite spojitosti", čo 

rozkladá aktívnu účasť v spoločnosti. Tento mechanizmus môže byť vlastne dnes 

prítomný v našom spôsobe byť solidárny: jednoduchým kliknutím môžeme podpísať 

online petíciu k ochrane ľudských práv domorodcov v Južnej Amerike alebo poslať 

sponzorský dar asociáciu, ktorá bojuje proti chudobe v Afrike. Jednoduchým pohybom, 

ktorý nám nezaberie ani minútu, môžeme byť solidárny bez toho, abysme museli byť 

zapojení či už emocionálne, či fyzicky. 

To nás núti k zamysleniu nad solidaritou a dôsledky, ktoré môže mať v našom živote: 

rozdiel je v rozhodnutí byť solidárny, pretože veríme, že naše zapojenie môže pomôcť 

zlepšiť podmienky iných ľudí, preto tento čin nemôže byť obmedzený len na kliknutie, ale 

môže byť skloňovaný rôznymi formami podpory ako online, tak v bežnom živote. Kultúra 

spojitosti vedie vedcov k otázke, ako spojenie medzi členmi digitálnych sietí môže byť 

prenesené do aktívnej účasti v spoločnosti a zdieľanie hodnôt ako solidarita. Internet 

bezpochyby má kapacitu, aby zvládol nerovnosti z fyzického priestoru a zapojil nás do 

etických a morálnych problémov vzdialených ľudí. Táto "mobilizujúci sila internetu" môže 

presadiť "prevrátenú svetovú solidaritu". 

Technologické inovácie ľudí zbližujú, umožňujú altruistické a solidárne akcie vo svete, ale 

to nesmie obmedziť iba na online svet, ale skôr sa môže stať pohonom mobilizácie v 

priestore, v ktorom žijeme. Príklady toho, ako môže byť internet nástrojom posilnenie 

sociálnych činov prevrátené solidarity, je napr. Projekt Survival International alebo 

crowdfunding.
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

1. Čo znamená tekutá modernita? 

Koncept tekuté modernity vymyslel sociológ a filozof Z. 

Bauman, ktorý popísať súčasnú spoločnosť, v ktorej vzťahy medzi ľuďmi a všetky 

aspekty ich života sú plynulé, mení sa, znamená to, že vlastne neexistuje 

"pevnosť" minulosti. Komunity už nie sú kompaktné a dlhoveké, ale mení sa, sú 

krehké, neisté, tiahnu k individualizmu a vždy im hrozí zánik. 

 

2. Akú úlohu hrajú digitálne technológie v tekutej modernom? 

Využívanie digitálnych technológií umožňuje ľuďom riadiť vzťahy plynulejšie, bez 

toho aby museli byť fyzicky prítomní. Vzťah, ktorý charakterizuje efektívne 

stretnutie vo fyzickom prostredí je nahradený "pripojením" k stránke, k 

virtuálnemu priestoru (kyberpriestor). 

 

3. Definuj solidaritu 

Slovo solidarita definuje na etické a sociálnej úrovni vzťah bratstva a vzájomnej 

podpory medzi členmi spoločnosti a označuje akcie zamerané na vyváženie 

sociálnych nerovností. Slovo solidarita znamená aj zdieľanie pomôcť, vzťah v 

prospech jedincov v ťažkostiach, ktoré sú realizovaná nielen zdieľaním 

primárnych statkov, hmotných predmetov, peňazí, ale aj spoluprácou medzi 

ľuďmi. 

 

4. Ako sa solidarita mení v digitálnej dobe? 

Virtuálna realita je určitou výzvou pre ľudstvo a svojím spôsobom aj digitálne 

technológie môže pomôcť riešiť existujúce problémy v realite, zlepšiť kultúrne 

porozumenie a zabezpečenie všeobecných ľudských práv na celom svete. 

 

5. Aké sú hlavné rozdiely medzi najstaršími formami solidarity a 

najmodernejšími ako je crowdfunding? 

Hlavné rozdiely medzi najstaršími a tradičnými formami solidarity a novými 

formami, ako je "crowdfunding", sú spojené s rýchlosťou a veľkostí: v minulosti 



60 
 

bola solidarita spojená s miestnymi akciami, vo vlastnej štvrti alebo meste, zatiaľ 

čo s novými technológiami komunikácie môže solidarita napr. Prostredníctvom 

finančnej podpory prebiehať okamžite a po celom svete. 
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VERZIA PRE SMARTPHÓNY  

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. b 2. c 3. a 4. b 5. c 

6. b 7. b 8. a 9. c 10. b 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. N 2. P 3. P 4. N 5. P 

6. P 7. P 8. P 9. P 10. P 

 

Doplňovačka: 

1. Digitálne technológie prinášajú hlboké zmeny v ... (medziľudských vzťahoch). 

2. S rozvojom digitálnej revolúcie je vzťah charakterizovaný ... (efektívnym stretnutím) 

vo fyzickom prostredí nahradený "pripojením" k virtuálnemu priestoru. 

3. (Solidarita) ... je ľudská hodnota spojená so sociálnou spravodlivosťou. 

4. Slovo solidarita definuje vzťah ... (vzájomnej podpory) medzi členmi spoločnosti a 

podporuje akcie zamerané na vyváženie ... (sociálnych nerovností). 

5. "Mobilizujúci sila internetu" môže ... (podporiť) globálne solidaritu. 

 

Otvorené otázky: Pozri kontrolné otázky.  
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UČEBNÝ PLÁN  

I. časť  

Úroveň/ trieda vek 12 – 14 

Názov  Spoločnosť, súdržnosť a solidarita v digitálnom veku – 

Solidarita 

Čas 45 min 

Cieľ výuky  Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● objasniť, čo je to solidarita; 

● objasniť, ako sa vďaka internetu solidarita 

transformovala. 

Pomôcky  Prezentácia v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop 

Kľúčové pojmy solidarita, tekutá modernita, internet, 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Výklad učiva 

Učiteľ s pomocou ppt prezentácie objasní základnú terminológiu. 

Čas: 20 minút 

 

2. aktivita: Skupinová práca 

Trieda bude rozdelená do skupín po asi štyroch - piatich študentoch. Ich úlohou bude 

diskutovať o tom, ako môžu prejaviť solidaritu a aký majú vzťah k solidarite na 

internete. 

Čas: 20 minút 
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3. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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C. ROZMANITOST A TOLERANCIA 

 

Ako "vonkajšie" je chápaný človek, ktorý prichádza do skupiny, a pretože je iný ako 

ostatní členovia, ktorí ju tvoria, znamená vnútorné narušenie, pretože nie je známe, či ho 

vidí ako priateľa alebo ako nepriateľa, a preto je definovaný ako "iný", na rozdiel od "ja" 

alebo "my". Dnes je vonkajšie skôr cudzincom, ktorý je zodpovedný za krízu sociálneho 

poriadku a rovnorodosti v rámci skupiny. Migrácia je fenomén, ktorý vždy sprevádzal 

históriu ľudstva, a zvlášť v dnešnom storočí je chápaná ako "nezvyčajnosť byť 

korigovaný". Ako Bauman uvádza, v našej tekutej modernom poznačené masívnym 

hnutím ľudí a peňazí, dochádza k zmenám: cudzinci už nie sú niečím neobvyklým, 

pretože žijú medzi nami už dlho. Takže otázka sa zameriava skôr na to, ako s pokojom 

koexistovať s cudzincami. 

Hoci je teraz pluralizmus akceptovaným princípom v našej spoločnosti, vzťahy s 

cudzincami sú stále problémom, čo dokazujú vlny rasizmu naprieč nielen Európou, ale 

celým svetom. Poznanie druhého je späté s našou identitou. Konštrukcia našej identity je 

spojená s reciprocity poznanie, čo znamená že, abysme mohli rozvíjať a posilniť našu 

identitu, potrebujeme ostatných ľudí, ktorými môžeme byť poznávaní a ktoré môžeme my 

spoznávať. Etika poznania zavádza povinnosť poznávať druhého, ale ten druhý je 

chápaný nie len ako cudzinec, ale môže byť zastúpený aj našimi rovesníkmi, susedom 

alebo dokonca najbližšími príbuznými. Ak sa nám nedarí poznávať ostatné, znamená to, 

že sa nám nedarí poznávať aj seba samého. Zdárným príkladom, ako bojovať proti 

nenávisti a neznášanlivosti na internete je kampaň "Žiadna nenávistná reč" kampaň 

mladých. 

Hnutie "Žiadna nenávistná reč" je pozitívny príklad, ako internet môže podporiť ľudí, ktorí 

chcú konať proti rôznym formám sociálneho bezprávie proti tým, ktorí sú označení ako 

"iní"… 
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 KONTROLNÉ OTÁZKY 

1. Ako môžeme prekonať pocity strachu voči ostatným? 

Práve stretnutím a dialógom môžu byť steny nepochopenie 

a strachu odbúrané, sociálne nerovnosti môžu byť 

odstránené. Dialóg nám umožňuje pochopiť rozdiely a pozitívne ich využiť.  

 

2. Čo je Kampaň mladých Žiadna nenávistná reč? 

Projekt vytvorený v roku 2012 mládežníckym sektorom Rady Európy, ktorého 

cieľom je boj proti rasizmu a všetkým formám diskriminácie online, poskytovaním 

služieb mladým ľuďom a agentúram s potrebnými zručnosťami na rozpoznanie 

ľudských práv a prijatie opatrení proti porušovaniu ľudských práv. 

 

3. Čo znamená "podnecovanie k nenávisti"? 

Podnecovanie k nenávisti zahŕňa všetky formy vyjadrovania, ktoré šíria, 

podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, 

antisemitizmus alebo iné formy nenávisti založené na neznášanlivosti, voči 

menšinám, migrantom a predsudkov o sexuálnej a rodovej orientáciu. 

 

4. Čo je stereotyp? 

Stereotypy generalizované predstavy o konkrétnych skupinách. Môžu byť 

pozitívne, prospešné pre tých, ku ktorým smerujú, alebo naopak môžu mať 

negatívny dopad. 

 

5. Aké sú princípy hnutia "Žiadna nenávistná reč"? 

Rešpektuje slobodu vyjadrovania, usiluje o rozvoj alternatívnych reakcií na 

prejavy nenávisti, snaží sa o podporu ľudských práv na internete a o vyvodenie 

internetu bezpečnejším priestorom pre všetkých.
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. b 2. c 3. a 4. b 5. c 

6. b 7. b 8. a 9. c 10. b 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. N 2. P 3. P 4. N 5. P 

6. P 7. P 8. P 9. P 10. P 

 

Doplňovačka: 

1. Digitálne technológie prinášajú hlboké zmeny v ... (medziľudských vzťahov). 

2. S rozvojom digitálnej revolúcie je vzťah charakterizovaný ... (efektívnym stretnutím) 

vo fyzickom prostredí nahradený "pripojením" k virtuálnemu priestoru.  

3. (Solidarita) ... je ľudská hodnota spojená so sociálnou spravodlivosťou. 

4. Slovo solidarita definuje vzťah ... (vzájomnej podpory) medzi členmi spoločnosti a 

podporuje akcie zamerané na vyváženie ... (sociálnych nerovností).  

5. "Mobilizujúci sila internetu" môže ... (podporiť) globálne solidaritu. 

 

Otvorené otázky: Pozri kontrolné otázky.  
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda vek 12 - 14 

Názov  Spoločnosť, súdržnosť a solidarita v digitálnom veku - 

Rozmanitosť a tolerancia 

Čas 45 min 

Vyučovacie ciele Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● objasniť, čo je to rozmanitosť; 

● objasniť, ako sa vysporiadať s niečím "iným"; 

● vysvetliť, ako sa môžu mladí ľudia mobilizovať v 

prospech medzikultúrneho dialógu 

Pomôcky prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop 

Kľúčové pojmy rozmanitosť, tolerancia, stereotyp, predsudok, medzikultúrny 

dialóg, nenávisť 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Výklad učiva 

Učiteľ s pomocou ppt prezentácie objasní základnú terminológiu. 

Čas: 20 minút 

 

2. aktivita: Skupinová práca 

Trieda bude rozdelená do skupín po asi štyroch - piatich študentoch. Ich úlohou bude 

diskutovať o tom, ako môžu prejavovať toleranciu a aký majú vzťah k tolerancii, ako 

sa prejavuje v prostredí internetu. 

Čas: 20 minút 
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3. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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IV. SPOLUŽITIE OBČANOV V DIGITÁLNOM VEKU 

 

Spoločnosť je výsledkom vedomého a úmyselného správania. To neznamená, že 

jednotlivci uzavreli zmluvy, na základe ktorých založili ľudskú spoločnosť. Akcie, ktoré 

vyvolali sociálnu spoluprácu a ktoré ju každý deň znova reprodukujú, nesmerujú iba k 

spolupráci a pomoci medzi ostatnými, aby sa dosiahlo určitých konkrétnych výsledkov. 

Súbor vzájomných vzťahov vytvorených týmito spoločnými akciami sa nazýva 

spoločnosť. 

Spoločnosť nie je iba súborom individualít. Práve spoluprácou jednotlivci vytvárajú 

spoločnosť. Veľký grécky filozof, Aristoteles povedal, že človek je "zoon politikon", tj. 

"Spoločenské stvorenia"; tj. bytosť žijúca v spoločnosti ". Niektoré zvieratá tiež žijú v 

skupinách spoločne - ale ľudia nemôžu žiť mimo spoločnosti bez ľudí.  



70 
 

A. SPOLUPRÁCA A TÍMOVÁ PRÁCA 

 

Spolužitie s ostatnými ľuďmi teda musí viesť k otázke: ako sa správať voči ostatným 

ľuďom. 

● Ostatný sú priatelia a spoločne si pomáhate. Tento vzťah je nazývam ako 

spolupráca, alebo "kooperácie", čo znamená "pracovať spoločne". 

● Ostatný sú nepriatelia, a tak sa proti nim musíme chrániť. Otázkou je "kto - koho", 

to znamená, kto je silnejší. Tento vzťah jedincov sa nazýva súťaženie. 

● Ostatný sú voči nám neutrálny; nie sú ani našimi priateľmi, ani nepriateľmi. S 

takými ľuďmi ani nespolupracujeme, ani nesúťažíme. Obvykle s takými ľuďmi nie 

sme ani v nejakom vzťahu, ani v kontakte. 

 

Čo je typické pre skupinu? 

● Je to rýdzo administratívnej útvar. 

● Každý sa sústreďuje na seba, svoju prácu a svoje ciele. 

● Členovia sú veľmi opatrní v tom, čo hovoria. 

● V komunikácii nie sú otvorení. 

● Jednotlivci si navzájom konkurujú. 

● Organizácia je nezávislá a otvorená. 

● Poznajú sa len veľmi málo, v skupine je veľmi malá dôvera. 

● Členovia spolu súperia. 

● Nie je presne daný počet členov. 

 

Čo je typické pre tím? 

● Členovia tímu sú na sebe závislí. 

● Všetci majú spoločný, rovnaký cieľ. 

● Komunikácia je otvorená a priama. 

● Členovia sa poznajú a dôverujú si. 
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● Konkurencia je zameraná smerom von. 

●  Organizácia je pevná, jasná. 

● Má presne definovaný počet členov. 

 

Spolupráca je teda práca zameraná na dosiahnutie spoločného cieľa, ktorý bol vopred 

dohodnutý a tímová práca je harmonizované spoločné úsilie o dosiahnutie týchto 

spoločne dohodnutých cieľov. V určitom slova zmysle je kooperácia a tímová práca sú 

zhodné pojmy, aj keď nie celkom identické, pretože u spolupráca môže byť stále viditeľné 

individuálne dosiahnutie cieľa. Môžeme teda povedať, že členovia tímu si uvedomujú, že 

spoločne a spoločnými silami sa ich individuálne ciele stretávajú vice efektívne, než keby 

sa na tomto cieľov pracovať sami, bez ostatných členov tímu.  

 

DIGITÁLNY VEK  

Digitálny vek priniesol niekoľko veľmi dôležitých zmien v spolupráci a tímovej práci. 

Vďaka zvýšenej komunikácii sa svet "zmenšil". Predtým nebolo tak dôležité, čo sa stalo 

v inom meste - teraz je dôležité aj to, čo sa deje aj inde. Svet sa stal "globálnou dedinou"; 

tj. počet neutrálnych ľudí prudko poklesol. Stali sme sa "svetovými občanmi". Vďaka 

intenzívnej komunikácii a virtuálne spoločnosti (virtuálna sociálna komunita ako napr. 

Facebook) je oveľa ľahšie spriateliť sa s niekým, alebo sa stať členom skupiny / tímu s 

kýmkoľvek na svete, aj keď ste dotyčného nikdy nevideli a pravdepodobne nikdy 

neuvidíte. Vďaka digitálnej komunikácii je oveľa ľahšie identifikovať spoločné ciele, a 

preto je oveľa ľahšie budovať priateľstvo, tímy. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

1. Čo je to spolupráca? 

Práca zameraná na dosiahnutie spoločného cieľa, ktorý bol 

vopred dohodnutý. 

 

2. Aký je rozdiel medzi skupinovú a tímovú prácu pri dosahovaní cieľa? 

Tímová práca je harmonizované spoločné úsilie o dosiahnutie spoločne 

dohodnutých cieľov. 

 

3. Aký je rozdiel medzi spoluprácou a súťaživosťou? 

Rozdiel je v tom, ako vnímame ľudí okolo seba, či je berieme za priateľov a 

pomáhame si, alebo ich považujeme za nepriateľov a chránime sa pred nimi. 

 

4. Za akých okolností sa môžu stať zo súperov spoluhráči? 

Ak budeme mať rovnaký cieľ. 

 

5. Kedy sa z malej sociálnej skupiny (napr. Triedy) stane tím? 

Ak bude mať rovnaký cieľ. 
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DOMÁCA ÚLOHA  

1. Premýšľaj a napíš, aké príklady spolupráce Jakub v texte 

zmienil. 

 

2. Vráťte sa na odpis rozdielov Medzi skupinou a tímom. Vyplňte tabuľky a 

pridajte charakteristiky, v ktorých sa skupina a tým líšia. 

 

Charakteristika Skupina  Tým 

 Aké majú záujmy? Nasleduje svoje záujmy. Všetci majú rovnaké 
záujmy. 

Aké majú ciele Majú odlišné ciele. Majú rovnaké ciele. 

Aká je ich priorita? Tímová práca závisí od 
ich osobných cieľov. 

Tím je pre nich najvyššou 
prioritou. 

Jako vyzerá ich 
organizácie? 

Uvoľnená a nezávislá. Jasná a pevná. 

Kto s kým súperia? Súperia členovia skupiny 
medzi sebou. 

Súperí s inými tímami. 

Aká je ich komunikácia? Komunikácia nie je 
otvorená a priama. 

Komunikácia je otvorená 
a priama. 

Aká je vzájomná dôvera? Nepoznajú sa príliš 
dobre, preto si 
nedôverujú. 

Poznajú sa dobre a 
dôverujú si. 

Jaký je počet členů? Počet členov nie je 
stanovený. 

Počet členov je presne 
daný. 

 

 

 

 

 

 

 Spolupráca 

 V triede   počas športu  počas vyučovania 
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3. Napíšte, aké sú verejné a odlišné charakteristiky spolupráce a konkurencie 

         Spolupráca      Súťaživosť 

 

 

 

 

 

Spoločným priesečníkom je realizácia praktických činností a dosiahnutie cieľa. 

Spolupráca: Cieľ je rovnaký pre všetkých členov, pocit podpory, štipendium, vzájomná 

komunikácia, dlhodobá spolupráca. Očakáva sa, že jednotlivci dajú svoje osobné záujmy 

stranou. 

Súťaživosť: krátkodobý cieľ, členovia sa nesnaží, aby sa navzájom spoznali, snažia sa 

uspokojiť svoje vlastné potreby. 
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4. Rozhodnite sa, ktoré z nasledujúcich zručností budete posilňovať počas 

kooperatívneho učenia. Vysvetlite svoj názor a napíšte ho. 

Zručnosti: asertivita, sebectvo, schopnost organizovať svoju prácui, zodpovednosť, 

sebavedomie, presadzovanie vlastního názoru, schopnost vysporiadať sa s konfliktom. 

 

 

 

  

asertivita, 
schopnosť organizovať 

práce, 
zodpovednosť, seba 

sebavedomie, 
schopnosť 

k riešeniu problémov. 
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. b 2. c 3. c 4. b 5. c 

6. a 7. b 8. b 9. c 10. b 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. N 2. P 3. P 4. N 5. P 

6. N 7. P 8. P 9. P 10. N 

 

 

Otvorené otázky 

1. Pri akých činnostiach sa spolupráca vykonáva? (Každodenné činnosti) 

2. Aké sú hlavné znaky tímovej práce? (Spolupráca, podpora) 

3. Aký je význam možnosti spolupracovať? (Byť schopný spolupracovať) 

4. Ako sa môžu súperi stať členmi tímu? (Tým, že sa navzájom poznajú a dôverujú 

si.) 

5. Aký je rozdiel medzi skupinovú a tímovou prácou pri plnení cieľov? (Členovia tímu 

majú rovnaké ciele.)  
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň / trieda vek 12 - 14 

Názov Spolužitie občanov v digitálnom veku - Spolupráca a 

tímová práca 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● naučiť sa pravidlá a štandardy spoločenského 

spolunažívania; 

● vyhodnotiť prínos spolupráce a v sociálnej skupine. 

Pomôcky prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop 

Kľúčové pojmy spolupráce, skupina, cieľ, tímová práca 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Motivácia 

Na začiatku lekcie, abysme motivovali, používame aktivitu nazvanú "Balóniky 

nepadajú". Učiteľ dá študentom do dvojíc balónik, ktorý bude každý pár medzi sebou 

držať balón bez použitia rúk s cieľom nenechať balón spadnúť. Balónik môže putovať 

od hlavy po päty a späť. Študenti budú objavovať rôzne spôsoby vyvažovanie balóna 

od hlavy k hlave, od boku k boku atď. Aktivitu možno upraviť pomocou 2-3 balónikov 

alebo rozdelením detí do skupín po 4 alebo 5. 

Po aktivite nasleduje zamyslenie, keď učiteľ položí nasledujúce otázky: 

● Aká bola aktivita? 

● Bola tá činnosť jednoduchá alebo obtiažna? 

● Páčila sa ti tá aktivita? 

● Ak áno, čo sa vám páčilo alebo nepáčilo? 
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● Aký je prínos práce vo dvojici? 

Po aktivite nasleduje motivačné konverzácie s kľúčovými slovami ako spolupráca, 

tímová práca a skupina. 

Čas: 20 minút 

 

2. aktivita: Expozícia 

Výklad učiva pomocou ppt prezentácie a učebnice. 

Čas: 20 minút 

 

3. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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B. ROZDELENIE MOCI V DIGITÁLNOM VEKU 

Moc je zvyčajne schopnosť niečo urobiť. V spoločnosti je moc viac než to: moc nie je len 

schopnosť robiť niečo, ale tiež schopnosť presvedčiť ostatných, aby niečo urobili. V 

niektorých jemnejších termínoch môže byť človek, ktorý je mocný, tiež nazývaný ako 

"ovlivňovatel" (influencer) ". 

 

ROZDELENIE A ODDELENIA SIL 

Ak má niekto (akákoľvek skupina) vo svojich rukách všetku moc, môže v spoločnosti 

robiť, čo chce, pretože nemá žiadnu kontrolu. Takýto systém sa nazýva diktatúra. 

Poznáme niekoľko diktátorov v histórii, ako je Hitler alebo Stalin. Diktatúra sa vyznačuje 

tým, že všetka moc je sústredená v rukách jedného človeka (alebo v rukách malej 

skupiny). Môže sa tiež jednať o diktatúru, kedy existujú rôzne formy moci a zvonku to 

vyzerá ako "normálny demokracia", ale rôzne druhy moci sú silne ovplyvnené (určované) 

"diktátorom". 

Opačný politický systém sa nazýva demokracia. Doslova to znamená "moc ľudí" (demos 

= ľudia; cratos = moc; z gréčtiny). Základným princípom demokracie je oddelenie rôznych 

druhov moci. Je nevyhnutné rozdeliť moc tak, aby nebola sústredená do rúk jedinca bez 

kontroly. Takto zvyčajne funguje ústava, ktorá stanovuje princíp rozdelenia (oddelenie) 

moci. 

 

Všeobecne existujú tri základné formy moci: 

● Zákonodarná moc - sú to tie orgány, ktoré určujú, prijímajú a kontrolujú základné 

pravidlá, ktorými sú zákony. V demokratických krajinách je to hlavný orgán, ktorý 

je priamym výsledkom volieb: Parlament. 

● Výkonná moc - vláda. Je to de facto vládnucej orgán krajiny. Vláda sa riadi 

zákonom a zodpovedá sa parlamentu. 

● Súdna moc - tretí nezávislý orgán, ktorý kontroluje dodržiavanie zákona. Tieto 

funkcie plní nezávislé súdy. 
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V demokracii sú tieto tri odvetvia moci na sebe nezávislé. Hovorí sa tomu rozdelenie 

moci. Oddelenie moci a jej rozdelenie je jedným zo základných princípov demokracie. Je 

nutné, aby sa jednotlivé "vetvy" navzájom nemohli ovládať. Táto kontrola sa nazýva 

systém "bŕzd a protiváh". Bez nich sa politický systém blíži de facto k diktatúre, aj keď sú 

formálne viditeľné "príznaky demokracie". 

 

ROZDELENIE MOCI V DIGITÁLNOM VEKU 

V súčasnosti je vo svete len niekoľko málo diktatúr. V praxi je 99% všetkých krajín sveta 

krajinami demokratickými. To znamená, že vo všetkých týchto krajinách existuje 

oddelenie a rozdelenie moci - aj keď v niektorých "demokratických" krajinách len 

formálne. Je tomu tak aj dnes, v digitálnej ére. V určitom slova zmysle priniesol digitálny 

vek zásadné zmeny v tejto oblasti. Ako sme sa dočítali vyššie, základná mocenskú 

štruktúrou je legislatívne odvetví, kde zástupcovia ľudí zasadajú, rozhodujú a hlasujú. 

Zástupcovia sa volia riadnym postupom hlasovania; zvyčajne na štyri až päť rokov. Voľby 

- to je miesto, kde digitálne éra zakúpila obrovské zmeny. 

Aby mohli ľudia voliť, potrebujú najprv informácie. Informačné systémy a hromadné 

informačné kanály sa s digitálnou érou zmenili. Ľudia sú bombardovaní obrovským 

množstvom informácií, čo často vedie k dezinformáciám. Ten, kto ovláda informačné 

kanály, kto môže manipulovať s ľuďmi, môže v skutočnosti hlboko ovplyvniť názor ľudí. 

To znamená, že rovnováhu moci musí sprevádzať vyvážená médiá, aby ľudia mohli 

získať objektívne informácie. 

V digitálnej ére sa moc nad masmédiami stala priamou otázkou moci: prostredníctvom 

hromadných komunikačných kanálov môže daná politická skupina získať de facto 

diktaturní postavenie, aj keď existujú demokratické orgány ako parlament a súdy. Vďaka 

tejto situácii sa mediálna gramotnosť stala pre demokratické občanov skutočnú 

nevyhnutným-qua-non (nevyhnutnou podmienkou). 
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KONTROLNÉ OTÁZKY 

1. Prečo nazývame éru, v ktorej žijeme vekom digitálnym. 

Vymenuj aspoň 5 digitálnych technológií, ktoré poznáš. 

Je to vďaka digitálnym technológiám, ktoré nás obklopujú. 

 

2. Vymenuj niekoľko výhod internetu a sociálnych médií. 

Mazanie hraníc, udržiavanie úzkeho kontaktu s rodinou a priateľmi, prístup 

k informáciám. 

 

3. Vysvetli pojem "moc". 

Moc je predovšetkým schopnosť presvedčiť niekoho, aby niečo urobil. 

 

4. Je pravda, že moc je dnes iba v rukách politikov? 

Áno 

 

5. Napiš, ako môže digitálny vek ovplyvňovať a meniť ľudí. 

Šírenie propagandy a falošných správ. 
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DOMÁCA ÚLOHA  

1. Skúste do grafu vyplniť chýbajúce výrazy, o ktorých si 

myslíte, že sa vzťahujú k digitálnej ére  
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. b 2. c 3. c 4. a 5. c 

6. c 7. a 8. a 9. c 10. a 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. N 3. P 4. P 5. P 

6. N 7. N 8. P 9. P 10. N 

 

 

Otvorené otázky: Pozri kontrolné otázky   
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň / trieda vek 12 - 14 

Názov Spolužitie občanov v digitálnom veku - Rozdelenie moci v 

digitálnom veku 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● objasniť pojmy moc, diktatúra a demokracia; 

● určiť hlavné dôvody spoločenských zmien v spoločnosti 

a uviesť ich dôsledky. 

Pomôcky  prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Slovník cudzích slov 

Kľúčové pojmy moc, demokracia, diktatúra prezentácie v PowerPointe, 

dataprojektor, flip chart, laptop, Slovník cudzích slov, 

rozdelenie moci 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Motivácia 

Pomocou metódy INSERT predstavíme cieľ lekcie. Študenti budú oboznámení s 

pojmom digitálny éra. Úlohou študentov bude spomenúť si na slová, ktoré sa vzťahujú 

k digitálnej ére pomocou písmen z tohto termínu. Študenti môžu použiť slovník 

cudzích slov počas tejto aktivity. 

Čas: 10 minút 

 

2. aktivita: Expozícia 

Učiteľ uvedie pojem digitálna éra prostredníctvom diskusie a pojmov používaných v 

motivačný fáze. S pomocou grafu pripraveného na interaktívnej tabuli si študenti 
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doplní chýbajúce termíny. V tejto fáze študenti vytvárajú osemposchodová pyramídu 

podľa svojich skúseností. Tí, ktorí chcú, môžu prečítať pyramídu zvyšku triedy a 

vysvetliť prečo si vybrali tieto slová pre svoju pyramídu. 

Čas: 20 minút 

 

3. aktivita: Fixácia 

Každý študent má pred sebou článok o Jakubovi, ktorý si spoločne prečítajú. Potom 

napíšu aspoň 5 výhod internetu a sociálnych médií, ktoré Jakubovi uľahčilo domácu 

úlohu. Navrhovaná odpoveď: Jakub nemusel chodiť do knižnice. Rýchlosť informácií. 

Možnosť sledovanie videa. Dostupnosť rôznych hier. Vzdialenosť komunikácie. 

Spoznávam nových ľudí. Študenti odpovedajú na 5 kontrolných otázok. 

Čas: 10 minut 

 

4. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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C. OCHRANA PRÁV, ZÁUJMOV, LIMITOV A POTRIEB V DIGITÁLNOM VEKU 

 

Každá ľudská bytosť - jednoducho preto, že existuje - má právo vykonávať určitú činnosť. 

Táto "oprávnenie" sa nazývajú práva. V rovnováhe sa očakáva, že každá ľudská bytosť 

- napríklad preto, že existuje v spoločnosti - sa bude riadiť určitými pravidlami. Tieto 

pravidlá sa nazývajú "povinnosti", pretože všetci sú povinní ich dodržiavať. Záväzky sú 

zvyčajne definované zákonom, rovnako ako práva. Existujú aj ďalšie "povinnosti", ktoré 

sú "mäkšie": nie sú nutne dané zákonom (tj. Nemôžu byť vymáhané), ale spoločnosť 

napriek tomu očakáva, že všetky osoby budú dodržiavať aj táto mäkšie pravidlá. Zvyčajne 

sa im hovorí zodpovednosť, pretože osoby majú morálnu zodpovednosť konať podľa 

toho. "Práva a povinnosti" by mali byť v rovnováhe: od každého sa očakáva, že splní 

svoje povinnosti a je oprávnený vykonávať to, na čo má právo. 

Z morálneho úsudku často vynára otázka: "A čo keď niekto neplní svoje povinnosti a 

záväzky ?! Vedie to k tomu, že osoba stratí tiež svoje práva?! Na túto otázku existujú 

protichodné odpovede: 

 

● Podľa zákona majú ľudia práva prakticky bez podmienok. Podľa tohto pravidla má 

osoba, ktorá si neplní svoje povinnosti, stále práva. 

● Podľa morálneho úsudku spoločnosti stráca práva ten, kto si neplní svoje 

povinnosti. Morálna očakávania vyžadujú rovnováhu medzi právami a 

povinnosťami, a ak nie sú povinnosti splnené, stráca osoba svoje práva. 

 

Aj keď práva a povinnosti existujú od tej doby, čo v spoločnosti existujú ľudské bytosti, 

práva neboli formulovaná ešte ani pred 20. storočím. Predtým boli dobre formulované 

predovšetkým povinnosti, ale práva boli často utláčaná alebo obmedzovaná. Napríklad 

otroci prakticky nemali žiadne práva. Až v roku 1941 vtedajší prezident USA stanovil vo 

svojom slávnom prejave "Four Freedoms", ktorý stanovil základné ľudské práva: sloboda 

prejavu (tj. právo vyjadriť svoj názor); sloboda vyznania (tj. právo zvoliť si svoje 

náboženstvo); oslobodenie od strachu (tj. právo na bezpečnosť); sloboda z potreby (tj. 
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právo žiť slušný ľudský život). Táto deklarácia ľudských práv bola neskôr OSN prijatá ako 

"Všeobecná deklarácia ľudských práv". Prijali ju prakticky všetky krajiny sveta 

Práva osôb v zásade nie sú obmedzené, kým sa nestretávajú s právami iných osôb. Ak 

chcem postaviť dom v Maďarsku a iný chce postaviť dom v Španielsku, naše práva sa 

"nestretávajú", nekolidujú - naše práva nie sú obmedzené. Situácia je ale úplne iná, ak 

sú naše práva vo zrážke - chcem postaviť dom a chce to aj môj sused. Tu sú naše práva 

v kolízii. Pokiaľ dôjde ku kolízii našich práv, musíme urobiť kompromis. (Hovorí sa: "Práva 

môjho mávanie päsťou končí tam, kde začína váš nos" - tj. Nemám právo vás zasiahnuť.) 

Vaše právo obmedzuje moje právo a naopak: moje práva môžu obmedzovať práva 

niekoho iného. 

Povinnosti (zodpovednosti) sú obvykle definované písaným zákonom, alebo nepísaným 

morálnym očakávaniam spoločnosti. Povinnosti väčšinou nemôžu byť obmedzené. 

Všetky ľudské bytosti (a skutočne všetky živé stvorenia) majú určité potreby a snaží sa 

ich uspokojiť. Potreba je niečo, čo je pre zdravý život organizmus nevyhnutné. Ľudské 

potreby vytvárajú hierarchiu. Najznámejším obrázkom, ktorý ukazuje hierarchiu ľudských 

potrieb, je tzv. Maslowův diagram. Podľa neho musí byť najprv splnené základné potreby; 

ak sú splnené, stávajú sa tiež dôležité psychologické potreby a ak sú splnené aj tie, 

sebarealizácia korunuje snahu o naplnenie potrieb. Potreby vytvárajú záujmy k ich 

plnenie a tieto záujmy sú upravené právami a povinnosťami. V skutočnosti všetky potreby 

existujú súčasne, ale ich priorita sa v priebehu času menia. Štruktúra potrieb človeka je 

nástrojom jeho motivácia - ale aj manipulácia. 

 

ŠPECIFIKÁ DIGITÁLNEHO VEKU 

Digitálny vek priniesol obrovské zmeny v toku informácií. S tým sa práva, povinnosti, 

záujmy a potreby do veľkej miery zmenili a prispôsobili sa novej situácii. Právo teraz 

zahŕňajú tiež digitálne právo: právo každej osoby na prístup k elektronickému toku 

informácií. Digitálne práva neznamenajú, že každý musí mať počítač - znamená to len, 

že každý má rovnaké práva na prístup, povedzme, na internet. To, keď si človek kúpi 
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počítač alebo nie, je však jeho slobodné rozhodnutie. Povinnosti teraz tiež zahŕňajú 

digitálne povinnosti: 

správne sa správať v rôznych médiách, riadiť sa pravidlami elektronickej komunikácie 

atď. Digitálne pravidlá sa tiež bežne nazývajú "mediálna gramotnosť". Pretože všetko 

"virtuálne" môže skutočne predstavovať neočakávaná nebezpečenstvo pre 

nadchádzajúce generáciu, je mediálna gramotnosť v dnešnej dobe prakticky morálnou 

povinnosťou. 

K potrebám patrí v súčasnosti i digitálny potreby: potreba byť informovaný, právo na 

objektívne informovanie, potreba a právo dať čokoľvek na internete (všetko by však malo 

byť slušné!). Pravidlá správania sa na internete sa nazývajú "netiketa". 

Digitálny vek zmenil alebo ovplyvnil celý systém potrieb; informačné potreby a informačné 

povinnosti sú teraz súčasťou všetkých potrieb v hierarchii. Digitálna éra priniesla ešte 

jeden veľmi dôležitý aspekt a tým je nová morálnu povinnosť. Svet sa stal malým; žijeme 

v globálnej dedine. Predtým sme nevedeli, čo sa deje v meste vedľa nás - teraz vieme, 

prečo ľudia bojujú vo Venezuele alebo čo dôležitého sa práve stalo v Austrálii. To 

znamená, že naše vedomosti z celého sveta majú oveľa širší záber, ako predtým - a preto 

je naša povinnosť solidarity a povinnosť byť aktívnym svetovým občanom oveľa širšie a 

väčšie. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

 

1. Vymenuj riziká, ktorým môžeš čeliť pri používaní 

internetu a sociálnych sietí? 

Grooming, kyberšikana 

 

2. Aké osobné údaje bysme mali chrániť pri stretnutí s novými priateľmi 

prostredníctvom sociálnych sietí? 

Všetky osobné údaje. 

 

3. Vyjmenuj linky pomoci, ktorými môžeš kontaktovať v prípade porušenia 

tvojich práv. 

Polícia, Linka bezpečia 

 

4. Myslíte si, že zneužitie vašich fotiek alebo videí je považované za trestný 

čin? 

Áno 

 

5. Co je to netiketa? 

Súhrn pravidiel slušného správania užívateľov internetu. 
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DOMÁCA ÚLOHA  

1. Nájdi tieto slová v osemsmerovke a zisti ich český 

význam: racism, grooming, Cyberstalking, cyberbullying, 

phishing, videos, photos, abuse, happy slapping, netiquette 

G R O O M I N G D R V D A 

S A A P Y E K K K K P O B 

V C N H U T P M L H W J U 

I I A O Q I R B I L F K S 

D S D T J K D S L W A L E 

E M I O K E H F K L I Y I 

O U Š S O I A G O H Á S T 

S S R K N S Q O P I E R I 

D P E G G C S P D B D D E 

C Y B E R S T A L K I N G 

C Y B E R B U L L Y I N G 

D W N E T I Q U E T T E F 

H A P P Y S L A P P I N G 

 

 

2. Pečítaj si nasledujúce odseky a pokus sa pomenovať pojmy, ktoré možno 

použiť pri ochrane ľudských práv, a tiež riziká, s ktorými sa na internete 

môžeme stretnúť. Potom je spoj s termínmi z osemsmerovky. 

● Priateľ, ktorého ste stretli na internete, navrhuje súkromné stretnutia. Keď ste 

sami, začne hovoriť o svojej nenávisti voči židom. Spýta sa vás, či ste už počuli 

o holokauste. Keď poviete áno, hovorí, že je to všetko lži, ktoré si židovskí ľudia 

vymysleli a nikdy sa to nestalo. Dá vám webovú adresu, aby preukázal, že má 

pravdu. - Rasizmus, porušovanie práv dieťaťa.  

● (Výňatok z rozprávky. Číslo jedna - Tajný priateľ.) Jedného dňa sa pastier 

opýtal pomocníka, čo sa stalo s jednou z jeho oviec, ktorá mala mobilný telefón. 

Pomocník povedal, že ovce s nikým nehovorila, ani sa na nikoho dlho 



91 
 

nepozrela. Starý pastier povedal, že vlk chce mladé mäso. Vlk začal písať ovcu 

online a sľúbil, že bude jej najlepší kamarát a kúpi jej nové šaty, pokiaľ mu 

povie svoje celé meno, adresu, e-mail a pošle fotografiu. O ich vzájomnom 

priateľstve však nesmie nikomu povedať. Sľúbil ju tiež nový mobilný telefón, ak 

sa s ním stretne o samote v lese. Ovce klamala Pastier a povedala mu, že sa 

chystá na prechádzku. V skutočnosti išla za vlkom. Vlk ju videl a chcel jej 

ublížiť, ale našťastie išiel okolo poľovník a zachránil ju. (Kto vie, čo sa mohlo 

ovcu stať?) 

 

Grooming - Dieťa musí byť chránené a musia mať možnosti rozvíjať sa 

fyzicky, duševne, morálne, duchovne a sociálne zdravým spôsobom, v 

slobodnom prostredí plnom dôstojnosti. 

 

● (Výňatok číslo dva - Netancuj s vlkom) Jedného večera, keď pastier a jeho 

pomocník odišli do postele, mali ovce párty. Asistenta prebudil hlasný zvuk. Videl, 

ako ovce tancuje a baví sa. Nevšimla si však, že je vlk vyfotil a nasledujúceho dňa 

tieto fotky ukázal svojim priateľom. Spoločne s priateľmi sa týmto fotkám smiali a 

posmievali sa. Hluk bol tak hlasný, že prebudil lovca, ktorý vlkovi vzal fotoaparát. 

Vlk však mal dostatok informácií a obrázkov o ovciach a mohol začať rozosielať 

výhražné správy. 
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. b  2. b 3. c 4. b 5. c 

6. b 7. b 8. a 9. a 10. b 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. P 3. N 4. P 5. N 

6. N 7. N 8. P 9. N 10. P 

 

 

Otvorené otázky  

1. Vymenujte riziká používania internetu a sociálnych médií. (Grooming, kyberšikana) 

2. V akom prípade môže byť netiquette ohrozená? (Keď niekto nie je mediálne 

gramotný.) 

3. Čo majú tieto termíny spoločného: grooming, šťastné fackování, phishing, 

Cyberstalking? (Porušenie netikety) 

4. Aké linky pomáhajú v prípade porušenia niekoho práv? (Ochrana detí, polícia) 

5. Aké sú pozitíva využitie internetu v modernej dobe? (Prístup k informáciám, 

udržiavanie kontaktu s rodinou a priateľmi)  
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda vek 12 - 14 

Názov  Spolužitie občanov v digitálnom veku - Ochrana práv, 

záujmov, limitov a potrieb v digitálnom veku 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● uvedomiť si význam a vplyv internetu a digitálnej 

technológie v dnešnej spoločnosti; 

● identifikovať šikanu a riziká vo virtuálnom svete 

Pomôcky prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Slovník cudzích slov 

Kľúčové pojmy ochrana práv, kyberšikana, nebezpečenstvo vo virtuálnom 

svete 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Motivácia 

Pomocou brainstormingu učiteľ predstaví tému a cieľ lekcie. Učiteľ má na interaktívnej 

tabuli pripravený obrázok počítača. Učiteľ kladie nasledujúce otázky: Čo najradšej 

robíte na internete? Študenti zapisujú nápady na tabuľu. Na konci učiteľ vyhodnotí 

nápady. 

 

U ďalšie aktivity sa budú študenti u 6 obrázkov rozhodovať, ktorý z nich im dáva pocit 

bezpečia (rodina, búrka, divoké zviera, prechod, škola, počítač). Fotky boli zoradené v 

tomto poradí zámerne. Očakáva sa pozitívne hodnotenie rodiny, búrky a divočiny 
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zvierací motív naopak negatívne hodnotenie. Cieľom je otvoriť diskusiu o používaní 

počítača a bezpečnosti spojenú. 

Čas: 15 minút 

 

2. aktivita: Expozícia 

Každý študent má pred sebou pripravenú osemsmerovky s týmito skrytými slovami: 

rasizmus, grooming, Cyberstalking, kyberšikana, phishing, videá, fotky, zneužívanie, 

happy slapping, netiketa. Učiteľ má rovnakú krížovku na interaktívnu tabuľu. Úlohou 

študentov bude slová nájsť, potom im učiteľ vysvetlí ich význam. 

Čas: 20 minút 

 

3. aktivita: Fixácia 

Čítanie textu a diskusia o tom, aké riziká sa vyskytujú na internete a aké práva sú 

porušované. 

Čas: 5 minút 

 

4. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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V. HROMADNÉ MÉDIÁ A VEREJNÝ NÁZOR 

Od pradávna hľadal človek spôsob, ako komunikovať. Hieroglyfy alebo staré obrázky zo 

stien jaskýň sú ukážkami informácií, ktoré odrážajú zámer človeka komunikovať a 

odovzdávať vedomosti zo človeka na človeka, z jednej generácie na druhú. 

Čo sú teda v skutočnosti informácie? Informácie môžeme jednoducho definovať ako silu. 

A kvôli ich dôležitosti, ľudstvo vždy hľadalo rýchlejšie a efektívnejšie spôsoby 

odovzdávania informácií. 

Nikomu napríklad nepomôže dozvedieť sa o blížiacom sa zemetrasení v čase, keď k 

nemu už došlo. Čím skôr sa správy budú pohybovať a šíriť, tým lepšie. Tak sa zrodili 

masmédiá.
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A. HROMADNÉ MÉDIÁ A ICH VPLYV 

Slovník Oxford Learner 's definuje masmédiá ako zdroja informácií a správ, ktoré oslovujú 

a ovplyvňujú veľké množstvo ľudí. Masmédiá pozostávajú predovšetkým z televízie, 

rádia, novín, internetu, e-mailu atď. 

Masmédiá sú výsledkom želania ľudí komunikovať a odovzdávať veľké množstvo 

informácií čo najväčšiemu počtu ľudí v čo najkratšom čase. Pretože je jeho účelom 

odovzdávať informácie, musíme vziať do úvahy základné prvky komunikácie. 

● Odosielateľ - je osoba, ktorá odovzdáva informácie vo forme správy; 

● Samotná správa - predstavuje skutočný obsah, ktorý odosielateľ zamýšľa 

odovzdávať ďalej, a okrem údajov sa môže skladať z postojov, pocitov, držanie 

tela alebo výrazy tváre; 

● Príjemca - je to osoba, pre ktorú bola správa odoslaná, jeho úlohou je informáciu 

dekódovať; 

● Kódovanie - skladá sa zo systému symbolov a znakov používaných na 

odovzdávanie informácie, ako sú slová, obrázky, držanie tela, výrazy tváre, 

morseovka, Braillovo písmo a tak ďalej; 

● Komunikačný kanál - predstavuje prostriedky / médiá používané na odovzdávanie 

oznámení a môže sa skladať zo vzduchu (v prípade hovoreného jazyka), alebo 

telefónu, internet, rádio, televízia (ktoré vzhľadom k veľkému počtu prijímačov 

dnes nazývame "masmédiá"); 

● Kontext, v ktorom k oznámeniu dochádza - je veľmi dôležitý, pretože v závislosti 

od okolností môže ovplyvniť účinnosť komunikačné procesu; 

● Spätná väzba - je základným prvkom komunikácie, príjemcu uisťuje odosielateľa, 

že jeho správa bola odoslaná a správne dekódované. Z hľadiska vývoja masmédií, 

musíme vziať do úvahy všetky vyššie uvedené prvky. V počiatkoch bola masmédiá 

reprezentovaná obrázky vytesanými na stenách jaskyne, kníh a novín. Odosielateľ 

teda mohol byť jedným alebo malou skupinou ľudí, ale prijímačov tiež nebolo veľa. 

Čo sa kódovanie týka, systém symbolov a znakov bol úplne základná (základná 

pre petroglyfy a trochu vyvinutejšie pre knihy a noviny). V dnešnej dobe je 

kódovanie tak efektívne, že aj podprahové správy sú formované a zakódované 
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tak, že si niekedy ani neuvedomujeme, že sme ovplyvňovaní k tomu, aby sme 

niečo urobili. 

 

Pokiaľ ide o obsah raných médií, bol napísaný účelne a mal byť videný alebo čítaný. 

Komunikačné tok teda prebiehal iba jedným spôsobom: od odosielateľa k čitateľovi, bez 

možnosti získať spätnú väzbu príjemcu. Moderné masmédiá prichádzajú so zvratom a 

dávajú prijímačom možnosť vyjadriť svoje pocity a názory verejne. Napríklad ak niekto 

zverejní pieseň na Youtube, často sa u nej veľmi rýchlo objavia komentáre prejavujúce 

uznanie umelcovej práci či jeho kritika. Moderné masmédiá tak majú obojsmerný 

informačný tok: od odosielateľa k príjemcovi a naopak. 

 

Masmédiá v súčasnosti 

Keď sa pozrieme bližšie na to, čo sa dnes deje, môžeme si všimnúť znepokojujúce 

skutočnosti: v minulosti malo len málo ľudí alebo inštitúcií prístup k vysielaniu informácií. 

Teraz môže ktokoľvek, kto vlastní telefón alebo počítač s pripojením na internet, vysielať 

čokoľvek, čo chce. Na internete je veľké množstvo protichodných správ a z tohto dôvodu 

je často ťažké povedať, čo je skutočné a pravdivé a čo nie. Za týchto neistých okolností 

rozkvital nový fenomén: tzv. Fake news (falošné správy). Existuje množstvo prípadov, 

keď falošné informácie vysielané na sociálnych sieťach viedli k násiliu s často fatálnymi 

následkami. To všetko sa však mohlo stať predovšetkým preto, že sa ľudia rozhodli konať 

pred overením informácií, ktorú našli na internete. Toto je hlavná varovný signál: nikdy 

bysme nemali uveriť informáciám, ktoré nám boli poskytnuté, bez toho aby sme overili 

jeho autora a pravosť. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

1. Čo je to informácia? 

Informácie predstavuje oznámenie vedomostí alebo 

inteligencie. Inými slovami, v čase rýchlosti informácie dáva 

moc tomu, kto ju má. 

 

2. Čo sú to masmédií (masmédiá)? 

Mäsová médiá predstavujú informácie, ktoré sa dostávajú k veľkému množstvu 

ľudí, ktoré ovplyvňujú. Masmédiá sa skladajú z televízie, rádia, novín, internetu, e-

mailu a tak ďalej. 

 

3. Aké boli ranné formy médií? 

Rannými formami masmédií sú petroglyfy, čo sú kresby a rezby do kameňa. Ľudia 

ich používali na to, aby nechávali odkazy ostatným. 

 

4. Kdo vynašiel prvý kníhtlač? 

Johann Guttenberg 
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. b 2. e 3. d 4. b 5. a 

6. d 7. d 8. d 9. e 10. b 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. P 3. N 4. P 5. P 

6. N 7. P 8. N 9. P 10. N 

 

Doplňovačka 

1. Takzvané "ludi scaenici" boli ... (divadelné hry hrané v obrovských amfiteátroch). 

2. Antické hry predstavujú prvé pokusy o vysielaní ... (naživo a čo najširšiemu 

publiku). 

3. Pojem "médiá" okrem iného označujú organizácie, ktoré ... (poskytujú správy a 

informácie verejnosti). 

4. Keď s niekým hovoríme, ... (očakávame od neho spätnú väzbu). 

5. Nikdy by sme nemali veriť informáciám, ktoré nám boli doručené, bez toho aby sme 

... (si overili ich autora a pravosť). 

 

Otvorené otázky  

1. Čo je cieľom prvých masmédií? (Vysielať naživo a pre širšie publikum.) 

2. Prečo sa rádio, televízia a video stali tak populárnymi? (Pretože to bolo 

jednoduchšie pre masy, aby prijímali informácie audiovizuálnymi prostriedkami, 

než aby ich čítali.) 

3. Čo je hlavným cieľom masmédií? (Abysme mali prehľad o novinkách.) 

4. Aké sú podmienky pre vysielanie mediálneho obsahu? (Telefón alebo počítač s 

pripojením k internetu.) 

5. Aké činnosti môže internet svojim užívateľom poskytovať? (Počúvanie hudby, 

sledovanie videí, hranie hier a chatovanie na sociálnych sieťach)  
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda vek 12 - 14 

Názov Masmédiá a verejný názor - Masmédiá a ich vplyv 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● objasniť, čo sú "masmédiá"; 

● popísať, ako sa chronologicky vyvíjali formy médií; 

● objasniť spôsob, akým možno využiť 

masovokomunikačné prostriedky na ovplyvňovanie 

ľudí; 

● vysvetliť fenomén "fake news". 

Pomôcky prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Kľúčové pojmy informácie, masmédiá, masmédiá, influencer 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Uvedenie do témy 

Učiteľ položí nasledujúce otázky: Kedy používame informácie? Čo je to informácia? 

Odkiaľ získavame informácie? Čo sú masmédiá? Cieľom otázok je vzbudiť u žiakov 

záujem o tému. 

Čas: 5 minút 

 

2. aktivita: Výklad učiva 

Učiteľ pomocou ppt prezentácie predstaví tento modul. 

Čas: 20 minút 
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3. aktivita: Ako sa môžeme chrániť pred negatívnym vplyvom masmédií 

Pomocou brainstormingu si môžu študenti zaznamenať svoje nápady na položenú 

otázku. Potom môže prebehnúť spoločná diskusia. 

Čas: 5 minút 

 

4. aktivita: Praktické cvičenia 

Práca s pracovným listom o médiách (pozri anglická verzia), ktorý dostane každý 

študent. 

Čas: 10 minút 

 

5. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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B. MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ 

Médiá predstavujú rôzne spôsoby komunikácie ľudí, napríklad čítanie novín, počúvanie 

rádia, sledovanie televízie alebo prezeranie internetu. 

Kombinácia slov tvorí nový koncept, tzv. "Mediálna gramotnosť", ktorá zahŕňa praktiky, 

ktoré ľuďom umožňujú prístup, kritické hodnotenie a vytváranie médií. Osoba, ktorá je 

mediálne gramotná, je schopná pochopiť spôsob, akým sú médiá vytvárané a ako môže 

obsah ovplyvniť ostatných. 

S neustálym rozvojom digitálneho sveta a obrovským objemom informácií, ktorý je pre 

mladú generáciu dostupný, musí učitelia nájsť nové spôsoby, ako pripraví študentov na 

ich život tak, aby držali krok so súčasnými trendmi. Mediálna výchova je teraz zahrnutá 

aj do celosvetových osnov. Tu je niekoľko tipov k výučbe mediálnej gramotnosti: 

 

● Rozpoznať falošné správy - Falošné správy, známej tiež ako fake news, majú 

tendenciu šíriť sa rýchlejšie ako skutočné správy, je teda dôležité, aby študenti boli 

schopní ich odlíšili. Deti by mali byť vedené k tomu, aby čítali za titulky; vždy 

vyhľadali dátum zverejnenia informácie (napríklad ak čítame článok napísaný pred 

päťdesiatimi rokmi, nielenže sa môže ukázať ako zbytočný, ale môže nás tiež 

uvádzať do omylu); skontrolovali autorové overovací listiny. 

● Použiť viacerých zdrojov - Najlepším spôsobom, ako rozpoznať falošné správy, je 

skontrolovať rôzne zdroje, ktoré predkladajú rovnaké informácie. 

●  Venujte pozornosť tónu a jazyku použitému v článku - Akademický jazyk znie 

lepšie ako ten hovorový alebo abstraktné. Napriek tomu to nie je ukazovateľ 

pravdivosti. Je zásadné pomôcť študentom, aby si vytvorili "ucho" pre 

nedôveryhodný jazyk. 

● Čísla a čísla otázok - Neverte všetkému, čo vidíte, počujete alebo čítate. Zistite, či 

boli poskytnuté informácie použité, či sa vzťahujú k malému alebo veľkému počtu 

ľudí. Napríklad výskumná štúdia aplikovaná na desiatich osobách nebude mať 

rovnakú presnosť ako štúdie u tisíce ľudí. 

● Filtrovať obrázky - Vďaka vizuálnemu kortexu môžu mať vizuálne médiá veľký 

vplyv. Preto je nutné snímky filtrovať dvakrát: vidieť bezprostrednej reakcii, ktorú 
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vyvoláva; pochopiť, aký vplyv má ten obraz na vaše Správanie; Uznáte skreslenie 

- Učiteľ by mal študentom pomôcť identifikovať zdroje, ktoré vysielajú len určité 

témy alebo aspekty života. Tento jav môže byť hlavne v politických a módnych 

správach. Napríklad, ak politik alebo herec už bol považovaný za "zlého", stačí 

jedna falošná správa, aby sa toto verejné vnímanie zvýšilo. 

● Vytvárať mediálny obsah podľa našich vlastných zásad a etiky hodnôt - To 

znamená, že študenti budú naučení nepodliehať správam, ktoré prijímajú. Správy 

majú slúžiť ľuďom a nie naopak! 

● Filtrovať dáta - Podľa canva.com by človek potreboval 57.000 rokov na prečítanie 

všetkých informácií dostupných na internete. V týchto podmienkach je zrejmé, že 

musíme dôkladne filtrovať dáta, s ktorými nakladáme. 
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KONTROLNÉ OTÁKY  

1. Aká je definícia gramotnosti podľa slovníka The 

Longman Exams? 

Byť schopný čítať a písať. 

 

2. Ako môžeme definovať mediálna gramotnosť? 

"Mediálna gramotnosť" zahŕňa postupy, ktoré ľuďom umožňujú kriticky 

vyhodnocovať a vytvárať médiá. 

 

3. Vymenuj 5 oblastí mediálnej gramotnosti? 

Prístup, analýza, tvorba, reflexie a rokovania. 

 

4. Aké aspekty by sme mali mať na mysli, ak vytvárame mediálny obsah? 

Pred vytváraním mediálneho obsahu musíme vždy brať do úvahy etické zásady a 

spoločenskú zodpovednosť. 
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. c 2. e 3. a 4. d 5. e 

6. c 7. a 8. c 9. b 10. a 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. P 3. N 4. P 5. N 

6. P 7. P 8. N 9. N 10. P 

 

Doplňovačka 

1. Občania ako tvorcovia a príjemcovia masmédií môžu pracovať samostatne alebo 

v spolupráci s ostatnými ľuďmi, aby sa vyriešili ... (miestne, národné alebo 

medzinárodné problémy). 

2. Digitálne médiá dávajú užívateľovi šancu využiť kreativitu a sebavyjadrenia, ale 

tiež .... (združujú ľudí z celého sveta). 

3. Marketingoví giganti môžu zbierať, ukladať, analyzovať a spracovávať naše online 

aktivity s cieľom ... (zistiť informácie o našich online zvykoch, a to vrátane nákupné 

preferencií). 

4. Na sociálnych sieťach strávi jedinec priemerne ... (116 minút denne). 

5. Najlepší spôsob, ako bojovať proti agresívnemu marketingu a dokonca 

podprahovými reklamám je ... (aby sa človek stal mediálne gramotný). 

 

Otvorené otázky  

1. Čo znamená počítačová gramotnosť? (Predstavuje schopnosť človeka čítať, 

zapisovať, odosielať a prijímať informácie pomocou počítača.) 

2. Čo zahŕňa prístup k informáciám? (Zahŕňa zhromažďovanie informácií, 

pochopenie a využitie vhodných technologických nástrojov pre zvládnutie 

informácií.) 
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3. Čo musí používateľ overiť pri analýze mediálneho obsahu? (Znamená to, že 

používateľ média musí overiť kvalitu, pravdivosť, účel a potenciálne dôsledky 

informácie). 

4. Akými spôsobmi sú ľudia schopní komunikovať pomocou tzv. Masmédií? (Ľudia si 

môžu čítať noviny, počúvať rádio, sledovať televízia alebo prezerať internet). 

5. Na čo môžeme používať internet? (Internet možno použiť na užívanie sociálnych 

sietí, aplikácií, na nakupovanie na internete, k finančným transakciám alebo 

vytváranie vlastných mediálnych obsahov).  
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda vek 12 - 14 

Názov Masmédiá a verejný názor - Mediálna gramotnosť 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● objasniť, čo je to "gramotnosť"; 

● vysvetliť pojem "mediálna gramotnosť"; 

● popísať mediálne gramotnú osobu; 

● uviesť, aké sú rozmery mediálnej gramotnosti. 

Pomôcky  prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Kľúčové pojmy gramotnosť, mediálna gramotnosť, mediálne vplyv 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Uvedenie do témy 

Študenti budú mať za úlohu priniesť si na hodinu vlastný sprchový gél. Učiteľ im položí 

tieto otázky: Analyzujte obal na umývanie tela, ktoré ste priniesli. Kto alebo čo je 

zahrnuté v správe? S akým typom ľudí sa máte stotožniť? Je pohlavie užívateľa 

zastúpené spravodlivo? Existuje iný pohľad, ktorým možno na produkt nazerať? Čo 

chýba v oznámení o produkte? Cieľom otázok je vzbudiť u žiakov záujem o tému. 

Čas: 5 minút 

 

2. aktivita: Výklad učiva 

Učiteľ pomocou ppt prezentácie predstaví tento modul. 

Čas: 20 minút 
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3. aktivita: Čo bysme mali vziať do úvahy pri vytváraní mediálneho obsahu? 

Pomocou brainstormingu si môžu študenti zaznamenať svoje nápady na položenú 

otázku. Potom môže prebehnúť spoločná diskusia. 

Čas: 5 minút 

 

4. aktivita: Praktické cvičenia 

Učiteľ ukáže študentom pohľadnicu a úlohou študentov bude sa k nej vyjadriť. 

Následne učiteľ študentom oznámi posolstvo pohľadnice. Študenti si potom vyrobí 

vlastný "dvoch významovú" pohľadnicu. Pohľadnica pozri anglická verzia. 

Čas: 10 minút 

 

5. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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C. VIRTUÁLNY SPOLOČNOSTI, ALTERNATÍVNE REALITA 

 

Väčšina z nás sa učí vizuálne. To znamená, že sa najlepšie učíme vizualizáciou vecí. 

Počas tradičných lekcií sa učiteľ postavil pred študentmi, nakreslil obrázok a študenti sa 

podľa neho učili. Nie všetkým však tento spôsob vyhovuje. Moderná technológia ponúka 

nové možnosti, s ktorými by malo vzdelávanie držať krok. Medzi tieto inovácie môžeme 

zahrnúť aj nástroje virtuálnej reality, ktoré môžeme vo výučbe použiť. 

Tieto nástroje poskytujú zaujímavý spôsob získavania informácií a nezabúdajme na to, 

že v dnešnej dobe sú študenti fascinovaní všetkým digitálnym aj virtuálnym. Pri 

kombinovaní grafické technológie s intuitívnym rozhraním a prieskumným prístupom 

bude úspech lekcie vždy zaručený. 

Nižšie je uvedený zoznam dôvodov, prečo by mal každý učiteľ aspoň skúsiť využiť 

virtuálnu realitu v triede: 

● Umožňuje študentom cestovať do cudzích miest a prostredí, bez toho aby museli 

opustiť komfortné zónu svojej triedy. 

● Môže pomôcť rozvíjať empatiu k sebe navzájom aj k chudobným komunitám. 

● Dáva žiakom možnosť spoznať rôzne zamestnania a povolania (napr. ten, kto sa 

chce stať lekárom, môže vyskúšať virtuálne chirurgiu). 

● Môže byť použitá pre skúmanie vesmíru. 

● Možno ju použiť pre cestovanie časom, aby deti lepšie rozumeli historickým 

udalostiam kľúčových udalostí. 

● Môže študentom pomôcť pochopiť spôsob, akým ich telo pracuje. 

● Umožňuje študentom vytvoriť si vlastnú virtuálnu realitu a zdieľať ju so svojimi 

kolegami. 

● Podporuje prieskum a zvedavosť. 

● Virtuálna realita je k dispozícii učiteľom, ktorí sa odvážia transformovať získavanie 

vedomostí na fascinujúcu cestu. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

1. Čo je to virtuálna realita? 

Virtuálna realita je interaktívny, počítačovo generovaný 

zážitok, ktorý prebieha v simulovanom prostředí. 

 

2. Kedy bola vynájdená Heiligova Sensorama? 

Morton Heilig vynašiel svoje Sensorama v roku 1957. 

 

3. Ako môžeme definovať virtuálne spoločnosť? 

Sociálna sieť jedincov, ktorí sú spätí prostredníctvom konkrétnych sociálnych 

médií, potenciálne prekračujú geografické a politické hranice s cieľom sledovať 

spoločné záujmy alebo ciele. 

 

4. Čo je to "telework"? 

Práca na diaľku dáva zamestnancom možnosť vykonávať svoje úlohy z domova 

alebo odkiaľkoľvek. 

 

5. Akých aktivít či oblastí sa virtuálna spoločnosť týka? 

Virtuálne spoločnosť sa používa v globálnych ekonomikách, politike, kultúre alebo 

pre osobnú potrebu. 
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. b 2. d 3. e 4. a 5. e 

6. d 7. b 8. a 9. c 10. a 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. N 3. N 4. P 5. P 

6. N 7. P 8. N 9. P 10. P 

 

Doplňovačka 

1. Internet ruší hranice a ... (znižuje náklady na transakcie). 

2. Virtuálne spoločnosť je prospešná pod podmienkou, že .... (Ju používame múdro). 

3. Čím viac času strávime online, tým väčšia je šanca, že virtuálny spoločnosť nás 

predstihne a .... (Upúta našu pozornosť a stane sa alternatívou k životu, ktorý 

máme). 

4. V tomto novom svete sa technológia stáva mostom medzi cieľom, ktorý máme a ... 

(prostriedky, ktoré na jeho dosiahnutie používame). 

5. V Pygmalionových okuliaroch Dan, hlavná postava príbehu, nasadil okuliare a bol 

... (okamžite teleportovaných do inej dimenzie). 

 

Otvorené otázky 

1. Kto je považovaný za otca virtuálnej reality? (Heilig bol často zvažoval otca 

virtuálnej reality.) 

2. Čo umožnila rozšírená realita? (Umožnila cestovaní do iných svetov.) 

3. Aký je rozdiel medzi virtuálnou a rozšírenú realitou? (Virtuálna realita znamená, že 

sa človek musí ponoriť do prostredia kompletne vytvoreného počítačom. Rozšírená 

realita veci nenahrádza, namiesto toho berie svet, ktorý vidíme, a pridáva k nemu 

rôzne grafiky.) 
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4. Ako hra Pokémon fungovala? (Hra používala kameru hráčov na skenovanie okolia 

a pridávanie počítačom generovaných tvorov na obrazovku telefónu.) 

5. Ako vlády virtuálne spoločnosť podporujú? (Väčšina vlád sa pokúsila podporiť 

používanie telekomunikácií tým, že to bude priaznivé pre IT infraštruktúry.)  
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň / trieda vek 12 - 14 

Názov Hromadné sdělovací prostředky a veřejný názor – 

Virtuální společnosti, alternativní realita 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● objasniť, čo je "virtuálna spoločnosť"; 

● vysvetliť, čo je to "rozšírená realita"; 

● vysvetliť, ktoré oblasti činností využívajú virtuálnu 

realitu; 

● uviesť spôsob, akým môže byť príliš časté využívanie 

virtuálnej reality nebezpečné. 

Pomôcky prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Kľúčové pojmy virtuálne spoločnosť, virtuálna realita, rozšírená realita 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Uvedenie do témy 

Učiteľ položí nasledujúce otázky: Máte niekedy potrebu utiecť z každodenného 

života? Vytvárate si imaginárny miesto, kam sa radi uchyľujete? Ako môžeme 

definovať "virtuálnu realitu"? Môže sa táto virtuálna realita stať alternatívou 

každodenného života? Cieľom otázok je vzbudiť u žiakov záujem o tému. 

Čas: 5 minút 
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2. aktivita: Výklad učiva 

Učiteľ pomocou ppt prezentácie predstaví tento modul. Následne môže prebehnúť 

diskusia. 

Čas: 20 minút 

 

3. aktivita: Ako sa môžeme chrániť pred tým, abysme nespadli do pasce virtuálnych 

spoločnosti? 

Pomocou brainstormingu si môžu študenti zaznamenať svoje nápady na položenú 

otázku. Potom môže prebehnúť spoločná diskusia. 

Čas: 5 minút 

 

4. aktivita: Praktické cvičenia 

Učiteľ študentom predstaví pracovný list, na ktorom je futuristický obrázok 

obývateľného mesta. Študenti budú musieť odpovedať na otázky týkajúce sa virtuálnej 

reality. Študenti si tiež vytvorí vlastnú virtuálnu realitu tým, že si predstaví, že si 

nasadili slúchadlá pre virtuálnu realitu a sú teraz teleportovaných do iného 

neznámeho mesta budúcnosti. 

Sú požiadaní, aby poskytli podrobný opis toho, s čím sa stretávajú, vrátane 

architektúry, ľudí, atmosféry. Obrázok pozri anglická verzia. 

Čas: 10 minút 

 

5. aktivita: Zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ zhrnie učivo a vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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VI. ZDRAVÁ DIGITÁLNA SPOLOČNOSŤ 

 

Človek je tvor spoločenský. Väčšina z nás si nevie predstaviť život bez rodiny, priateľov, 

spolužiakov alebo kolegov. Preto sa ľudia od pradávna združujú v rôznych 

spoločenstvách. 

Ale čo je to spoločnosť v skutočnosti? Je veľmi ťažké napísať jednu univerzálnu, 

všeobecne platnú definíciu. Pre naše potreby musíme vedieť, že spoločnosť je skupina 

ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a sú spojení spoločnými tradíciami, históriou, 

normami a kultúrnymi vzormi. 

Spoločnosť potom môže byť chápaná ako spoločenstvo ľudí konkrétneho štátu alebo 

národa, ale môže byť tiež chápaná z omnoho širšej perspektívy, ako v prípade tzv. 

Západnej civilizácie (vyspelá časť sveta, ktorá je spojená mnohými historickými, 

politickými, ekonomickými a náboženskými aspekty). 
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A. CHARAKTERISKTIKA SPOLOČNOSTI 

 

Doba, v ktorej žijeme, je úplne iná ako doba, v ktorej žili náš predkovia, a to ako v 

pozitívnom, tak i negatívnom zmysle. Väčšina ľudí v rozvinutej časti sveta má všetko, čo 

potrebuje, a preto nerieši existenciálne problémy. To však neznamená, že by neriešili 

žiadne problémy. Technológia sa postupom času stali každodennou súčasťou nášho 

života. Vďaka digitalizácii sa celý svet globálny charakter, všetko sa stalo rýchlejším a 

dostupnejším. Ale veci, ktoré boli vytvorené, aby pomohli ľuďom, majú svoje riziká a 

nebezpečenstvá. Môžu byť dobrým sluhom, ale zlým pánom. 

Nie sme len "chodiaci stojany" na mobilné telefóny, ale predovšetkým sme živými 

bytosťami patriacimi k určitej spoločnosti a nemôžeme sa vyhnúť interakciu s ostatnými. 

Existuje dokonca aj vedný odbor, Digitálne sociológie, ktorá skúma vplyv všetkých 

digitálnych technológií na naše správanie, akým spôsobom ovplyvňujú vzťahy medzi 

ľuďmi a naším sebepojetím. Ľudí na Zemi je stále viac, podstatnejšie je, že tzv. 

Ekologická stopa každého z nás je mnohonásobne väčšia, než tomu bolo treba len pred 

100 rokmi. Jedným z charakteristických rysov súčasnej spoločnosti je totiž nadmerná 

spotreba. Stalo sa bežnou vecou, že sa vyhadzujú veci, ktoré by sa ešte dali opraviť, ale 

človek si radšej kúpi nové, pretože je to pre neho výhodnejšie (lacnejšie, rýchlejšie, 

jednoduchšie). A čím viac máme, tým menej sme schopní si niečoho vážiť. Konzumný 

spôsob života sa tak premieta aj do medziľudských vzťahov a ovplyvňuje tak celú 

spoločnosť. 

S konzumom (konzumerismu) súvisí ešte jeden pojem, a tým je globalizácia. Znamená 

celkové prepojenie sveta, v ktorom je oveľa jednoduchšie komunikácie, obchod i 

cestovanie. Pre človeka predstavuje mnoho výhod, má však aj svoje negatívne stránky. 

Veľký vplyv na podobu súčasnej spoločnosti majú bezpochyby tiež technológia. 

Výpočtová technika či internet nepatrí medzi najnovšie vynálezy, však s príchodom 

mobilných telefónov, sociálnych sietí apod. Došlo k ďalším veľkým zmenám v prístupe 

človeka k človeku. 
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Súčasná generácia si natoľko navykla na komunikáciu prostredníctvom aplikácií, že dnes 

mnohým mladým ľuďom robí problémy obyčajný rozhovor. Sociálne siete, ktorých 

hlavnou úlohou bolo uľahčenie spojenia medzi ľuďmi, tak paradoxne spôsobili ich väčšiu 

izoláciu a odcudzenie. 

A že sa konzumný spôsob života odráža aj na medziľudských vzťahoch možno pomerne 

dobre ilustrovať napríklad na štatistike rozvodovosti. Kým v roku 1930 sa v Českej 

republike rozviedlo necelých 6% manželstiev, roku 2010 to bolo každé druhé. Podobný 

trend možno pozorovať aj v ostatných štátoch vyspelej časti sveta. Nebude jedným z 

dôvodov aj fakt, že spolu ľudia prestali vedieť hovoriť? 
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KONTROLNÉ OTÁZKY 

1. Čo je to konzum? 

Životný štýl, kedy ľudia nakupujú aj to, čo nepotrebujú. 

 

2. Ako môže konzum ovplyvniť ľudské vzťahy? 

Prestávame si vážiť vecí, sami seba aj ostatných. (Pozri rozvodovosť) 

 

3. Charakterizujte digitálna spoločnosť. 

Spoločnosť ovplyvnená digitálnymi technológiami. 

 

 



119 
 

VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. b 2. b 3. c 4. b 5. c 

6. c 7. c 8. c 9. c 10. c 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. P 3. N 4. P 5. N 

 

 

Otvorené otázky  

1. Ako byste definovali spoločnosť? (Skupina jednotlivcov sledujúci spoločný cieľ, 

fungujúci na základe pravidiel, vopred stanovenej štruktúry) 

2. Aké nástrahy na nás môžu číhať na internete? (Kyberšikana, napadnutie účtu, 

zneužitie osobných údajov) 

3. Ako možno konzumerismus pretaviť v medziľudské vzťahy? (Strata hodnoty) 

4. Čo radíte medzi najväčšie problémy súčasnej spoločnosti? (Strata identity, 

konzumentarismus, sebectvo…) 

5. Ako udržať zdravú spoločnosť v dnešnej digitálnej ére? (Byť okrem iného mediálne 

gramotný)  
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda vek 12 - 14 

Názov Zdravá digitálna spoločnosť - Charakteristika spoločnosti 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● charakterizovať pojem spoločnosť; 

● uvedomiť si, ako digitálne technológie ovplyvňujú našu 

spoločnosť; 

● spomenúť výhody a nevýhody života v ranom veku v 

20. storočí 

● charakterizovať pojem zdravá spoločnosť; 

● objasniť pojem konzumerismu; 

● navrhnúť niekoľko opatrení na zmenu spoločnosti k 

lepšiemu. 

Pomôcky prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Kľúčové pojmy zdravá spoločnosť, konzumerismus, globalizácia, moderné 

technológie 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Uvedenie do témy 

Učiteľ položí nasledujúce otázky: Čo je to spoločnosť? Ktoré štáty môžeme 

klasifikovať ako krajiny západnej civilizácie? Cieľom otázok je vzbudiť u žiakov záujem 

o tému. 

Čas: 8 minút 
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2. aktivita: Výhody a nevýhody života ľudí na začiatku 20. storočia? 

Študenti uvedú výhody a nevýhody života ľudí v 20. storočí a porovnajú ich so životom 

v 21. storočí. 

Čas: 10 minút 

 

3. aktivita: Myšlienková mapa: Čo pre vás znamená zdravá spoločnosť? 

Študenti sa pokúsi nájsť znaky zdravej spoločnosti. 

Čas: 5 minút 

 

4. aktivita: Popis obrázku 

Študenti opíšu, čo v nich vyvoláva predkladaný obrázok. 

Čas: 5 minút 

 

5. aktivita: Nedokončená veta: Pre konzumné spoločnosť je typické ... 

Študenti sa pokúsi dokončiť vetu. 

Čas: 10 minút 

 

6. aktivita: Objasnenie citátu 

Študenti objasní nasledujúci citát: "Ak sú zdroje, z ktorých čerpáme, obmedzené, nie 

sú naše potreby neobmedzené!" 

Čas: 4 minúty 

 

7. aktivita: Evaluácia a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia zadá žiakom 

domáci úlohu. 

Čas: 3 minúty 
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B. MORÁLKA A ETIKA 

 

Pre správne fungovanie spoločnosti musia byť definované, čo je a čo nie je dovolené. 

Rovnako ako rešpektujeme dopravné pravidlá, abysme predišli možným nehodám, 

musíme tiež dodržiavať pravidlá, ktoré riadia alebo usmerňujú správanie ľudí v 

spoločnosti. Tieto pravidlá môžu byť legitimizovaný alebo môžu byť založené len na 

zvyklostiach danej spoločnosti. Morálku môžeme definovať ako princípy správneho alebo 

zlého správania. Často sa musíme rozhodovať, čo je správne alebo zlé, a práve pri 

rozhodovaní patrí morálka medzi vnútornou regulátormi. Je to vnútorný hlas, ktorý nám 

hovorí, či to máme urobiť alebo nie. 

 

Etika je systém morálnych zásad, ktorých cieľom je odpovedať na otázku: "Ako by som 

mal žiť?" Etika hľadá najlepší spôsob ľudského života, snažia sa definovať, ktoré 

správanie je správne a ktoré nie. Niektorí ľudia si myslia: "Čo je legálne, je vždy 

povolené!" Ale to nie je pravda. Každá spoločnosť funguje aj na základe nepísaných 

pravidiel toho, čo je normálne a správne. 

 

Žijeme v dobe, kedy sa internet, mobilné telefóny, počítače a tablety stali neoddeliteľnou 

súčasťou nášho života. Život bez nich už si mnohokrát nedokážeme predstaviť. Vo 

virtuálnom svete máme často pocit, že je všetko povolené, pretože nás nikto nevidí. Sme 

oveľa odvážnejšie vo svojich komentároch a názoroch. Nebojíme sa hovoriť veci, ktoré 

bysme ostatným osobne nepovedali. Bohužiaľ už nemyslíme na to, či niekoho raní. Ľudia 

využívajúci sociálne media skôr sledujú vlastné ciele než to, či je ich správanie morálne. 

Myslí skôr na seba než na druhej. Myslia si, že majú právo komentovať všetko a všetkých. 

Môže sa však stať, že sa veľmi rýchlo stanú stredobodom záujmu iných ľudí, ktorí začnú 

hodnotiť ich. 

 

Komunikačné technológie sú okrem iného nástrojom, ktoré umožňujú nadväzovať 

virtuálne vzťahy, skupiny ľudí, ktoré by sa v bežnom živote nestretli. Nie každý užívateľ 

internetu je však dôveryhodný, pretože vďaka anonymite užívateľov internetu možno len 

veľmi ťažko odhadnúť, s kým komunikujeme. Ak budeme na sociálnych sieťach 
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prezrádzať informácie o sebe samých, môže sa stať, že budú tieto informácie zneužité a 

staneme sa obeťami kyberšikany. Podľa cambridžského slovníka môžeme kyberšikanu 

definovať ako konanie, pri ktorom je internet využívaný na zastrašenie či poškodeniu inej 

osoby. 

 

Rozdiely medzi tradičné šikanovaním a kyberšikanou 

Kyberšikana sa odohráva vo virtuálnom svete, preto aj kyberšikana sa líši od klasickej 

šikanovania. 

● S kyberšikanou sa môžeme stretnúť kdekoľvek a kedykoľvek, kedy budeme 

pripojení k internetu alebo mobilnej sieti (GSM). Tzn., Že pred kyber útokom sa 

nemáme fyzicky kam schovať. 

● Páchateľ je vo väčšine prípadov anonymný, skrytý za prezývkou. Môže ním byť 

ktokoľvek, pretože anonymita virtuálneho prostredia zmazáva rozdiely medzi 

ľuďmi (vek, pohlavie, sociálne postavenie apod.) 

● U kyberšikany môže byť počet prizerajúcich výrazne vyššia ako u kyberšikany. 

Navyše sa môžu do kyberšikany pridať aj tzv. Šíritelia kyberšikany, ktorí 

rozosielajú informácie o virtuálnemu (napr. Odkazom na stránky, kde sa 

kyberšikana objavila) 

● Obeťou sa môže stať ktokoľvek, nezáleží na veku, sociálnym postavenie či 

úspešnosti a obľúbenosti v spoločnosti. 

● Následky môžu byť oveľa deštruktívnejšia, lebo vo virtuálnom svete zostávajú 

diskriminujúce materiály uložené a môžu kyberšikanu znova rozviřovat. 

● Vyhľadať obete kyberšikany je veľmi zložité, jedná sa často o osoby uzavreté do 

seba a nekomunikujú o problémoch s okolím. 
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Ako sa brániť kyberútokom 

● Ukončiť komunikáciu s útočníkom a nemstít sa. 

● Blokovať útočníka, zamedziť mu prístup k obeti (napr. Kontaktovať poskytovateľa 

služieb, zablokovať prijímanie útočníkových správ) 

● Odhaliť páchateľa. 

● Oznámiť útok dospelým a schovať si všetky dôkazy pre políciu. 

● Všímať si, ak v okolí prebieha kyberšikana. 

● Podporiť obete, poradiť im, čo majú robiť. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

1. Čo je morálne? 

To, čo je správne. 

 

2. Ako môže anonymita v internetovom svete ovplyvniť naše správanie? 

Človek sa správa inak, než aký naozaj je. 

 

3. Čo je kyberšikana? 

Rokovania, pri ktorom je internet využívaný na zastrašenie či poškodeniu inej 

osoby. 
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DOMÁCA ÚLOHA 

Ako sa môžeme pred kyberšikanou chrániť? Vytvor vlastný 

manuál. 

● Rešpektovať ostatných užívateľov, chovať sa s rešpektom, 

nevyvolávať konflikty; 

● Každému príliš nedôverovať; 

● Nezverejňovať citlivé informácie; 

● Učiť sa o pravidlách internetových služieb. 
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. a 2. a 3. c 4. c 5. c 

6. a 7. a 8. c 9. c 10. c 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. N 2. N 3. N 4. P 5. P 

6. N 7. N 8. P 9. N 10. P 

 

 

Otvorené otázky  

1. Čo je morálka? (Princípy správneho alebo zlého správania) 

2. Spresnite termín nelegálne. (Nezákonné) 

3. Aké nebezpečenstvá na nás čakajú vo virtuálnom svete? (Kyberšikana, 

kyberútoků, strata identity ...) 

4. Objasnite si termín kyberšikana. (Rokovania, pri ktorom je internet využívaný na 

zastrašenie či poškodeniu inej osoby). 

5. Ako sa môžeme chrániť proti virtuálnemu? (Rešpektovať ostatných užívateľov, 

chovať sa s rešpektom, nevyvolávať konflikty; každému príliš nedôverovať; 

nezverejňovať citlivé informácie; učiť sa o pravidlách internetových služieb.) 
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň / trieda vek 12 - 14 

Názov Zdravá digitálna spoločnosť - Morálka a etika 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● uviesť, čo je morálne a čo je nemorálne; 

● uviesť, čo nie je nelegálne a čo nie je dovolené; 

● uvedomiť si, že každá krajina m svoje zásady, ktoré 

treba rešpektovať a dodržiavať; 

● uvedomiť si, ako je nebezpečné o sebe na sociálnych 

sieťach komunikovať informácie; 

● uvedomiť si, že nie každý, s kým komunikujeme na 

sociálnou sieťou, je ten, za koho sa vydáva; 

● uviesť, ako sa brániť pred kyberšikanou. 

Pomôcky prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Kľúčové pojmy morálka, etika, kyberšikana, bezpečnosť na sociálnych 

sieťach 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Uvedenie do témy 

Učiteľ položí nasledujúce otázky: Čo je morálne? Čo je podľa teba nemorálne? 

Cieľom otázok je vzbudiť u žiakov záujem o tému. 

Čas: 5 minút 
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2. aktivita: Nedokončená veta: Morálna je ... 

Študenti sa pokúsi dokončiť vetu. 

Čas: 5 minút 

 

3. aktivita: Čo znamená táto veta: Nie je dovolené všetko, čo je legálne. 

Študenti sa pokúsi objasniť výrok. Mali by si zároveň uvedomiť, že každá krajina, 

kultúra, má popri zákonov nepísané pravidlá, ktoré treba dodržiavať. 

Čas: 10 minút 

 

4. aktivita: Popis obrázku - Čo je zle? 

Učiteľ ukazuje študentom obrázok a tí formulujú možné nebezpečenstvá, ktoré z neho 

plynú. 

Na základe tejto aktivity by si mali uvedomiť, že zásady slušného správania by mali 

byť dodržiavané aj vo virtuálnom svete. Následne sa diskutuje o tom, čo je 

kyberšikana, ako sa líši od klasickej šikanovania, ako sa brániť proti kybernetickej 

kriminalite. 

Čas: 10 minút 

 

5. aktivita: Vytvor si tričko 

Každý študent si vyberie nápis, ktorý chce nosiť na svojom tričku. Následne prebieha 

diskusia o tom, aké informácie študenti zverejňujú na svojich profiloch v sociálnych 

sieťach a nebezpečenstvo, ktorým čelia. Učiteľ môže žiakov oboznámiť s niektorými 

autentické príbehy o virtuálnemu, ako je príbeh Megan Meierov. 

Čas: 10 minút 

 

6. aktivita: Evaluácia, zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia zadá žiakom 

domáci úlohu. 

Čas: 5 minút 
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C. ROZVOJ DIGITÁLNE SPOLOČNOSTI 

 

Najnovšie vynálezy z oblasti výpočtovej techniky (ale aj iné) nám v mnohých ohľadoch 

veľmi uľahčujú život. Vo vzťahu k nim je však potrebné byť obozretný. Vyskytujú sa totiž 

nové hrozby, na ktoré musí spoločnosť reagovať. Medzi najviac spomínaná témy 

poslednej doby patrí aj tzv. "Fake news". 

Dezinformácie je okrem iného jedným z problémov, ktorým bysme sa mali intenzívne 

zaoberať, pretože ide o zámerné šírenie nepravdivých informácií, ktoré má ovplyvniť 

verejnú mienku a uviesť do omylu rôzne inštitúcie alebo médiá, alebo v nás vyvolať 

pochybnosti, či je dokonca možné odhaliť pravdu. V súčasnej dobe veľmi ľahko dochádza 

k šíreniu informácií, preto sa aj veľmi často môžeme stretávať s dezinformáciami. 

Skutočnosť, že už Európska únia intenzívne diskutovala o tejto téme, ukazuje, ako je 

otázka dezinformácií dôležitá. 

Kvôli množstvo informácií, ktoré k nám prichádzajú zo dňa na deň, je stále ťažšie zostať 

objektívny a nebyť ovplyvňovaný. Nie je ľahké rozpoznať, ktoré informácie sú založené 

na skutočnosti a ktoré nie. 

V zásade je potrebné pri každej informácie overiť niekoľko základných faktov. Zaujímať 

bysme sa mali o to: 

● Kto je autorom informácie - u serióznych informačných webov či v novinách je u 

článku vždy uvedené meno jeho autora. Malo by byť tiež možné dohľadať 

vlastníka týchto médií. V súčasnosti už existujú tiež zoznamy tzv. 

Dezinformačných webov, ktorých bysme sa mali vyvarovať, v prípade, že 

chceme seriózne informáciu. 

● Čo je nám preniesli - obvykle nepoznáme zámer autora článku, však môžeme 

rozpoznať, či je informácia, ktorá je nám predložená, relevantný alebo nie. Nutné 

rozlišovať medzi klasickou správou, ktorá by mala informovať neutrálnym 

spôsobom, a osobným názorom určitého autora (napr. Komentár alebo glosa). 

Veľký vplyv má na súčasnú spoločnosť tiež reklama, ktorá je špecifická tým, že 

za ňu niekto zaplatil. Môže sa jednať o propagáciu produktov alebo napríklad 
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politického názoru. Trochu zvláštne kategóriou sú tzv. Konšpiračných teórie, z 

ktorých niektoré sa nám sice.  

● Môžu javiť ako úplne absurdné (teória o placatosti Zeme), ale iné môžu pôsobiť 

dôveryhodnejšie a mnoho ľudí im verí. 

● Akým spôsobom je informácia podaná - varovným signálom značiacim snahu 

upútať čitateľovu pozornosť namiesto snahy informovať môžu byť veľké a 

farebné titulky, často obsahujúci slovíčka "šok", "neuveriteľné", "odhalenie", 

apod., ktoré sú väčšinou spájaná s bulvárnymi deníky. Tie sa však neradí medzi 

spoľahlivé zdroje informácií. Je tiež potrebné si dávať pozor, či články nie sú 

písané s úmyslom niekoho poškodiť. To väčšinou spoznáme tak, že sú písané s 

negatívnym zaujatím a používajú etiketovania a škatuľkovanie. 

Súčasťou článkov bývajú okrem textu aj obrázky (na internete i videa). S tými sa tiež 

spája riziko zneužitia (tzv. "Deepfakes"), pretože existuje veľa programov na ich úpravu 

a často je veľmi ťažké rozoznať originál od fotomontáže (úpravy videí zatiaľ nie sú príliš 

rozšírené, ale niektorí ľudia v nich vidia potenciálnu hrozbu do budúcnosti). U väčšiny 

obrázkov máte možnosť overiť si jeho pravosť pomocou Googlu. Stačí do priestoru 

obrázku kliknúť pravým tlačidlom myši a následne zvoliť možnosť "Vyhľadať obrázok 

pomocou vyhľadávača Google". Môžete tak zistiť napríklad to, či obrázok, ktorý je 

pripojený k článku, nie je obyčajnou fotomontáží podobného obrázku, ktorý sa na 

internete objavil už skôr.
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

1. Ktoré míľniky vo vývoji ľudskej spoločnosti znamenali 

veľký prielom? 

Neolitická revolúcia, priemyselná revolúcia, digitálnej 

revolúcie. 

 

2. Čo by sme mali overovať u informácií, ktorá sa objaví na internete? 

Kto je autorom oznámenia, čo je nám preniesli a akým spôsobom je informácia 

podaná. 

 

3. Ako môžeme bojovať proti tzv. Deepfakes? 

Stačí do priestoru obrázku kliknúť pravým tlačidlom myši a následne zvoliť 

možnosť "Vyhľadať obrázok pomocou vyhľadávača Google". Môžete tak zistiť 

napríklad to, či obrázok, ktorý je pripojený k článku, nie je obyčajnou fotomontáží 

podobného obrázku, ktorý sa na internete objavil už skôr. 
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. c 2. c 3. c 4. b 5. a 

6. b 7. c 8. a 9. a 10. b 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia:  

1. N 2. P 3. N 4. N 5. P 

6. P 7. P 8. N 9. N 10. P 

 

Otvorené otázky 

1. Priemyselná revolúcia bezpochyby posunula vývoj vpred. Avšak mala aj negatívne 

dôsledky. Napadá vás niečo? (Znečistenie prírody) 

2. Čo je podľa vás najväčším nebezpečenstvom internete? (Zámerné šírenie 

nepravdivých informácií) 

3. Prečo majú ľudia sklon veriť konšpiračným teóriám? (Pretože sa autor snaží 

upútať pozornosť čitateľa veľkými a farebnými titulky, často obsahujúce slová 

"šok", "neuveriteľný", "odhalenie") 

4. Predstavte si jeden konkrétny príklad, ako použiť deepfake video. (Natočte video, 

čo sa stalo niekde inde a prepíšte príbeh a miesto výskytu) 

5. Ako môžete overiť správnosť informácií? (Vždy overiť zdroj) 
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda vek 12 - 14 

Názov Zdravá digitálna spoločnosť - Rozvoj digitálnej 

spoločnosti 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● charakterizovať 21. storočia a rozpoznať významné 

míľniky vo vývoji ľudskej spoločnosti; 

● objasniť pojem fake news; 

● uvedomiť si možné riziká, ktorá falošné správy 

prinášajú; 

● uvedomiť si, ktoré aspekty mediálnych oznámenie by 

mali byť overené. 

Pomôcky prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Kľúčové pojmy rozvoj spoločnosti, dôležité míľniky vo vývoji ľudskej 

spoločnosti, fake news 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Uvedenie do témy 

Učiteľ položí nasledujúce úloha: V přesmyčkách nájdite 4 vynálezy priemyselnej 

revolúcie. Potom budú mať za úlohu napísať 4 digitálne zariadenia, ktoré často 

používajú. Cieľom úloh je vzbudiť u žiakov záujem o tému. 

Čas: 8 minút 
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2. aktivita: Uveď základné zmeny, ku ktorým došlo v dôsledku osídlenia Zeme ľuďmi 

Študenti sa pokúsi premýšľať a označiť najzákladnejšie zmeny, ku ktorým došlo 

v dôsledku ľudského osídlenia. 

Čas: 5 minút 

 

3. aktivita: Brainstorming na tému Fake news 

Študenti sa pokúsi jednou vetou napísať, čo je podľa nich Fake news. 

Čas: 5 minút 

 

4. aktivita: Porovnanie dôveryhodnosti predložených článkov 

Študenti sa sa pokúsi porovnať dané články, ktoré informovali o rovnakej udalosti. 

Uvedú, ktorý z nich je pre nich prijateľnejšie. Odôvodňujú svoje rozhodnutie. 

Čas: 12 minut   

 

5. aktivita: Objasnenie citátu 

Študenti sa pokúsi objasniť citát: "Nezáleží na tom, koľko máte prostriedky, ak 

neviete, ako ich použiť." 

Čas: 3 minúty 

 

6. aktivita: Čo je potrebné pri každej informácie overiť? 

Študenti sa pokúsi uviesť, čo bysme mali overovať u mediálnych oznámenie, aby sme 

sa uistili, či je toto oznámenie dôveryhodné alebo nie. 

Čas: 7 minúty 

 

7. aktivita: Nadpis novinového článku 

Študenti sa pokúsi na základe obrázku vymyslieť názov článku (seriózne / neseriózne) 

Čas: 4 minúty 

 

8. aktivita: Evaluácia, zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia zadá žiakom 

domáci úlohu. 
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Čas: 1 minúta 
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VII. SOCIÁLNÁ ZODPOVĚDNOSŤ PRE BUDÚCNOSŤ 

 

Všetko sa v našom živote neustále mení. Všetky zmeny vyžadujú energiu, alebo 

všeobecnejšie povedané zdroje. Môžu tieto zmeny, tie vývojové procesy pokračovať 

donekonečna?! 

To je nesmierne dôležitá otázka. Ak áno, môžeme nazývať systém a proces 

udržateľným. My (systém) teda môžeme tieto zmeny vykonávať neustále a opakovane. 

Ak však nie (tj. Tento systém nie je udržateľný), zmeny a vývoj sa niekde v budúcnosti 

musí zastaviť 

Udržateľnosť je kľúčovou otázkou rozvoja. Abysme ju boli schopní posúdiť, musíme sa 

zoznámiť s niektorými základnými problémami a definíciami. 
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A. UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ SPOLOČNOSTI 

 

Systémom môžeme nazvať rôzne jednotlivé časti, ktoré sú určitým spôsobom spojené 

prepojené. Z hľadiska ľudí môže byť systémom iba jeden človek, ale aj obrovská 

niekoľkomiliónová spoločnosť. Je dôležité povedať, že systém nemôže pozostávať len z 

jednej zložky; je potreba niekoľko zložiek vzájomne prepojených. Systémy musia tvoriť 

samostatnú entitu v ohromnej rozmanitosti prostredí, tj. V iných systémoch; systém musí 

mať svoje vlastné hranice a špecifiká. Systémy môžu tvoriť čokoľvek: môžu to byť len 

veci (auto ako veľmi zložitý systém rôznych komponentov); živý tvorovia (napr. včelí úľ); 

ľudia ako rodina alebo komunita a veľmi zložitý systém ľudí a prírody okolo nich. Rôzne 

systémy ľudí sa nazývajú spoločnosti. 

Každý systém má niektoré charakteristické črty. Z určitého hľadiska môžu byť tieto 

vlastnosti hodnotené ako dobré, nevyhnutné, neutrálne alebo zlé apod. Určité hodnoty 

systému môžu byť vylepšené, tj. Môžu byť výhodnejšie vzhľadom k danému cieľu. Ak je 

súbor charakteristík modifikovaný smerom k priaznivejšiemu súboru, nazývame ho 

vývojom. 

Každý systém má určité schopnosti vykonávať zmeny. Na tieto zmeny potrebuje zdroje. 

Zdroje sú nevyhnutné na vykonanie akýchkoľvek zmien, a zatiaľ čo k týmto zmenám 

dochádza, proces spotrebováva určité množstvo zdrojov (prostriedkov). Pretože systém 

nemôže mať neobmedzené množstvo potrebných zdrojov, skôr alebo neskôr sa vyčerpá, 

tj. Daná zmena sa zastaví, pretože už nie sú k dispozícii ďalšie potrebné zdroje. To 

znamená že, proces nie je udržateľný. 

Samotný systém môže zvyčajne generovať určité množstvo zdrojov. Ak množstvo 

zhodnotených zdrojov pokrýva množstvo spotrebovaných zdrojov, je tento proces 

udržateľný; ak nie, udržateľný nie je; zdroje budú skôr alebo neskôr vyčerpané. Môžeme 

tiež "pomôcť" systému získať späť stratené zdroje. 

Je tiež dôležité si uvedomiť, že zdroje sú vždy určované vzhľadom k danému procesu: 

naša fyzická sila je kritickým zdrojom pre chôdzu, ale irelevantné a nedôležitá napr. Pri 

riešení matematického úlohy. 
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Udržateľnosť systému / procesu je určená rovnováhou spotrebovaných a 

generovaných zdrojov: ak je súčet zhodnotených plus novo generovaných zdrojov 

väčšie ako vyčerpané množstvo zdrojov, je systém / proces udržateľný. 

To znamená, že rozvoj spoločnosti je udržateľný, ak súčasné procesy 

neobmedzujú opakovanie rovnakých procesov v budúcnosti tj., Aktivity súčasnej 

generácie v spoločnosti neobmedzujú činnosti budúcich generácií. To je 

spoločenská zodpovednosť súčasnej generácie voči ďalším. 

Neudržateľnosť systému možno obnoviť, keď zapojíme väčší systém obsahujúci náš 

pôvodný subsystém. Aj keď my CO2 nevyužívame, väčší systém, ktorým je príroda ho 

využíva a vracia nám kyslík. Podobne môžeme uvažovať o udržateľnosti spoločnosti na 

rôznych úrovniach.  

Zapojenie väčších a väčších systémov však tiež nie je neobmedzené. Je zrejmé, že sa 

nemôžeme v systéme dostať ďalej, než je naša planéta, tj. ak je globálny systém 

(globálne procesy) neudržateľný, dostávame sa do problémov. Preto sociálnu 

zodpovednosť zahŕňa podporu udržateľnosti aspoň na celosvetovej úrovni. 

(Teoreticky môžeme zapojiť ďalšie planéty a pokračovať ďalej, povedzme na Mars, ale 

stále je to len vzdialená, teoretická možnosť.) 

 

Digitálna éra a množstvo zdrojov 

Väčšina zdrojov využitých vo väčšine procesov je druhom energie. Teda, ak nám niečo 

umožní spotrebovať menej energie, bude to pre nás na prospech. Ak sa pozrieme na 

komplexné charakteristiky vývoja na Zemi, je jasné, že rast blahobytu je veľmi úzko 

spojený s nárastom spotreby energie. Čím viac rozvinutá krajina je, čím viac energie 

spotrebuje. Nie je to teda množstvo spotrebovanej energie, čo je dôležité, ale efektívne 

využitie energie. 

Digitálne technológie veľmi pomáhajú v oboch aspektoch. Digitálne riešenia spotrebúvajú 

veľmi malé množstvo energie (až na mikrowatty). To znamená, že danú úlohu môže byť 

vykonaný za oveľa menej energie - energetická efektivita sa stáva oveľa vyššia. Digitálna 

éra môže v spoločnosti tiež pomôcť zabezpečiť udržateľnosť; nové spôsoby komunikácie 

a tok informácií môžu zvýšiť výdrž občanov.  
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

1. Čo je to systém? 

Skladá sa z častí, ktoré majú niektoré podobné vlastnosti. 

 

2. Čo rozumieme pod pojmom "vývoj"? 

Ak je súbor charakteristík modifikovaný smerom k priaznivejšiemu súboru, 

nazývame ho vývojom. 

 

3. Ako môžeme definovať pojem "zdroje"? 

Schopnosť, energia vykonávať nejakú funkciu. 

 

4. Čo je myslené pojmom rovnováha zdrojov? 

Udržateľnosť systému / procesu je určená rovnováhou spotrebovaných a 

generovaných zdrojov. 

 

5. Aké úrovne sociálnej udržateľnosti poznáš? 

Udržateľnosť na rodinnej úrovni, na úrovni miestnej komunity (spoločenstvo), na 

vnútroštátnej úrovni, atď. 
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DOMÁCA ÚLOHA 

1. Popíš udržateľný proces vo vašej rodine. 

Udržateľný proces v rodine: Naši rodičia zarábajú peniaze a 

rodine to stačí ku kúpe jedla, oblečenie, lístkov do kina a 

ďalších nevyhnutných veci. Keď si kúpime auto, vezmeme si úver, ale predtým si 

spočítame, ako ho môžeme splatiť. 

 

2. Pokus sa nájsť a popísať zdroj pre jeden proces, ktorý však nie je zdrojom 

pre iné procesy. 

Benzín je palivo (zdroj) pre automobily, ale nie je to zdroj pre nás ľudí ako jedlo. 

Naše rodinné príjmy sú pre nás zdrojom, ale nie zdrojom pre rodinu žijúci vedľa 

nás. Ak sú v núdzi a požiadajú o pomoc, podelíme sa o náš príjem a potom sa 

stáva spoločným dočasným zdrojom pre obe rodiny. 

 

3. Popíš rôzne úrovne sociálnej udržateľnosti. 

Príjmy mojich rodičov stačí na pokrytie našich výdavkov - UDRŽATEĽNOSŤ NA 

RODINNÉ ÚROVNI. Príjmy mojich rodičov nestačí na pokrytie rodinných 

výdavkov, ale sociálna pomoc miestnej samosprávy nám zabezpečuje rovnováhu 

- UDRŽATEĽNOSŤ NA MIESTNEJ ÚROVNI SPOLOČENSTVA. Príjmy mojich 

rodičov a sociálna podpora nám nestačia na pokrytie našich rodinných výdavkov, 

ale so štátnou podporou môžeme pokryť všetko - UDRŽATEĽNOSŤ NA 

VNÚTROŠTÁTNEJ ÚROVNI. 
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. b 2. a 3. c 4. a 5. d 

6. c 7. e 8. a 9. a 10. b 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. N 2. N 3. P 4. P 5. P 

6. N 7. N 8. P 9. N 10. P 

 

Doplňovačka: 

1. Zdroje sú ... (zdroja energie pre vykonanie danej akcie). 

2. Udržateľnosť je ... (kedy daný systém môže fungovať ako teraz navždy) 

3. Spoločnosť je udržateľná, ak ... (naše deti a vnúčatá nebudú obmedzené v 

obdobných konaniach.) 

4. Spoločnosť sa rozvíja, ak ... (ak je súbor charakteristík modifikovaný smerom k 

priaznivejšiemu súboru) 

5. Neudržateľnosti možné zmeniť iba v udržateľnosť ... (s pomocou vonkajšieho sveta 

- tj. S väčším systémom). 

 

Otvorené otázky: 

1. Čo je to systém? (Skladá sa z častí, ktoré majú niektoré podobné vlastnosti.) 

2. Čo rozumieme pod pojmom "vývoj"? (Ak je súbor charakteristík modifikovaný 

smerom k priaznivejšiemu súboru, nazývame ho vývojom.) 

3. Ako môžeme definovať pojem "zdroje"? (Schopnosť, energia vykonávať nejakú 

funkciu.) 

4. Čo je udržateľnosť? (Keď môže systém fungovať naveky.) 

5. Ako sa môže neudržateľný systém stať udržateľným? (Len s pomocou vonkajšieho 

sveta, tj. Väčšieho systému. 
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda vek 12 - 14 

Názov  Sociálna zodpovednosť pre budúcnosť - Udržateľný 

rozvoj spoločnosti 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojení učiva budú žiaci schopní: 

● opísať, aké sú systémy a spoločnosti; 

● objasniť, čo znamená udržateľnosť; 

●  vysvetliť, ako možno dosiahnuť udržateľnosť 

spoločnosti; 

● charakterizovať, aké úrovne udržateľnosti systému 

môžeme vziať do úvahy; 

● uviesť, ako možno obnoviť neudržateľnosť systému. 

Pomôcky  prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Kľúčové pojmy spoločnosť, vývoj, zdroje, udržateľnosť, neudržateľnosť 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Uvedenie do témy 

Učiteľ položí nasledujúce otázky: Čo je udržateľnosť? Aká je spotreba energie? Čo je 

úspora energie? Cieľom úloh je vzbudiť u žiakov záujem o tému. 

Čas: 10 minút 
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2. aktivita: Čo si myslíš - Čo je udržateľnosť / neudržateľnosť? 

Študenti sa pokúsi nájsť vlastné spôsoby k rozvoju trvalej udržateľnosti zdrojov. Táto 

aktivita môže byť ponímaná ako hra. 

Čas: 8 minút 

 

3. aktivita: Žijeme na Zemi udržateľný život? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo? 

Študenti diskutujú o tom, prečo žijeme život tak, ako žijeme. Aktivita môže byť 

organizovaná ako skupinová diskusia formou "áno-áno" a "nie-áno". Učiteľ hovorí o 

dôvodoch nevšednosti života, ktorý žijeme. 

Čas: 10 minút 

 

4. aktivita: Diskusia o sociálne (spoločenské) udržateľnosti 

Diskusia k téme. Diskusnom body môžu byť: znaky udržateľné / neudržateľné 

spoločnosti, ako digitálna éra ovplyvňuje udržateľnosť všeobecne a v spoločnosti. 

Čas: 12 minút 

 

5. aktivita: Evaluácia, zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia zadá žiakom 

domáci úlohu. 

Čas: 5 minúta 
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B. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DIGITÁLNOM VEKU 

 

Prostredie je všetko, čo nás obklopuje: je to príroda, ale tiež prostredie ľudí, spoločnosť. 

V závislosti na našom veku sa toto prostredie mení. Prostredie sa teda rozširuje tak v 

zmysle prírody, tak aj v ľudskom prostredí - tj. V spoločnosti. Prostredie (povedzme 

Zeme) má komplexný množstvo zdrojov. Potrebujeme ich, abysme mohli pracovať a žiť; 

plniť rôzne úlohy. Zdroje a odpad sú špecifikované vždy vzhľadom k danému procesu. 

Zdroj pre niečo (povedzme, uhlie pre vykurovanie) je nedôležitý pre iný proces (ako je 

pitie). Ďalej odpad po určitom použití sa môže stať zdrojom pre iný proces: ľudia potrebujú 

kyslík na dýchanie a odpad je oxid uhličitý; čo je zasa životne dôležitý zdroj pre rastliny, 

ktoré produkujú kyslík ako odpad. 

Pretože priestor na Zemi je obmedzený, zdroje nemôžu byť neobmedzené. Niektoré 

môžu slúžiť ako zdroj po milióny rokov (s dnešným stupňom využitia; ako urán) - iné môžu 

skončiť v priebehu pár rokov alebo desiatok rokov, ako napr. Prírodný olej. Zem sama 

regeneruje niektoré zdroje (ako je kyslík, pomocou rastlín), ale aj "neutralizuje" a 

prepracováva niektoré odpady, napríklad papier sa môže stať hnojivom. Ľudia môžu tiež 

dodávať určité zdroje do životného prostredia; napr. s použitím hnojív. Tento proces 

využitia toho, čo ide "regenerovať" je veľmi zložitý a v závislosti na konečnej rovnováhe 

sa môže pôvodné množstvo pozemských zdrojov znížiť, zostať konštantný alebo 

dokonca zvýšiť. Analýza zložité činnosti ľudstva dokazuje, že ľudstvo spotrebováva 

zdroje a Zeme je nedokáže plne reprodukovať - tj. Vyčerpáva sa celkové množstvo 

pozemských zdrojov. Vzhľadom k miere využitia a známemu množstvo zdrojov je ľahké 

vypočítať, ako dlho dané zdroje vydržia, než je úplne využijeme. Tento dátum sa nazýva 

"Wold overshoot day" (presne je to deň, kedy ľudské využívanie prírody presiahne 

prirodzene-regeneračné možnosti Krajina za jeden rok). V roku 2018 to bolo 1. augusta. 

Tento proces je veľmi nebezpečný, pretože zdroje sa skôr alebo neskôr môžu vyčerpať 

úplne. 

Naše zaťaženie Zemi možno charakterizovať takzvanú "stopou". Čím väčšia je naša 

stopa (nazýva sa často aj ako ekologická stopa), tým viac preťažujeme naše životné 

prostredie; preťaženie Zeme. Vzhľadom k tomu, že žiadny organizmus nemôže prežiť 
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bez svojho prostredia a ich interakcie, sú ekologické procesy pre náš život životne 

dôležité. 

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DIGITÁLNE ÉRA 

Digitálna éra spôsobila niekoľko zásadných zmien v otázke ochrany životného prostredia: 

● Najväčšie zložka v našej záťaži na životnom prostredí je oxid uhličitý, tj. Naša 

"uhlíková stopa". Tá je spôsobená väčšinou prudkým nárastom spotreby energie; 

pretože energiu na Zemi vytvára spaľujúce uhlík. Teraz, s nástupom digitálnej éry, 

vznikla nová odvetví (ako informačné technológie), ktoré sú oveľa menej 

energeticky náročné. 

● Digitálne technológie ďalej zvýšili efektivitu využívania energie, tj. energia použitá 

na výrobu jednej jednotky produktu prudko poklesla. 

● Samotné zariadenia digitálnych technológií spotrebúvajú extrémne nízke 

množstvo energie (znížené na mikrowatty). 

● Digitálne technológie umožnili výrazné zvýšenie vedeckého výskumu a vývoja do 

éry ochrany životného prostredia. 

● Digitálne technológie prudko zvýšili účinnosť riadenia odpadu. 

Je pravdou, že samotné zariadenia digitálnych technológií (a batérie, ktoré pre nich 

dodávajú energiu) sú nebezpečným odpadom a musíme venovať osobitnú pozornosť 

tomu, ako zaobchádzať so zvyšujúcim sa nárastom vyhodených, starých mobilných 

telefónov a počítačov. Digitálna éra môže viesť k dvom úplne opačným výsledkom. Na 

jednej strane sa môže výrazne zvýšiť spotreba energie a energetická účinnosť 

(automatizácia, účinnejšie elektronické riadenie). Na druhú stranu sa môže vďaka 

digitalizácii znížiť použitia papiera. Pohyb ľudí (mobilita) môže byť znížený pomocou e-

mailov, internetu, mobilných telefónov - tj. Digitálny vek môže pomôcť podstatne znížiť 

nebezpečenstvo nadmerného použitia dopravných prostriedkov (a tým chrániť životné 

prostredie). Aj cez tento fakt a digitálne možnosti ale stále viac cestujeme; populácie 

Krajina má tiež čoskoro dosiahnuť 8 miliárd ľudí a predovšetkým bohaté krajiny 

spotrebúvajú čoraz viac energie; spotreba potravín (a najmä plytvanie potravinami !!!) tiež 
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dramaticky rastie v bohatých krajinách - takže digitálny vek a jeho vymoženosti môžu mať 

ako pozitívny efekt, tak aj ten negatívne... 
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

 

1. Čo je to životné prostredie? 

To, čo nás obklopuje. 

 

2. Čo sú to zdroje? 

To, čo potrebujeme k tomu, abysme mohli žiť a pracovať. 

 

3. Čo je to odpad? 

To, čo zostane po tom, čo použijeme nejaké prostriedky. 

 

4. Čo je to ekologická stopa? 

Ukazuje, aký veľký je náš vplyv na životné prostredie 

 

5. Čo je to "World overshoot day" a kedy k nemu v roku 2018 došlo? 

Deň, kedy ľudské využívanie prírody presiahne prirodzene-regeneračné možnosti 

Krajina za jeden rok. 1. 8. 2018. 

 

6. Aký odpad vzniká spaľovania fosílnych palív a prečo je tak nebezpečný? 

CO2, skleníkový plyn 

 

7. Ako môže digitálny vek pomôcť bojovať proti ekologickej stope a tým aj 

znečistenie životného prostredia? 

Znižuje spotrebu energie, zvyšuje efektivitu využívania energie 
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DOMÁCA ÚLOHA  

 

1. Vyhľadaj komponenty životného prostredia. 

Vzduch, pôda, voda, náš sused, naša komunita. 

 

2. Vyhľadaj čo najviac procesov, ktoré vedú k produkcii CO2. 

Vykurovanie, varenie, riadenie auta, osvetlenie (prostredníctvom výroby energie 

pre elektrickej energie). 

 

3. Uveď ďalšie príklady, ako môže digitálny vek pomôcť pri ochrane životného 

prostredia. 

Riadenie energie, zníženie spotreby energie, nové formy výroby energie (nie 

spaľovaním uhlíka). 

 

  



150 
 

VERZIA PRESMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. c 2. b 3. b 4. c 5. d 

6. d 7. e 8. c 9. c 10. b 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. N 3. P 4. N 5. P 

6. N 7. P 8. P 9. N 10. P 

 

Doplňovačka: 

1. Oxid uhličitý je nebezpečný odpad, pretože ... (spôsobuje zmenu klímy). 

2. V našich rozvinutých krajinách využívame .... (Viac) zdrojov, než máme. 

3. V roku 2018 bol World overshoot day v .... (Auguste). 

4. Emisie CO2 môžeme znížiť ... (zvýšením energetickej účinnosti a využitím 

viacerých obnoviteľných zdrojov energie). 

5. Ľudstvo spotrebúva .... (Viac) zdrojov, než má 

 

Otvorené otázky:  

1. Čo je to životné prostredie? (To, čo nás obklopuje) 

2. Čo je ekologická stopa? (Ukazuje, aký veľký je náš vplyv na životné prostredie) 

3. Čo je odpad? (To, čo zostane po tom, čo použijeme nejaké prostriedky.) 

4. Je odpad vždy zbytočný? (Nie, nejaký odpad môže byť zdrojom pre iný proces) 

5. Aký je najnebezpečnejší odpad? (Oxid uhličitý) 
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda vek 12 - 14 

Názov  Sociálna zodpovednosť pre budúcnosť - Ochrana 

životného prostredia v digitálnom veku 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● objasniť, čo je prostredie a ako sa mení v priebehu 

dospievania; 

● vysvetliť, čo zvyčajne myslíme tým, keď hovoríme 

"prostredia"; 

● objasniť, čo to znamená, že "zaťažujeme svoje životné 

prostredie"; 

● vysvetliť, čo znamená tzv. Ekologická stopa; 

● objasniť, čo to je World overshoot day a čo musíme 

urobiť, aby sa všetko vrátilo do normálu. 

Pomôcky  prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Kľúčové pojmy spoločnosť, prostredie, zdroje, ekologická stopa, World 

overshoot day, zdroje, odpad 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Uvedenie do témy 

Učiteľ položí nasledujúce otázky: Čo je životné prostredie? Čo je to znečistenie? Čo je 

odpad? Cieľom úloh je vzbudiť u žiakov záujem o tému. 

Čas: 10 minút 
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2. aktivita: Procesy ekosystému predtým a teraz 

Študenti sa pokúsi sformulovať svoje názory. Táto aktivita môže byť ponímaná ako 

hra. 

Čas: 8 minút 

 

3. aktivita: Ako veľká je naša ekologická stopa? 

Študenti diskutujú o tejto téme a vypočítavajú niečí stopu v triede. Snaží sa nájsť 

spôsoby a prostriedky pre zníženie stopy. 

Čas: 10 minút 

 

4. aktivita: Diskusia o charakteristike digitálnej éry v oblasti ochrany životného 

prostredia 

Diskusia k téme. Diskusnom body môžu byť: znaky a príznaky úspory energie 

prostredníctvom digitálnych technológií, ako digitálna éra ovplyvňuje ekologickú 

udržateľnosť všeobecne a v spoločnosti žiakov. 

Čas: 12 minút 

 

5. aktivita: Evaluácia, zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia zadá žiakom 

domáci úlohu. 

Čas: 5 minúta 
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C. BOJ S KLIMATICKÝMI ZMENAMI 

 

Podnebie je dlhodobá charakteristika počasie (väčšinou udávaná prevažne teplotou) 

danej oblasti. V závislosti na regióne môžeme hovoriť o "miestnom klímy" (napr. Existujú 

známa "veterná miesta"), "regionálnym klímy" (ako "európske klímu") a tiež "globálnym 

klímy". Zemegule (Zem) je rozdelená do rôznych klimatických zón. Klimatické zóny závisí 

na tom, ako slnečné lúče dopadajú na povrch Zeme: čím kolmejšie (bližšie k 900) je tento 

uhol, tým vyššia je teplota. Takéto podnebie sa nachádza okolo rovníka a táto zóna sa 

nazýva tropická. Na druhej strane, na póloch, dopadajú slnečné lúče na povrch pod veľmi 

malým uhlom, preto je tu klíma chladné. Táto zóna sa nazýva zónou polárnou. 

Je zrejmé, že sa v priebehu rokov mení aj teplota: v Európe môže na niektorých miestach 

klesnúť teplota v zime bežne i k - 250, teplota v lete môže byť naopak až +400. Preto sa 

vždy počíta priemer a to z dlhodobého hľadiska: môžu existovať teplejšie alebo 

chladnejšie roky, ale dlhodobý priemer ukazuje charakteristický rys klímy. 

Niektoré zo slnečných lúčov dopadajúcich na povrch Zeme sú pohltené; ostatní sa 

odrážajú späť do vesmíru. Absorbovanej lúče určujú teplotu: čím viac lúčov je 

absorbované, tým vyššia je teplota. Miera absorbovanie závisí na vlastnostiach povrchu 

(napr. Farbe): z fyziky poznáme koncept "absolútneho čierneho telesa", ktoré absorbuje 

všetky prichádzajúce lúče (podobne môžeme definovať "absolútne biele teleso", ktoré 

všetky lúče odráža). Skutočná telesá sú vždy medzi nimi. 

Existujú materiály, ktoré sa správajú ako zrkadlo: odrážajú lúče späť. Tento jav sa 

používa v skleníkoch na pestovanie rastlín, aj keď je vonkajšia teplota nízka: sklo 

prepúšťa prichádzajúce lúče, ale odráža odchádzajúci lúče späť na povrch pôdy. Preto 

je teplota vnútri skleníka vyššia a umožňuje pestovať zeleninu tiež, povedzme, v zime. 

Idú z látok, ktoré späť odráža lúče, je už známy oxid uhličitý. CO2 je takmer vždy 

výsledkom spaľovania (napr. Spaľovanie uhlia). (Spaľovanie je oxidácia, tj. Má niečo 

spoločné s kyslíkom). Oxid uhličitý a niekoľko ďalších plynov s podobnými vlastnosťami 

"odrážajúcimi teplo" (napr. Metán a oxid dusný) sa nazývajú "skleníkové plyny". Zo 

skleníkových plynov je oxid uhličitý najčastejšie a najnebezpečnejšie. V atmosfére bol v 
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určitej miere obsiahnutý vždy a jeho koncentrácia bola viacmenej konštantná po stovky 

tisíc rokov. Od priemyselnej revolúcie sa však jeho koncentrácia ohromne zvýšila. 

Zvýšenie CO2 v atmosfére nevyhnutne vedie k vyšším teplotám Zeme. Tropické počasie 

bude ešte teplejšie a polárne teploty v chladnom podnebí pôjdu tiež výrazne nahor. 

Keďže sú póly pokryté snehom a ľadom, značná časť z nich sa rozpustí. To je 

nebezpečné hlavne z dvoch dôvodov: po prvé to veľmi výrazne zvyšuje hladinu mora; za 

druhé, ľudstvo stráca väčšinu svojich zásob sladkej vody. Vzhľadom k nárastu hladiny 

mora sa môže geografia Európy dramaticky zmeniť a desiatky veľkých miest ako Helsinki, 

Amsterdam, Brusel, Odesa, Štokholm, Benátky a mnoho ďalších zmizne pod vodou. 

Samotná príroda nedokáže so skleníkovými plynmi a následným otepľovaním bojovať 

sama, my musíme znížiť emisie CO2 do ovzdušia. Riešením by bolo zníženie spotreby 

energie, to je však nemožné. Nemôžeme sa vrátiť do doby kamennej. Avšak môžeme a 

musíme zvýšiť energetickú účinnosť, tj. Získať viac a viac výsledkov pomocou relatívne 

stále menej energie. Ďalšia cesta tvoji k přikloněná sa k alternatívnym zdrojom energie, 

ktoré nie sú založené na spaľovanie fosílne energie (napr. Veterná energia, solárna 

energia, geotermálna energia). Z hľadiska boja proti globálnemu otepľovaniu je účinným 

riešením aj jadrová energia, kvôli nebezpečenstvu, ktoré so sebou prináša, si však veľa 

ľudí myslí, že riziko je oveľa väčšia, než je jej prínos vo vzťahu ku globálnemu 

otepľovaniu. 

Zmena klímy (nazývaná aj ako globálne otepľovanie) je extrémne nebezpečným javom, 

ktorý môže úplne zmeniť život ľudstva. Aj z tohto dôvodu sa spojili národy, aby urobili 

kroky na zníženie emisií CO2 do atmosféry. Keďže emisia spojené predovšetkým s 

výrobou energie, musíme výrazne zvýšiť energetickú účinnosť. Je to však nutné aj z toho 

dôvodu, že fosílne zdroje energie, ako je uhlie, ropa a zemný plyn, nie sú nevyčerpateľné, 

a ak ich budeme naďalej využívať v rovnakom množstve, ako je tomu dnes, môže dôjsť 

k ich vyčerpaniu už počas niekoľkých desiatok rokov . 

Boj proti klimatickým zmenám je preto vysoko postavený na našom zozname priorít vo 

sfére sociálnej zodpovednosti; je to jeden z najdôležitejších problémov v zodpovednosti 

za budúcnosť. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

 

1. Čo je to klíma? 

Dlhodobé charakteristiky počasie 

 

2. Aké klimatické pásma sa na Zemi vyskytujú? 

Polárna zóna, mierna zóna a tropická zóna 

 

3. Aký je hlavný dôvod existencie niekoľkých rôznych klimatických pásiem na 

našej planéte? 

Klimatické zóny závisí na tom, ako slnečné lúče dopadajú na povrch Zeme: čím 

kolmejšie (bližšie k 900) je tento uhol, tým vyššia je teplota. 

 

4. Prečo je CO2 nebezpečné pre naše podnebie? 

Je to skleníkový plyn, vďaka ktorému sa planéta stáva teplejšie a suchšie. 

 

5. Pri ktorom procese sa vo veľkej miere tvoria oxid uhličitý? 

Spaľovanie 

 

6. Čo môžeme robiť my v boji s klimatickými zmenami? 

Znížením emisií CO2 do ovzdušia, využívaním alternatívnych zdrojov 
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DOMÁCA ÚLOHA  

1. Zisťovanie a vysvetli, prečo a ako pri výrobe energie vzniká 

CO2! 

Pretože energia vzniká spaľovaním uhlia a oxidačným procesom 

vyprodukuje CO2: C + O2 = CO2. 

 

2. Nájdi a vysvetli, na akom princípe funguje skleník! 

Sklenené strechy prepúšťajú slnečný svit dovnútra, ale nepustí von; zostáva viac 

slnečnej energie vo vnútri a tým aj v skleníku 

 

3. Skús nájsť, ako sa v poslednej dobe zmenila ľadová pokrývka na póloch! 

Pozrite si video na YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=Vj1G9gqhkYA 

alebo https://www.youtube.com/watch?v=qHE0n5c6-6g 

 

4. Najdi a vytvor zoznam spôsobov, ako je možné znížiť emisie CO2! 

Energetická účinnosť rastie s využitím alternatívnych zdrojov energie, ako je 

slnečná alebo veterná energia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vj1G9gqhkYA
https://www.youtube.com/watch?v=qHE0n5c6-6g
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. c 2. a 3. d 4. d 5. e 

6. a 7. c 8. d 9. a 10. e 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. N 2. N 3. P 4. P 5. P 

6. P 7. P 8. P 9. N 10. P 

 

Doplňovačka: 

1. Globálne otepľovanie je ... (pri zvýšení teploty atmosféry). 

2. CO2 je skleníkový plyn, pretože .... (Nenechá uniknúť teplo). 

3. Zmena klímy je nebezpečná, pretože ... (vedie k teplejšiemu a suchosti klímy). 

4. Pre boj proti zmene klímy musíme ... (znížiť emisie CO2 do atmosféry) 

5. Abysme znížili emisie CO2 do ovzdušia, .... (Musíme energiu využívať oveľa 

efektívnejšie) 
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda  vek 12 - 14 

Názov  Sociálna zodpovednosť pre budúcnosť - Boj s 

klimatickými zmenami 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● objasniť, čo je "klíma"; 

● vysvetliť, čo je najdôležitejším faktorom určujúcim klímu 

na Zemi; 

● popísať, čo sa stane so slnečnými lúčmi dopadajúcim 

do atmosféry a na zemský povrch; 

● popísať, ako funguje skleník a čo je "skleníkový efekt"; 

● uviesť najdôležitejšie skleníkové plyny; 

● charakterizovať zmeny klímy (globálne otepľovanie); 

● uviesť, aké sú najdôležitejšie úlohy v boji proti 

klimatickým zmeniť. 

Pomôcky  prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Kľúčové pojmy podnebie, klíma, pásma klímy, skleník, skleníkový plyn, 

skleníkový efekt, boj proti klimatickým zmenám 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Uvedenie do témy 

Učiteľ položí nasledujúce otázky: Čo je klíma? Čo ho charakterizuje, determinuje? Čo 

je skleník? Cieľom úloh je vzbudiť u žiakov záujem o tému. 

Čas: 10 minút 
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2. aktivita: Čo si myslíš: Čo je skleník a ako pracuje? 

Študenti sa pokúsi sformulovať svoje názory. Táto aktivita môže byť ponímaná ako 

malá prednáška. 

Čas: 8 minút 

 

3. aktivita: Prečo produkujeme CO2 a prečo je nebezpečný? 

Študenti diskutujú o tom, prečo produkujeme oxid uhličitý a aký je s ním problém. 

Čas: 10 minút 

 

4. aktivita: Diskusia o nových a obnoviteľných zdrojoch energie 

Diskusia k téme. Diskusnom body môžu byť: obnoviteľné zdroje v okolí školy, riešenie 

NRES. 

Čas: 12 minút 

 

5. aktivita: Evaluácia, zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Podľa svojho uváženia zadá žiakom 

domáci úlohu. 

Čas: 5 minúta 
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VIII. OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNÝ ROZVOJ 

 

Osobnostný rozvoj predstavuje kontinuálny proces, v rámci ktorého sa každý deň mení 

naša osobnosť k lepšiemu. 

Nikto z nás sa nenarodil ako tvor dokonalý či vzdelaný, ale každý z nás sa môže snažiť 

o sebapoznanie, o osvojenie si zručností a nových typov správania, vďaka ktorým bysme 

naplnili svoj osobný i profesionálny život. Každý z nás by mal najlepšie vedieť, čo od 

života chce a čo potrebuje k naplneniu svojich potrieb a túžob. 

Po celý život získavame veľa vedomostí a zručností, učíme sa v škole, od rodičov, našich 

učiteľov, ktorí nám poskytujú rady a akýsi návod. Keby sme od začiatku vedeli, čo 

budeme v živote robiť a aké možnosti budeme mať, naša cesta by bola jednoduchšia a 

nepotrebovali by sme sa učiť priebežne. Inými slovami, mali bysme viac času na 

osobnostný rozvoj.  

Osobnostný rozvoj je proces celoživotné. Je to spôsob, ako zhodnotiť naše schopnosti 

vzhľadom k nášmu životnému cieľu a k cieľom, ktoré sme si stanovili, abysme dosiahli a 

maximalizovali svoj potenciál. 
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A. SEBAPOZNANIE A SOCIÁLNE ZRUČNOSTI 

 

Čo znamená sebauvedomenie? Môžeme ho charakterizovať ako celkovú znalosť svojej 

osobnosti. Mladí ľudia však veľmi často sami seba vidia a vnímajú inak. Výsledkom je 

často to, že dobrovoľne trávia svoj čas s priateľmi, ktorí na ne majú svojím správaním 

negatívny vplyv, a to všetko sa ešte odohráva v zlom prostredí. 

Je dôležité nepliesť si sebapoznanie sa sebeuvědoměním. Druhý pojem viac súvisí s 

postavou, motívy, pocity, túžbami, kým prvá pojem obsahuje nielen vieru, osobnostné 

rysy, hodnoty, ale aj fyzické vlastnosti a vedomie, že existujeme ako jednotlivci. 

Poznávanie nášho ja je zásadný, pretože všetky ľudské konanie a správanie vychádza z 

nášho vlastným ja. Pokiaľ nebudeme cítiť našu osobnú identitu, ako potom máme starať 

o našu spoločenskú osobnosť a sociálne zručnosti? 

Sociálna identita nepochybne zohráva zásadnú úlohu v každodennom živote ľudí. Naše 

správanie, reč tela, gestá a naša komunikácia všeobecne (verbálna alebo neverbálna) sa 

objavuje v ranom veku a sprevádza naše životy neustále. Tvoríme medziľudské vzťahy 

založené na našich sociálnych zručnostiach, ktoré sú spojené so sebapoznaním. 

Sociálne médiá pomáhajú ľuďom spojiť sa, komunikovať a komunikovať rýchlo a ľahko. 

Máme možnosť konverzovať s ľuďmi po celom svete a spoznávať nové kultúry, hovoriť s 

priateľmi a rodinou, aj keď ich nemáme vo svojej blízkosti. Vedľa komunikácia sociálne 

médiá vytvárajú nový vizuálny svet, kde používatelia vytvárajú profily, prezentujú svoje ja 

presne tak, ako chcú, poskytujú prístup k informáciám o sebe, chcú sa pripojiť k ostatným 

užívateľom. To vedie k vzniku novej identity každého z nás. Sociálne médiá nás môžu 

spájať, ale zároveň aj izolovať, lebo sociálne médiá nás spájajú v rámci digitálneho sveta, 

ale zároveň vytvára akýsi deficit sociálnych zručností, a to práve u mladších ľudí. To môže 

viesť k strate očného kontaktu, schopnosti telefonovať; k strate pozornosti a vnímanie 

prostredia okolo seba samého. 
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Ako správne využívať sociálne médiá: 

● Snažte sa obmedzovať používanie technológií pri jedle, učenie sa a ďalších iných 

aktivitách. 

● Vypnite všetky prístroje aspoň jednu hodinu pred spaním a nechajte je vypnuté 

ešte hodinu po prebudení. 

● Doprajte si niekoľko dní voľna od sociálnych médií. 

Sociálne médiá ľuďom pomáhajú rýchlo a ľahko komunikovať s okolím. U každého z nás 

môžu zapríčiniť vznik novej digitálnej identity. V skutočnosti sa však táto digitálna identita 

s tou skutočnou úplne nemusí zhodovať. Digitálna identita by v sebe mala zahŕňať etické 

a vhodné užívanie digitálneho prostredia. Digitálna identita napríklad umožňuje 

príjemcovi potvrdiť, že odoslaný email bol odoslaný práve nami. Môžeme ju teda používať 

ako "preukaz totožnosti" vo virtuálnom prostredí. Digitálna identita však prináša aj isté 

hrozby: 

● Vďaka anonymite sveta internetu existuje vždy nebezpečenstvo, že vás niekto 

oklame. 

● Nadmerné zdieľanie informácií a odhaľovanie príliš mnohých osobných detailov o 

vašom živote môže viesť k nežiaducim výsledkom. 

● To, čo uverejníte, vás sprevádza navždy - na to byste nemali nikdy zabúdať. 

● Kybernetická šikana. 

Ani tí, ktorí s najlepšími úmyslami túži udržať svoje "avatary" čo najautentickejší, nemôžu 

vždy sami seba prezentovať v plnom rozsahu. Ľudské osobnosti sú na to príliš zložité a 

dynamické. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

1. Čo je sebauvedomenie? 

Sebauvedomenie je jedným z princípov sociálnej psychológie. 

Je to termín, ktorý sa používa na opis toho, ako si človek 

predstavuje sám seba. Úzko teda súvisí so sebapoznaním. 

 

2. Akými technikami môžeme získať sebauvedomenie? 

Rozšírenie emočného slovníka, spochybniť svoju vieru, uvedomiť si svoje vlastné 

myšlienky a pocity, žiadať konštruktívnu spätnú väzbu od ľudí, ktorým veríte. 

 

3. Čo sú tzv. Sociálne zručnosti? 

Sociálne zručnosti uľahčujúce interakciu a komunikáciu s ostatnými. 

 

4. Vymenujte tri spôsoby, ako môžeme využívať digitálny identitu. 

Voľby, prieskumná šetrenie, preukázanie totožnosti. 

 

5. Ako sa môžeme vysporiadať s nebezpečenstvom, ktoré v sebe sociálne 

médiá môžu ukrývať? 

Byť opatrný, neoznamovať o sebe dôverné informácie, neveriť každému, kto sa 

tvári byť našim priateľom, overovať si zdroje informácií. 
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VERZIA PRRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. a 2. d 3. c 4. b 5. c 

6. a 7. c 8. b 9. c 10. a 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. P 3. N 4. P 5. N 

6. P 7. P 8. N 9. N 10. P 

 

Doplňovačka: 

1. Aby sme poznali svoje ja, je vyžadované ... (sebauvedomenie a sebapoznania). 

2. Význam poznávanie nášho ja je zásadný, každé ľudské konanie a správanie je 

založené ... (na nás samotných). 

3. Sebauvedomenie je považované za faktor, ktorý ovplyvňuje ... (sebapoňatia). 

4. Sebauvedomenie dáva schopnosť poučiť sa z ... (chýb a úspechov). 

5. Dosiahnutím sebauvedomenie sme schopní uspieť v ... (osobnom a spoločenskom 

živote). 
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Otvorené otázky:  

1. Čo je sebauvedomenie? (Sebauvedomenie je jedným z princípov sociálnej 

psychológie. Je to termín, ktorý sa používa na opis toho, ako si človek predstavuje 

sám seba. Úzko teda súvisí so sebapoznaním.) 

2. Aké sú drobné rozdiely medzi sebapoznaním a sebeuvědoměním? (Sebapoznanie 

je poznanie, ktoré obsahuje nielen vieru, osobnostné rysy, hodnoty ale aj fyzické 

vlastnosti a vedomie, že existujeme ako jednotlivci, zatiaľ čo uvedomenie si seba 

samého súvisí skôr s charakterom, motívy, pocity, túžbami.) 

3. Aké sú výhody rozvoja sociálnych zručností? (Kvalitná komunikácia, cenné vzťahy, 

zlepšenie účinnosti, zvýšenie pocitu šťastia) 

4. Ako môžeme pestovať sebauvedomenie? (Rozšírenie emočného slovníka, 

spochybniť svoju vieru, uvedomiť si svoje vlastné myšlienky a pocity, žiadať 

konštruktívnu spätnú väzbu od ľudí, ktorým veríte.) 

5. Aké sú znaky toho, že ste dosiahol sebauvedomenie? (Definujeme svoje silné a 

slabé stránky. Dokážeme určiť, čo potrebujem na splnenie novej úlohy. Sme si 

vedomí svojich chýb a vieme ich napraviť. Chápeme a hovoríme o svojich pocitoch. 

Máme empatický postoj k potrebám a pocitom iných ľudí. Všímame si, ako moje 

správanie ovplyvňuje ostatné.) 
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda  vek 12 - 14 

Názov  Osobnostný a sociálny rozvoj - Sebapoznanie a sociálne 

zručnosti 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● objasniť, čo je sebapoznanie; 

● vysvetliť význam sociálnych zručností; 

● uviesť, čo znamená mať sebauvedomenie; 

● popísať, ako môžu ľudia obohatiť svoje 

sebauvedomenie; 

● objasniť dôležitosť uvedomenie si sama seba. 

Pomôcky  prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Kľúčové pojmy sebapoznanie, sebauvedomenie, sociálne zručnosti 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Uvedenie do témy 

Učiteľ študentom prečíta dva citáty, ku ktorým sa budú mať za úlohu vyjadriť. 

"Pot plus obeť rovná sa úspech." Charles O. Finley 

"Kvalita neprichádza náhodou. Je to zámer. " Charles Luckman 

Čas: 10 minút 

 

2. aktivita: Výklad učiva 

Výklad učiva pomocou ppt prezentácie. 

Čas: 20 minút 
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3. aktivita: Ako môžete "pestovať" svoje sebauvedomenie? 

Najprv po dobu piatich minút požiada učiteľ študentov, aby si zapísali svoje základné 

vlastnosti. Potom je požiada, aby spísali nejaké krátkodobé ciele na niekoľko 

najbližších mesiacov. Potom vytvorí spoločný kalendár obsahujúci ich ciele a pripnú si 

ho na nástenku. 

Čas: 10 minút 

 

 

4. aktivita: Evaluácia, zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Zhrnie učivo a podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minúta 
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B. POTREBY A ZÁUJMY V POROZUMENÍ 

Napriek tomu, že sa značné pozornosti vo vzdelávaní dostáva znalostiam a zručnostiam, 

nezaručujú, že probíranému téme bude porozumené. Je všeobecne známe, že ľudia 

získavajú vedomosti počas svojho života bez toho, aby hlboko chápali ich základ a 

spôsob, ako ich správne používať. Ale bez týchto schopností sú znalosti takmer k ničomu! 

Z dlhodobého hľadiska musí vzdelávania smerovať k aktívnemu využívanie znalostí a 

zručností. Skrátka musíme učiť k porozumeniu, aby nám vzdelávanie prinášalo dlhodobé 

prínosy. 

A ako bysme mali učiť k porozumeniu? Mali bysme urobiť z učenia dlhodobý proces 

zameraný na myslenie. Ďalej bysme mali priebežne hodnotiť, podporovať učenie 

názornými ukážkami, prezentáciami, venovať pozornosť vývojovým faktorom, predstaviť 

študentom daný odbor, podporovať transfer učenie. 

V učení sa k porozumeniu zohráva dôležitú úlohu empatie, čiže rokovania k porozumeniu, 

uvedomenie si citlivosti a sprostredkovane prežívanie pocitov, myšlienok a zážitkov iného 

z minulosti alebo prítomnosti, bez pocity, myšlienky a zážitky boli plne oznamované 

objektívne explicitným spôsobom. 

Učenie sa k porozumeniu by malo byť podmienené motiváciou, teda potrebou, túžbou, 

prianím alebo pohnútkou vnútri jedinca. Je to proces podnecovania ľudí k činom vedúcim 

k dosiahnutiu cieľov. Motivácia je dôležitá ako pre študentov, tak pre učiteľov. Motivovaní 

učitelia inšpirujú študentov k sústredenie. A študenti motivovaní k učeniu inšpirujú učiteľa 

k učeniu. 

 

ČO JE AKTÍVNE VZDELÁVANIE 

Aktívne učenie je akýkoľvek prístup k výučbe, pri ktorom sú všetci študenti požiadaní, aby 

sa zapojili do procesu učenia. Aktívne učenie sa stavia proti tradičným metódam, v 

ktorých boli študenti pasívnymi príjemcami znalostí od experta. Aktívne učenie môže mať 

mnoho podôb a môže byť uskutočňované v akejkoľvek disciplíne. Aktívne učenie zlepšuje 

výsledky študentov. Výhody využívania takýchto aktivít sú značné, vrátane zlepšeného 
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kritického myslenia, zručnosti, zvýšené uchovávanie a prenos nových informácií, zvýšená 

motivácia, zlepšenie medziľudských zručností a zníženie neúspešnosti kurzu (Prince, 

2004). Národný prieskum zapojenie študentov (NSSE) ako jeden z príkladov skúmal 

skúsenosti so zapojením státisícov študentov z viac ako 1600 vysokých škôl a univerzít 

od roku 2000. Prieskum ukázal, že praktické, integračné a kooperatívne skúsenosti s 

aktívnym učením vedú k vysokej úrovni študentských úspechov a osobného rozvoja (Kuh, 

O'Donnell a Schneider, 2017). Aktívne učenie môže pozitívne ovplyvniť motiváciu 

študentov (Owens, Sadler, Barlow, & Smith-Walters, 2017) 

Jednou z metód vedúce k aktívnemu učeniu je skupinová diskusia s rotáciou predsedov, 

ktorá podporuje študentov v aktívnom načúvaní vybraných rečníkom. Študenti diskutujú, 

"striedajú" si úlohy, pričom opakovane vyberajú nasledujúceho rečníka. Nový rečník má 

vždy za úlohu zhrnúť doterajšie body diskusie. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

1. Aký je rozdiel medzi učením a učením k porozumeniu? 

Cieľom učenia k porozumeniu je naučiť sa efektívne 

využívať naše vedomosti a osvojené zručnosti. 

 

2. Aký to má význam učiť k porozumeniu? 

Osobnostný rast člověka 

 

3. Aké sú základné kroky, ktorými sa musí niekto riadiť, aby učil k 

porozumeniu? 

Mali bysme urobiť z učenia dlhodobý proces zameraný na myslenie. Ďalej bysme 

mali priebežne hodnotiť, podporovať učenie názornými ukážkami, prezentáciami, 

venovať pozornosť vývojovým faktorom, predstaviť študentom daný odbor, 

podporovať transfer učenia. 

 

4. Aký je rozdiel medzi empatiou a sympatií? 

Sympatie môže odkazovať na zdieľanie alebo schopnosť zdieľať pocity iné osoby, 

zatiaľ čo empatia má tendenciu byť používaná k predstavovaní si alebo schopnosť 

predstavovať si pocit, ktorý niekto skutočne má. 

 

5. Čo je to manipulatívne správanie a ako ho spoznáte? 

Manipulácia je "šikovné" zaobchádzanie, ovládanie alebo používanie niečoho 

alebo niekoho. Manipulácia znamená získať to, čo chcete, ignorovaním alebo 

poškodzovaním túžob druhých.



171 
 

VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. a 2. d 3. c 4. a 5. b 

6. c 7. b 8. a 9. c 10. a 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. P 3. N 4. N 5. P 

6. P 7. N 8. P 9. P 10. N 

 

Doplňovačka: 

1. V dlhodobom horizonte musí vzdelávania smerovať k aktívnemu využívaniu ... 

(znalostí). 

2. Abysme mohli vo vzdelávaní dosiahnuť dlhodobé prínosy, musíme (učiť k 

porozumeniu). 

3. Študujúci musia tráviť väčšiu časť svojho času v ... (činnosti). 

4. Spôsob, akým sú informácie prezentované, môže nesmierne ovplyvniť (učenie k 

porozumeniu) 

5. Proces učenia by mal byť prispôsobený tomu, čo sa študenti môžu alebo nemôžu 

naučiť v závislosti na ... (ich veku a vývojových faktorov). 
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Otvorené otázky:  

1. Čo je empatia? (Porozumenie, uvedomenie si citlivosti a sprostredkované 

prežívanie pocitov, myšlienok a skúseností iného z dôb minulých alebo prítomných, 

bez toho aby mali pocity, myšlienky a zážitky sprostredkované objektívne 

explicitným spôsobom.) 

2. Čo je sympatie? (Čin k pochopeniu pocitov druhých.) 

3. Aký je rozdiel medzi sympatií a empatiou? (Sympatie môže odkazovať na zdieľanie 

alebo schopnosť zdieľať pocity iné osoby, zatiaľ čo empatia má tendenciu byť 

používaná k predstavovaní si alebo schopnosť predstavovať si pocit, ktorý niekto 

skutočne má.) 

4. Aké sú typy empatia? (Kognitívne empatia, citová empatia, súcitná empatia) 

5. Prečo je empatia dôležitá? (Je zásadné, abysme sa pokúsili spoznať realitu iných 

ľudí, a kvôli tomu potrebujeme empatiu. Snaha porozumieť vedie k empatii a 

empatie vedie k rastu. Je to kľúč k vytvoreniu a upevneniu našich medziľudských 

vzťahov.
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UČEBNÝ PLÁN 

I. část 

Úroveň/ trieda vek 12 - 14 

Názov  Osobnostný a sociálny rozvoj - Potreby a záujmy v 

porozumení 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● definovať rozdiel medzi učením a učenia k 

porozumenie; 

● objasniť dôležitosť učenia k porozumeniu; 

● uviesť základné kroky na dosiahnutie učenia k 

porozumeniu. 

Pomôcky  prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Kľúčové  pojmy  učenia k porozumeniu, sympatie, empatia, motivácia, 

manipulácia, 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Čo znamená niečomu rozumieť? 

Učiteľ kladie študentom tieto otázky: Prečo vzdelávať k porozumeniu? Čo je 

porozumenie? Čo by malo byť ťažké pochopiť? Čo je generačný znalosť ?. Svoje 

názory si zaznamenajú, môže prebehnúť spoločná diskusia. 

Čas: 10 minút 

 

2. aktivita: Učebný plán 

Študenti sa pokúsi navrhnúť vlastný učebný plán na zvolenú tému. Uvedú cieľ, aktivity 

a metodológiu, spôsob hodnotenia, evaluácie. 
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Čas: 15 minút 

 

3. aktivita: Čo ste sa naučili? 

Úlohou študentov bude napísať vlastnými slovami, čo sa dozvedeli o plánovaní lekcií, 

o učenie sa k porozumeniu. 

Čas: 15 minút 

 

4. aktivita: Evaluácia, zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Zhrnie učivo a podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minuta 
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C. AKO ROZLIŠOVAŤ MOTIVÁCIU OD MANIPULÁCIA 

Motivácia je slovo odvodené od slova motív, čo označuje potrebu, túžbu, priania alebo 

pohnútku vnútri jedinca. Je to proces podnecovania ľudí k činom vedúcim k dosiahnutiu 

cieľov. Ľudské správanie je cielené. Motivácia spôsobuje cielené správania. Potreby 

možno riešiť a cielene uspokojovať práve prostredníctvom motivácie. Pozri tzv. 

Maslowova pyramída potrieb. Potreby jedinca slúži ako hnacia sila ľudského správania. 

Motivácia je dôležitá ako pre študentov, tak pre učiteľov. Motivovaní učitelia inšpirujú 

študentov k sústredenie. A študenti motivovaní k učeniu inšpirujú učiteľa k učeniu. 

Motivácia je dôležitá pre efektívne riadenie času, pre efektívne zvládanie každodenných 

životných výziev, príležitostí, aby bolo možné ísť ďalej a dosahovať ciele. Motivácia nám 

pomáha riadiť náš čas a stať sa produktívnymi a prospešnými. Motivácia je dôležitá aj v 

ľudskom živote. Ľudský vývoj je neustálym procesom a každý deň musíme prekonávať 

veľa prekážok. Tými môžu prírodné katastrofy, nevzdelané spoločnosť, zlé vládne 

postupy apod. Ale keď sami v sebe poskytneme motivačné prostredie, náš zmysel sa 

aktivuje. 

Manipulácia je "šikovné" zaobchádzanie, ovládanie alebo používanie niečoho alebo 

niekoho. Manipulácia znamená získať to, čo chcete, ignorovaním alebo poškodzovaním 

túžob druhých. Manipulátori používajú šarm, presviedčanie, prehovárania, ľsťou a 

klamanie. Obľúbenými "zbraňami" manipulátorov sú vina, sťažovanie, porovnávanie, 

klamstvo, popieranie, predstieranie nevedomosti alebo neviny, vina, úplatkárstvo, 

podkopávanie, hry mysli, predpoklady, zvraty, emocionálne vydieranie, vyhýbavosti, 

zabúdania, falošné znepokojenie, súcit, ospravedlnenia, lichotenie, dary a láskavosti. 

Bežnou technikou manipulátorov je používať vinu, popierať ich sľuby, dohody alebo 

rozhovory alebo začať hádku a obviňovať vás za niečo, čo ste neurobili, aby nad vami 

získali moc, prípadne sympatie. Manipulátori často vyjadrujú predpoklady o vašich 

úmysloch alebo o tom, čomu veríte a potom na ne reagujú tak, aby ospravedlnili svoje 

pocity alebo činy. 
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Snažia sa vás tiež vystrašiť, takže často obetujete svoje potreby a priania. Ak to 

nefunguje, občas náhle prehodí na "miernejší tón". Nechajú vás veriť, že urobia, čo 

chcete vy, ale nakoniec robia len podľa seba a pre seba. Ich pasívne agresívne správanie 

je formou pasívny manipulácia motivované strachom. V každom smere sa vyhýbajú 

stretu, mení téma alebo používajú vinu a odmietnutie, aby sa vyhli tomu, že nemusí mať 

pravdu. Keď sú konfrontovaní, majú problémy s prijatím zodpovednosti za svoje činy. 

Namiesto toho popierajú zodpovednosť a obviňujú alebo sa ospravedlňujú, aby udržali 

pokoj. 

So zvyšujúcim sa vplyvom sociálnych médiami veľmi často dochádza k manipulácii aj vo 

virtuálnom prostredí. Vzhľadom k rozšírenému prístupu k rôznym informáciám musí byť 

starostlivo vybrané to, čo čítame a ďalej reprodukuje. Internet sa skladá z obrovského 

úložiska informácií, kde prakticky každý môže vytvárať nejaký materiál. Je síce dosť 

ťažké, ale aj veľmi zásadné skontrolovať informácie, ktoré čítate a zistiť, do akej miery sú 

presné a pravdiví, alebo nie. Prvým krokom je identifikácia autorov a presnosť toho, čo 

poskytujú. Mali bysme sa tiež uistiť, že navštevujeme iba uznávané weby, ktoré poskytujú 

spoľahlivé informácie. Nikdy nie je na škodu skontrolovať údaje o autorovi, to, čo píše, 

ale aj doménu, z ktorej sú informácie prijímané. V neposlednom rade nezabudnite, že 

internet môže byť skvelým zdrojom informácií, ale ak sa zameriame na ich presnosť, je 

knižnica stále jedným z najlepších miest pre výskum. 

Majte na pamäti, že nie všetky zdroje sú vytvorené rovnako. To, že sú natlačené alebo 

dostupné na internete nezaručuje, že sú presné, alebo že pochádza z dobrého výskumu. 

Pri vyhľadávaní na webe je dôležité kriticky zhodnotiť výsledky vyhľadávania 

● Hľadajte články publikované vo vedeckých časopisoch. 

● Hľadajte materiály na webových stránkach, ktoré sa zameriavajú na vedecké 

zdroje. 

● Porovnajte niekoľko rôznych názorov. 

● Svoje výsledky konzultujte. 
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KONTROLNÉ OTÁZKY  

1. Vymenujte hlavné rozdiely medzi motiváciou a 

manipuláciou a zdôvodní svoje odpovede. 

Manipulácia Motivácia 

Zaujíma sa len o prácu a výkon. Zaujíma sa o prácu, ale aj o človeka. 

Je poháňaná predovšetkým pýchou. Je poháňaná skôr záujmom a láskou. 

Kontroluje ľudí. Splnomocňuje ľudí. 

Devalvuje ľudí. Váži si ľudí. 

Zlé vedenie ľudí. Skvelé vedenie ľudí. 

Podporuje zášť. Podporuje lojalitu. 

 

2. Čo definuje manipulatívne správanie? 

Manipulácia je "šikovné" zaobchádzanie, ovládanie alebo používanie niečoho 

alebo niekoho. Manipulácia znamená získať to, čo chcete, ignorovaním alebo 

poškodzovaním túžob druhých. 

 

3. Dokážete sa chrániť pred manipuláciou a ako? 

Poznať svoje základné ľudské práva. Udržiavať si odstup. Vyhýbajte sa 

sebaobviňovanie a personalizáciu. Zamerajte sa na ne kladením vhodných otázok. 

Než odpoviete na ich otázky, využite čas na premýšľanie k svojmu prospechu. 

Naučte sa hovoriť "nie". Vývod dôsledky, keď neprijmú vaše "nie". 

 

4. Čo je CRAAP test a ako ti môže pomôcť v procese hodnotenia, keď sa 

dostane na hodnotenie informácií? 

Test vierohodnosti zdroje informácií.  
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5. Porovnaj primárne a sekundárne zdroje. Ktorý z nich je podľa teba 

cennejšie? 

Primárne zdroje zahŕňajú čokoľvek, čo sa dá považovať za originálny, pôvodné 

dáta. Sekundárne zdroje interpretujú primárne zdroje. Primárne zdroje sú 

cennejšie. 

 

6. Prečo je dôležité zhodnotiť svoje zdroje? 

Overenie dôveryhodnosti informácií. 
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VERZIA PRE SMARTPHONY 

Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede: 

1. d 2. b 3. c 4. a 5. a 

6. a 7. c 8. d 9. a 10. c 

 

Otázky s možnosťou výberu pravdivé (P) - nepravdivé (N) tvrdenia: 

1. P 2. P 3. N 4. P 5. N 

6. N 7. P 8. N 9. P 10. N 

 

Doplňovačka: 

1. Manipulácia so od motivácie líši v (mnohých bodoch). 

2. Starosť a starostlivosti o prácu a osobu: ... (motivácia). 

3. Diabolské vedenie ľudí sa týka ... (manipulácia). 

4. Silní a hodnoty ľudia: ... (motivácia) 

5. Manipulátori často vyslovujú domnienky o vašich zámeroch alebo viere a potom 

na ne reagujú, ako by ... (boli pravdivé). 

 

Otvorené otázky:  

1. Vymenujte niektoré rozdiely medzi manipuláciou a motiváciou. (Manipulácia sa 

stará o prácu, zatiaľ čo motivácia sa stará o prácu a osoby. Manipulácia podporuje 

zášť, zatiaľ čo motivácia podporuje lojalitu. Manipulácia kontroluje ľudí, zatiaľ čo 

motivácia posilňuje ľudí.) 

2. Vymenujte tri spôsoby, ako sa vyhnúť manipulácii? (Poznať svoje základné ľudské 

práva. Držte si odstup. Vyhnite sa personalizáciu alebo bezpečnému obviňovania.) 

3. Ktoré sú tri bežné taktiky manipulátorov? (Klamstvo, prázdne sľuby, kritika) 
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4. Ktoré tri bežné správanie nájdete u motivátorov? (Podpora prostredníctvom 

pozitivity. Pomôcť vám byť najlepší verzií seba samého. Postoj "Áno, môžeš".) 

5. Kto môže byť pre niekoho manipulátor alebo motivátor? (Rodič, priateľ, učiteľ)
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda  vek 12 - 14 

Názov Osobnostný a sociálny rozvoj - Ako rozlišovať motiváciu 

od manipulácie 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● uviesť hlavné rozdiely medzi motiváciou a 

manipuláciou a svoje odpovede zdôvodniť; 

● objasniť, čo definuje manipulatívne správanie; 

● uviesť, ako sa chrániť pred manipuláciou. 

Pomôcky prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Kľúčové pojmy motivácia, manipulácia, CRAAP 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Čo znamená niečomu rozumieť? 

Učiteľ kladie študentom tieto otázky: Aký je rozdiel medzi motiváciou a manipuláciou 

?. Svoje názory si zaznamenajú, môže prebehnúť spoločná diskusia. 

Čas: 10 minút 

 

2. aktivita: Tvorba manipulatívneho profilu 

Študenti sa pokúsi popísať na základe svojich skúseností hlavné vlastnosti, ktoré má 

manipulatívne osoba. Popremýšľa o spôsoboch, ako sa vyhnúť manipulácii. 

Čas: 20 minút 
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3. aktivita: Rohy 

Čítanie a práca so scenármi uvedenými v domácom úlohy. Diskusia k možným 

problematickým situáciám v rozhovoroch. 

Čas: 10 minút 

 

4. aktivita: Evaluácia, zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Zhrnie učivo a podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minúta 
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PRÍLOHA 

I. 

Občianska sociálna zodpovednosť - CSR 

My všetci žijeme v spoločnosti - v malej ako je napr. Naša rodina, trieda, komunita alebo 

vo väčšej, ako je naša krajina alebo Európa. Dnes vďaka výhodám a charakteristike 

digitálnej doby sa svet stal malým - môžeme mať ľahko priateľov na Aljaške, Tahiti alebo 

v Indii. Hovoríme, že žijeme v "globálnej dedine", kde každý pozná každého - a skutočne 

nie je potrebné kliknúť na viac ako šesť odkazov, abysme sa spojili s kýmkoľvek vo svete. 

Sme svetový spoluobčania, našou najväčšou spoločnosťou je ľudstvo. 

Už v 60. rokoch 20. storočia si viac a viac ľudí, manažérov a vlastníkov uvedomovalo, že 

obchodná spoločnosť je zodpovedná za viac než len vytvoriť zisk. Hlavným dôvodom pre 

toto širšie chápanie spoločenských zodpovednosťou bol vznik potreby ochrany životného 

prostredia. Najskôr si uvedomili, že ide o globálny problém; znečistenie ovzdušia sa 

nezastavuje pri bránach spoločností, nieto u národných hraníc. Druhým zistením bolo, že 

zatiaľ najväčším znečisťovateľom sú spoločnosti (korporácie). Tieto dve zistenia otvorila 

problematiku, toho, že obchodná spoločnosť je zodpovedná za viac než len vytvoriť zisk 

za každú cenu. Podľa tohto prístupu boli formulované 4 typy zodpovednosti, ktoré možno 

aplikovať nielen na firmy, ale aj na jedinca či komunitu. 

Môžeme rozlišovať zodpovednosť: 

● Ekonomická (Economic), ktoré v sebe zahŕňa zásadu "byť prospešný ako len 

spoločnosť môže". Ale na rozdiel od skoršieho čisto liberálneho prístupu "za každú 

cenu" bolo nahradené "ako legálne, etické a dobročinné okolnosti dovolia". To isté 

však platí aj pre jednotlivcov: každý má nejaké osobné výdavky a osobné príjem; 

a každý jednotlivec je zodpovedný za príjem na pokrytie všetkých svojich 

osobných výdavkov. 

 

● Právny (Legal), v rámci ktorej musí spoločnosť dodržiavať všetky pravidlá a 

právne požiadavky, čo znamená - pracovať podľa zákona. Skôr zákon dovoľoval 

spoločnostiam prakticky všetko od práce cez čas zamestnancov po zabíjanie a 
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týranie svojich blížnych, zvlášť - súperov, zákon sa stal viac vyváženým a zakázal 

skoršie neprimeranosti. Právny systém (zákon) určuje čo je správne a čo je zlé. 

Osoby (občania, jednotlivci) sú povinní dodržiavať zákon; čo znamená dodržiavať 

pravidlá. 

 

● Etická (Ethical), všetko má byť posudzované aj z hľadiska etiky. Etika je 

predstava o správnom a zlom správaní. Snaží sa vyriešiť otázky ľudskej morálky 

tým, že definuje predstavy ako je dobro alebo zlo, to čo je správne a čo zlé, cnosť 

a necnosti, spravodlivosť a zločin. Etické zodpovednosti majú vyššiu hodnotu než 

právnej zodpovednosti, pretože existuje veľa problémov týkajúcich sa správania, 

ktoré sú posudzované ako neetické, ale neregulované zákonom. Spĺňať etickej 

zodpovednosti preto jednoducho znamená dodržiavať pravidlá a očakávania 

spoločnosti, v ktorej žijeme. Etické správanie je zodpovednosťou všetkých 

občanov. 

 

Dobročinná (Philanthropic), podľa ktorej by sa spoločnosti mali starať o 

špeciálny skupiny ľudí a materiálne im pomôcť. Takže niektoré spoločnosti 

pomáhajú zdravotne postihnutým financovať vozíčky; iné pomáhajú mladým 

muzikantom alebo ďalšie ponúkajú štipendiá pre menšiny, atď. 

CSR sa stalo dôležitou témou v medzinárodnom podnikaní a čím ďalej viac expertov 

začalo pracovať na zmezinárodnění a štandardizáciu. Na konci tohto procesu, 

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) uverejnila medzinárodnú normu pre 

CSR: ISO26000: 2010. (26000 je "názov a číslo" CSR ako ISO14000 je pre ochranu 

životného prostredia alebo ISO27000 informačnej zabezpečenia; a 2010 je rok tohto 

uverejnenie a medzinárodného uznania.) Odvtedy ISO26000: 2010 je prijaté aj ako 

národná norma vo viac ako 100 krajinách sveta . (ISO nemá ďaleko od 200 členských 

krajín.) Čo je viac ako 90% svetovej ekonomiky (spoločností) riadiaci sa (alebo aspon 

poznajúci) požiadavky Spoločenské zodpovednosti firiem (CSR). Všetky partnerské 

krajiny prijali ISO26000: 2010 CSR medzinárodnú normu a pravidlá. CSR je teda okrem 

iného znakom etické a humanitárnu zodpovednosti za pomoc potrebným. 
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VERZE PRO SMARTPHONY 

Otázky s možností výběru správné odpovědi: 

1. c 2. d 3. b 4. e 5. a 

6. c 7. d 8. a 9. e 10. a 

 

Otázky s možností výběru pravdivé (P) – nepravdivé (N) tvrzení: 

1. N 2. N 3. P 4. P 5. P 

6. N 7. P 8. N 9. P 10. P 

 

Doplňovačka: 

1. Korporácie sú zodpovedné nielen za ... (zisk). 

2. Občania musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby si našli prácu, aby ... (pokryli 

svoje náklady plus náklady na deti). Dobročinnost jsou nezbytná, protože …. 

(existují lidé v nouzi). 

3. Darovanie je možné len vtedy, ... (ak si to môže dovoliť).  

4. Právne predpisy sú vždy napísané, ale etické ... (zvyčajne nie: je to očakávania 

spoločnosti.) 

 

Otevřené otázky: 

1. Čo je CSR? (Pôvodne spoločenská zodpovednosť firiem) 

2. Existuje medzinárodný štandard pre CSR? (Áno, ISO26000) 

3. Čo je etika? (Pravidlá v spoločnosti o tom, čo je považované za správne či zlé.) 

4. Ktoré sú nadradené, etické alebo právne pravidlá? (Etické pravidlá)  

5. Čo je to filantropia? (Dobrovolná pomoc potrebným)
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UČEBNÝ PLÁN 

I. časť 

Úroveň/ trieda vek 12 - 14 

Názov  CSR 

Čas 45 min 

Ciele výučby Po osvojenie učiva budú žiaci schopní: 

● objasniť, čo znamená CSR; 

● uviesť, prečo je možné a žiaduce rozšíriť CSR; 

● vysvetliť, čo je etika a čo znamená aj pre občanov a 

spoločenstvá; 

● objasniť, čo je filantropie a prečo je dôležitá na 

všetkých úrovniach. 

Pomôcky prezentácie v PowerPointe, dataprojektor, flip chart, laptop, 

Klíčové pojmy  CSR, zodpovednosť, typy zodpovednosti 

II. časť: Priebeh vyučovacej hodiny 

 

1. aktivita: Čo znamená niečomu rozumieť? 

Učiteľ kladie študentom tieto otázky: Na čo sú korporácie? Čo bolo skôr považované 

za jediný cieľ firmy? Čo je to zisk? Svoje názory si zaznamenajú, môže prebehnúť 

spoločná diskusia. 

Čas: 10 minút 

 

2. aktivita: Ako sa objavilo CSR? 

Študenti sa pokúsi popísať, ako firmy tvoria zisk a čo s ním potom robia. 

Čas: 8 minút 
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3. aktivita: CSR pre firmy 

Študenti diskutujú o tom, prečo majú firmy aj iné povinnosti ako vytváranie zisku. 

Učiteľ hovorí o dôvodoch neudržateľnosti života, ktorý žijeme. 

Čas: 10 minút 

 

4. aktivita: CSR pre občanov a komunity 

Diskusia k danej téme. Diskusnom body môžu byť: význam etiky a filantropie 

všeobecne jednotlivca a pre spoločnosť. 

Čas: 12 minút 

 

 

5. aktivita: Evaluácia, zhrnutie a zadanie domácej úlohy 

Učiteľ vyhodnotí prácu vo vyučovacej hodine. Zhrnie učivo a podľa svojho uváženia 

zadá žiakom domáci úlohu. 

Čas: 5 minúta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobecněný model CSR pro občany (jednotlivce)  
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II. 

AKO SA SOCRATIVE.COM POUŽÍVA? 

www.socrative.com 

 

1. Socrative.com je veľmi účinný nástroj pre vytvorenie jednoduchého rozhrania 

medzi učiteľom a študentom, medzi počítačom učiteľa a šikovným telefónom 

študenta. Smartphone musia mať prednostne systém iPod alebo Android. 

 

2. Učitel sa na uvedených webových stránkach zaregistruje. Môže si vybrať medzi 

dvoma možnosťami. Menšie / jednoduchšie modul umožňuje pracovať s 50 

študentmi súčasne; táto možnosť je bezplatná. Ak chce učiteľ pracovať až so 150 

študentmi, bude musieť investovať malú sumu (v poriadku cca 20 euro ročne). 

Časové okno je definované učiteľom; je otvorené pre vybranú skupinu študentov 

(až 50 z nich), kým si učiteľ nenechá danej úlohy otvorené na svojom počítači. 

(Úloha beží na povrchu Socrative; učiteľ môže medzitým svoj počítač zavrieť; napr. 

Počas domácej úlohy). 

 

3. Socrative.com je vynikajúci nástroj pre individuálne učenie a kontrolu úrovne 

vedomostí, skvele sa hodí ako forma domácej úlohy, ktorú učiteľ veľmi ľahko 

skontroluje. Okrem tohto využitie je dobre použiteľný v triede pri práci s rôznymi 

skupinami, organizáciu tímových súťaží atď. Ďalej je tiež vynikajúcim evaluačnom 

prostriedkom na kontrolu toho, ktorá časť materiálu je chápanej a v akom rozsahu. 

 

4. K dispozícii sú rôzne druhy úloh: 

a. otázky s možnosťou výberu z viacerých odpovedí: v ponuke je niekoľko 

odpovedí a študent vyberá správnu možnosť. Socrative vyhodnocuje 

odpoveď automaticky. Otázky a možnosti odpovedí zadáva učiteľ a vždy 

jedna alebo niekoľko z ponúkaných možností odpovedí môžu byť správne. 

V SOCIRES sme rozpracovali otázky iba s jednou správnou odpoveďou. 

Každý modul každej témy obsahuje 10 otázok s možnosťou výberu z 

viacerých odpovedí. 
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b. Pravdivé alebo nepravdivé vety: študenti sa tu musí rozhodnúť, či je daný 

krátky výraz (veta) pravdivý alebo nie. Odpoveď je opäť vyhodnotená 

automaticky. V SOCIRES bolo pre každú tému Modulu vypracované 10 viet 

"True or False". Otvorené otázky: tu musí študent vety ukončiť, u tohto typu 

nie je možné hodnotiť automaticky; hodnotenie vykonáva učiteľ. V 

SOCIRES uvádzame dva typy: päť otvorených otázok, ktoré majú byť 

doplnené, a päť otvorených otázok na zodpovedanie.  

c. Vesmírny závod: je to kombinácia otázok s výberom odpovedí a pravdivé / 

nepravdivé vety. V tomto type záleží aj na rýchlosti odpovedí. 

d. Exit ticket: pomáha definovať, ktorá časť materiálu je chápaná a v akom 

rozsahu. Môže však byť použitá aj pre hodnotenie triednu práce učiteľa zo 

strany študentom. Otázky možno klásť písomne alebo tiež ústne. 

 

V každej z vyššie uvedených možností sú ďalšie možnosti (modifikácie): napríklad 

daných päť možností v "otázkach s možnosťou výberu z viacerých odpovedí". Otázky 

môžu byť zadané v náhodnom slede už učiteľa, čo umožňuje použiť ju ako kontrolnú 

prácu v triede a vyhnúť sa kopírovanie odpovede od suseda. V triede sú veľmi užitočné 

náhodné úlohy. 

 

Učiteľ môže materiál ľahko importovať. V rámci školy (predmetu) môže mať prístup k 

obrovskému množstvu úloh vypracovaných ostatnými a aj on sám môže ponúknuť svoje 

materiály na použitie. 

1. Pri registrácii dostane učiteľ registračné číslo. "Trieda" sa myslí osoby, s ktorými 

učiteľ zdieľa svoj kódex. V základnom nastavení nemôže počet tých, ktorí majú 

kód, byť naraz viac ako 50. 

 

2. Práca začína tlačidlom "Štart" a skončí, keď učiteľ klikne na "Dokončiť". Časový 

rámec môže byť prednastavený, ale možno ho individuálne upraviť. Vďaka tomu 

môže byť tento program využitý aj pre organizovanie súťaží i medzinárodného 

rozsahu. 
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3. Učiteľ pracuje so svojim počítačom, zatiaľ čo študenti so svojimi smartphonmi. 

Učiteľovi však nič nebráni v tom, aby využil smartphone tiež - v takom prípade je 

učiteľ "manažérom", ale "členom tímu. 

 

4. Študenti si z obchodu s aplikáciami stiahnu "Socrative app". Po zadaní čísla učiteľa 

môžu vstúpiť do učebne. Plniť úlohy a zodpovedať otázky je však možné potom, 

čo učiteľ klikne na políčko štart. 

 

5. Socrative je vynikajúci a veľmi účinný nástroj individuálneho učenia. Avšak, môže 

byť použitý aj pre tímovú prácu. (Učiteľ môže zadať tímu akúkoľvek úlohu na 

prerokovanie, po diskusii a tímovom rozhodnutie študenti zadajú odpoveď, názor). 

 

6. Na nižšie uvedených odkazoch nájdete návody, ako s programom Socrative    

pracovať. 

https://www.youtube.com/watch?v=nC-Nhpf0Efw 

https://www.youtube.com/watch?v=WlnI1f-Q1JM 

https://www.youtube.com/watch?v=LPkqFxWHG4M 

https://www.youtube.com/watch?v=OsEUBbm-tKg 

https://www.youtube.com/watch?v=byK8l6WUX3Q 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nC-Nhpf0Efw
https://www.youtube.com/watch?v=WlnI1f-Q1JM
https://www.youtube.com/watch?v=LPkqFxWHG4M
https://www.youtube.com/watch?v=OsEUBbm-tKg
https://www.youtube.com/watch?v=byK8l6WUX3Q

