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POJETÍ: CO JE „EUROPE@SCHOOL“?

Pedagogický materiál v programu „Europe@school - Aktivní výuka o Evropské unii“ má školám, které 
se účastní programu Evropského parlamentu „Vyslanci do škol“, nabídnout nástroj k výuce evropské 
parlamentní demokracie a evropských občanských hodnot. Materiál je přizpůsoben žákům středních 
škol ve věku 14 až 18 let a těm, kteří využili tzv. vzdělávání druhé šance. 

Program „Europe@school“ vychází z materiálu „28 in 1“, který v roce 2015 vytvořila společnost Ryckevelde 
vzw pro Kancelář Evropského parlamentu v Belgii. 

Ve školním roce 2017/2018 byla na žádost a ve spolupráci s Evropským parlamentem vypracována 
rozšířená a upravená verze programu Europe@school pro všechny členské státy EU. Výsledkem je 
individualizovaný výukový nástroj, který odpovídá záměrům programu „Vyslanci do škol“. Tvoří 
jej několik modulů, které lze ihned použít v hodině. Obsah je ve vhodných případech přizpůsoben 
kontextu jednotlivých členských států EU. 

Zvláštní poděkování patří národním kancelářím EP za poskytnutí informací o zemích, v nichž působí, a 
za kontrolu všech materiálů.

Rádi bychom zde poděkovali také škole Burgerschool Roeselare, jejíž žáci Anaïs, Andrei, Boo, Dana, 
Elise, Hasmik, Ilyass a Yentel nám věnovali svůj čas a propůjčili svůj obličej k pořízení fotografií pro tento 
materiál. 

Model „Výchova k aktivnímu evropskému občanství“
Společnost Ryckevelde vzw vytvořila teoretický model, který vychází z přesvědčení, že všechny občany 
lze vychovávat k aktivnímu evropskému občanství (viz model níže). Aktivním evropským občanstvím 
se rozumí aktivní účast jednotlivců na dění na úrovni EU, která se opírá o pravdivé informace a kritické 
myšlení. Nevyjadřuje se však k vlastním stanoviskům a názorům. Aktivní evropský občan může podporovat 
i rozvolnění evropské spolupráce. Tento model tedy ponechává prostor všem stanoviskům a politickým 
názorům o EU. 

Každý evropský občan se nachází v jedné z možných pěti fází evropského občanství: někdo si pod EU nic 
nevybavuje, někdo má o ní mlhavé představy, další určité informace, někdo disponuje demokratickými 
dovednostmi a někdo jedná jako aktivní evropský občan. Lidé se aktivními evropskými občany mohou 
stát čtyřmi možnými způsoby: pomocí aktivit, které prohlubují povědomí, prostřednictvím informačních 
kampaní, trénováním demokratických/občanských dovedností či pomocí aktivit, které jednotlivce 
povzbuzují k aktivnímu evropskému občanství. 

O PROGRAMU „EUROPE@SCHOOL -  
AKTIVNÍ VÝUKA O EVROPSKÉ UNII“ 
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NEINFORMOVANOST  POVĚDOMÍ ZNALOSTI DEMOKRATICKÉ 
DOVEDNOSTI

AKTIVNÍ EVROPSKÉ 
OBČANSTVÍ

RAISING  
AWARENESS INFORMING TRAINING ACTIVATING

© Ryckevelde vzw, 2010

MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4

CO VÍTE O EU? SEZNAMTE SE S EU PROCVIČTE SI SVÉ 
DEMOKRATICKÉ 
DOVEDNOSTI

VÁŠ HLAS V EU

Cílová skupina: žáci ve 
věku 14 až 18 let

Cílová skupina: žáci ve 
věku 15 až 18 let

Cílová skupina: žáci ve 
věku 16 až 18 let

Cílová skupina: žáci ve 
věku 17 až 18 let

Všechny uvedené činnosti jsou zahrnuty do programu „Vyslanci do škol“. Vzdělávací program Europe@
school nabízí čtyři moduly, které se postupně zaměřují na každou z těchto činností a které žáky motivují k 
tomu, aby se stali aktivními evropskými občany

Modulová struktura a aktivní metody
Čtyři moduly jsou vzájemně obsahově propojené, ale je možné s nimi pracovat i samostatně. Můžete si 
zvolit modul (moduly), který je pro vaše žáky nejvhodnější a odpovídá jejich vzdělávacím programům. 
I v rámci jednotlivých modulů pak můžete vybírat podle obsahu, stupně obtížnosti nebo zvolené 
pracovní metody. Vytvořili jsme bohatý materiál pro 25 výukových hodin, který zahrnuje činnosti ve 
třídě a v celé škole. 

Jak se potvrdilo, tento materiál dokáže díky zvoleným aktivním metodám nadchnout žáky i učitele. 
Výzkum konec konců prokázal, že zážitkové učení je přitažlivou výukovou strategií s velkým dopadem. 

Vzdělávací zásady
Program Europe@school byl vypracován podle několika klíčových vzdělávacích zásad, které zaručují, 
že didaktický materiál je kreativní a důvěryhodný a že má skutečný dopad:

- Materiály jsou uzpůsobeny potřebám cílové skupiny: Europe@school je určen žákům 
středních škol a těm, kteří využili tzv. vzdělávání druhé šance, v celé Evropské unii. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o širokou cílovou skupinu, byla zvolena modulová struktura: vyučující vybírá 
úkoly, které nejlépe odpovídají vzdělávacím potřebám jeho žáků. 

- Okamžitá použitelnost: materiál je uživatelsky vstřícný a lze s ním okamžitě pracovat ve třídě. 

- Práce na základě zkušeností a vzdělávacích potřeb cílové skupiny: Na vytváření původních 
materiálů pro Belgii se podílela pracovní skupina složená z učitelů a zástupců zúčastněných 
stran. Materiál byl rovněž otestován cílovou skupinou.

NEINFORMOVANOST  POVĚDOMÍ ZNALOSTI DEMOKRATICKÉ 
DOVEDNOSTI

AKTIVNÍ EVROPSKÉ 
OBČANSTVÍ

PROHLUBOVÁNÍ 
POVĚDOMÍ INFORMOVÁNÍ PROCVIČOVÁNÍ AKTIVACE 
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- Kvalita: Veškerý vzdělávací materiál vypracovaný organizací Ryckevelde vzw získal označení 
kvality Trusty-label, 

které zaručuje, že takto označený materiál obsahuje kvalitní informace přizpůsobené 
dětem a mladým lidem. Dále dokládá, že nosič informací odpovídá úrovni cílové 
skupiny a že obsah byl zpracován jednoduchým a didaktickým způsobem. Viz rovněž 
http://juistejeugdinfo.be. 

- Aktuálnost: Program Europe@school používá současná média a je aktuální. 

- Neutralita: Informace jsou poskytovány neutrálním způsobem. Žáci si s jejich pomocí mají 
vytvořit vlastní názor. 

- Kreativita a motivování: Europe@school používá aktivní a moderní metodologii, která učitele i 
žáky motivuje k tomu, aby se ve třídě a ve škole zabývali tématem „Evropa“. 

Europe@school vychází z jasného pedagogického přístupu a výchovného modelu pro výuku evropské 
tématiky ve školách, který se řídí pařížskou deklarací z roku 2015. V ní se vyzývá k posílení úlohy 
vzdělávání při propagaci občanství a společných hodnot EU: „Vzdělávací instituce mají nejen rozvíjet 
znalosti, dovednosti, kompetence a strategie a zprostředkovávat základní hodnoty, ale měly by v první řadě 
přispívat k tomu, aby se mladí lidé stali aktivními, odpovědnými a tolerantními členy společnosti.“

CÍLE A KOMPETENCE

Tento výukový nástroj u žáků rozvíjí následující klíčové postoje, znalosti a dovednosti: 

POSTOJE
Moduly 1 a 2:

- Žáci se začnou zajímat o Evropu a chtějí získat více informací o Evropské unii. 

- Žáci si uvědomí význam EU ve svém (každodenním) životě. 

Modul 3:

- Je podpořena účast žáků na rozhodovacím procesu EU. 

- Žáci se obeznámí s hodnotami EU. 

- Žáci začnou nezaujatě uvažovat. 

- Žáci si osvojí kritické myšlení: formulují své názory k současným tématům EU.

Modul 4:

- Žáci pochopí význam hlasování a všeobecné účasti v evropských volbách. 

- Žáci znají svá práva a povinnosti v demokratické společnosti a ztotožní se s nimi.

- Z žáků se stanou aktivní evropští občané, kteří jsou přesvědčeni o tom, že je důležité, aby svůj hlas 
odevzdali v komunálních volbách a volbách do národních parlamentů a Evropského parlamentu.

- Žáci volí řádně informováni a po zralé úvaze a své vrstevníky vybízejí k účasti ve volbách. 
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ZNALOSTI
MODUL 2:

- Žáci vědí, jak, kdy a proč byla vytvořena Evropská unie. Rovněž jsou obeznámeni s jejím vývojem. 

- Žáci znají členské státy EU a vědí, jak se EU rozšiřovala. 

- Žáci vědí, že Evropská unie představuje politickou úroveň a že disponuje konkrétními pravomocemi.

- Žáci vědí, co pro ně EU znamená v každodenním životě, a jsou schopni uvést konkrétní příklady. 

- Žáci jsou obeznámeni s jednotným trhem, schengenským prostorem a eurozónou. 

- Žáci znají hodnoty EU a některé konkrétní příklady toho, jak je EU uvádí do praxe. 

MODUL 3:

- Žáci znají a chápou (ve zjednodušené formě) rozhodovací proces EU. 

- Žáci rozumí, jakou úlohu v tomto procesu zastává Evropský parlament. 

- Žáci vědí, že Evropský parlament projednává konkrétní témata, která se dotýkají každého z nich, a 
chápou, že poslanci EP, kteří přijímají tato rozhodnutí, jsou skuteční lidé. 

- Žáci jsou blíže obeznámeni s projednávanými tématy, jako je např. ochrana spotřebitele, azylová 
politika a životní prostředí. 

MODUL 4:

- Žáci vědí, jak se volí zástupci do Evropského parlamentu. Znají různé politické skupiny a vědí, které 
politické strany k nim patří. 

- Žáci vědí, jaké hodnoty zastávají politické strany v jejich zemi. 

- Žáci jsou obeznámeni s různými možnostmi/nástroji, jak mohou vyjádřit svůj názor na úrovni EU.

DOVEDNOSTI
MODUL 3:

- Žáci v rámci aktivit neustále zdokonalují své demokratické dovednosti: učí se vyslechnout názor 
druhých, formulovat vlastní stanoviska, konzultovat a přijímat kompromisní řešení. 

- Žáci se naučí prezentovat svůj návrh a hovořit před publikem. 

MODUL 4:

- Žáci používáním pedagogických nástrojů rozvíjejí dovednosti nezbytné k tomu, aby mohli vyjádřit 
svůj názor na úrovni EU. 
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+ podrobný manuál pro vyučující s vysvětlivkami, hracími kartami a skupinovými pracovními listy

+ žákovský pracovní sešit se všemi potřebnými výchozími informacemi a pracovními listy

+ 3 prezentace se základními informacemi

- internetový kvíz
- osvětové aktivity ve škole

- simulační hra na rozhodování v EU „V kůži poslance 
Evropského parlamentu“  možnost volby z deseti 
aktuálních evropských témat

- hodnoty EU: „Jaký je váš názor?“: diskusní cvičení

- cvičení: Volby ve třídě
- cvičení: Váš hlas v EU

O historii a členských státech EU. Co dělá EU? O čem EU rozhoduje a 
jaké jsou její hodnoty? 

- znalostní hra o EU
- hra o členských státech EU
- hra o pravomocích EU
- hra o hodnotách EU

MODUL 1 
CO VÍTE O EU?

MODUL 3 PROCVIČTE SI SVÉ 
DEMOKRATICKÉ DOVEDNOSTI

MODUL 4 
VÁŠ HLAS V EU

MODUL 2 
SEZNAMTE SE S EU

K DISPOZICI JE 
TÉMĚŘ 4  
HODIN 
MATERIÁLU

K DISPOZICI JE 
TÉMĚŘ 13  
HODIN  
MATERIÁLU

K DISPOZICI JE  
TÉMĚŘ 1,5  
HODIN  
MATERIÁLU

K DISPOZICI JE 
TÉMĚŘ 4  
HODIN 
MATERIÁLU

AKTIVNÍ VÝUKA O EVROPSKÉ UNII

GRAFICKÝ PŘEHLED

EUROPE 
@ SCHOOL
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POJETÍ
Cíl prvního modulu je poměrně prostý: vzbudit zájem žáků, kteří se nezajímají a nejsou informováni o 
EU, jejích hodnotách a aktuálních evropských tématech, aby si uvědomili její existenci a pochopili, že 
je důležité být informovaný o dění v EU. Toho má být dosaženo v prvním kroku modulu „Výchova k 
aktivnímu evropskému občanství“.

První modul je tvořen internetovým kvízem a několika možnými osvětovými aktivitami ve škole. Tento 
výukový nástroj se zaměřuje na poskytování informací a procvičování demokratických dovedností. Je 
proto méně propracovaný, i když některé navržené osvětové aktivity mohou být časově náročnější. 

ČÁSTI A ČASOVÁ DOTACE
Pokud není uvedeno jinak, uvádíme vždy minimální čas potřebný pro danou aktivitu. 

METODIKA ČASOVÝ PLÁN TÉMA MATERIÁLY
Internetový kvíz 20 min Internetový kvíz lze 

uspořádat pro třídu 
nebo celou školu. Počet 
účastníků není omezen. 

- internetový kvíz

- centrální počítač/laptop s připojením k internetu a 
projektor 

- všichni žáci nebo skupiny žáků potřebují zařízení 
(chytrý telefon, tablet nebo počítač) s internetovým 
připojením

Možné osvětové 
aktivity ve škole 

1 až 4 hodiny osvědčené osvětové 
aktivity z projektu 
Vyslanci do škol 

- manuál pro vyučující

MODUL 1  
CO VÍTE O EU?

NEINFORMOVANOST  POVĚDOMÍ ZNALOSTI DEMOKRATICKÉ 
DOVEDNOSTI

AKTIVNÍ EVROPSKÉ 
OBČANSTVÍ

PROHLUBOVÁNÍ 
POVĚDOMÍ INFORMOVÁNÍ PROCVIČOVÁNÍ AKTIVACE 

© Ryckevelde vzw, 2010
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CÍLE A KOMPETENCE
POSTOJE
- Žáci se začali zajímat o dění v Evropě. Chtějí získat více informací o Evropské unii. 

- Žáci si uvědomují význam EU ve svém (každodenním) životě. 

MODUL 1: KROK ZA KROKEM

KVÍZ
K dispozici je internetový kvíz s 12 otázkami s možností výběru z několika odpovědí. Kvíz byl 
vytvořen pomocí internetového nástroje Kahoot. 

USPOŘÁDÁNÍ
Žáci mohou pracovat samostatně nebo v týmech. Kvíz můžete 
uspořádat ve třídě, ale i na hřišti a může se ho účastnit velký 
počet žáků najednou. Počet hráčů není omezen. 

Vy kontrolujete centrální panel s otázkami. Vyzvěte žáky, aby k 
zodpovězení kvízových otázek použili své chytré telefony, tablety 
nebo počítače. K přístupu musí nejprve zadat PIN kvízu a pak 
své uživatelské jméno. Po úspěšném přihlášení se na centrální 
obrazovce objeví jejich jméno. 

Poznámka: Můžete si vybrat, zda žáci budou pracovat samostatně nebo v týmech. Na kontrolním panelu 
zvolte „Klasicky“ nebo „V týmu“. Pokud všichni žáci nemají mobilní zařízení, můžete zvolit kvíz „V týmu“. 

POSTUP
Počkejte, až se na centrální obrazovce objeví jména všech žáků. Ujistěte se, aby žáci, kteří zatím čekají na 
ostatní, pravidelně aktualizovali displeje/obrazovky na svých přístrojích, aby neztratili připojení ke kvízu. 
Poté zahajte kvíz. Otázky se objevují na centrální obrazovce a žáci je zodpovídají na svých přístrojích. 
Body jim jsou přidělovány podle správnosti a rychlosti odpovědí. Na obrazovce jsou zobrazeny pouze 
jména pěti nejlepších a na konci kvízu jen tří nejlepších žáků. Po každé otázce se okamžitě objeví 
správná odpověď a informace o tom, jak žáci odpovídali (formou anonymní statistiky). Vyučující tak získá 
přehled o základních znalostech svých žáků. 

MATERIÁL
- internetový kvíz: https://play.kahoot.it/#/k/6295d836-9459-4532-ad70-18282cc40c92. 
- centrální počítač/laptop s připojením k internetu a projektorem k promítání kvízu
- všichni žáci (nebo skupiny žáků) potřebují zařízení s internetovým připojením (chytrý telefon, 

tablet nebo počítač)
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TIPY
- Pokud nástroj Kahoot neznáte, doporučujeme, abyste kvíz předem otestoval/a. Kahoot je 

navržen tak, aby se ním snadno pracovalo. Jakmile jej otestujete, pochopíte, jak funguje. 

- Pokud z logistických důvodů nemůžete kvíz uspořádat online, můžete s níže uvedenými 
otázkami pracovat tradičním způsobem. 

- Kvíz lze rovněž použít po ukončení ostatních modulů programu Europe@school k otestování 
znalostí žáků.

- Pokud má být tato aktivita skutečnou osvětou, můžete údaje z tohoto kvízu předem šířit po celé 
škole. Např. můžete na stěnách nebo u vchodových dveří vylepovat plakáty s fakty o EU (pro 
další nápady viz: „Možné osvětové aktivity ve škole“). 

OBSAH
Kvíz tvoří 12 otázek. Každá otázka souvisí s obsahem ostatních modulů programu Europe@school. 
Otázky jsou kladeny k základním faktům, aktuálním otázkám a evropským hodnotám.  

 = správná odpověď

OTÁZKA  MOŽNOST 1 MOŽNOST 2 MOŽNOST 3 MOŽNOST 4
1. Kdy první země spojily své síly v 

evropské spolupráci, která dnes 
funguje pod názvem Evropská unie?

30. léta 20. 
stol.

50. léta 20. 
stol. 

70. léta 20. 
stol. 

90. léta 20. 
stol.

2. Která z uvedených zemí NENÍ členským 
státem EU?

Bulharsko Kypr Lucembursko Island

3. Kolik občanů žije v EU? (přibližně) 200 milionů 350 milionů 500 milionů 680 milionů
4. Která z uvedených podmínek NENÍ 

požadována pro přistoupení k EU?
být 

křesťanským 
státem

být 
evropskou 

zemí

dodržovat 
lidská práva

být stabilní 
demokracií

5. Kdy se konají příští přímé volby do 
Evropského parlamentu?

2019 2020 2021 2022

6. Kdo to je? 

© European Union, 2017  /  zdroj: EP

Antonio 
Tajani, 

předseda 
Evropského 
parlamentu

Jean-Claude 
Juncker, 

předseda 
Evropské 
komise

Mario Draghi, 
prezident 
Evropské 
centrální 

banky

Donald Tusk, 
předseda 

Evropské rady

7. Má EU armádu? Ano Ne
8. V některých členských státech EU je 

stále povolen trest smrti.
Ano Ne

9. Která z uvedených skutečností NENÍ 
výsledkem legislativy EU?

V EU se 
neúčtují 

poplatky za 
roaming.

V EU lze 
prodávat 

jen úsporné 
žárovky.

V roce 2015 
se v EU 

narodilo 5,1 
milionu dětí.

Na 
cigaretových 
krabičkách 
v EU jsou 
uváděna 
zdravotní 
varování.
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10. Kdo to je? 

© European Union, 2017  /  zdroj: EP

Margrethe 
Vestager, 

komisařka pro 
hospodářskou 

soutěž

Federica 
Mogherini, 
odpovědná 

za zahraniční 
politiku EU

Cecilia 
Malmström, 

komisařka pro 
obchod

Emilly O'Reilly, 
evropská 
veřejná 

ochránkyně 
práv

11. Občané EU mohou pracovat v 
kterémkoli členském státě EU za 
stejných pracovních podmínek jako 
místní občané. 

Ano Ne

12. Jaké procento z celkového počtu 
uprchlíků na celém světě přišlo do 
Evropy? (podle údajů UNHCR z roku 
2017)

13 % 27 % 43 % 67 %

OSVĚTOVÉ AKTIVITY VE ŠKOLE
Kvalitní osvětová aktivita by měla zahrnovat co nejvíce uvedených prvků: 

- Aktivita musí být interaktivní: žáci musí být zaměstnáni nějakou činností.

- Aktivita musí být vizuálně atraktivní: atraktivní zpracování vzbuzuje zvědavost žáků: Co to je?

- Aktivita se musí u žáků setkat s nadšením.

- Aktivita přinutí žáky přemýšlet o EU a o aktuálních tématech a hodnotách EU.

- Žáci během aktivity získávají nové informace: fakta a základní údaje o EU, hodnotách EU a 
současných tématech EU. 

Příklady úspěšných osvětových činností:

„Reprezentuj evropské hodnoty“

Aktivita k hodnotám EU: Všichni žáci ve škole si vyberou hodnotu 
EU, kterou chtějí reprezentovat. Po celý den pak nosí na šatech 
připevněnu nálepku s některou evropskou hodnotou. Žáci tak 
začnou přemýšlet a diskutovat se svými spolužáky o tom, proč si 
danou hodnotu vybrali. Tímto způsobem se rovněž obeznámí s 
hodnotami EU. 

Athénée Royal d’Enghien, Belgie
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Šíření údajů o EU ve škole a následný kvíz
Existuje mnoho způsobů, jak ve škole šířit údaje o EU, např. 
vyvěšováním plakátů na dveřích, ve vestibulu apod. s otázkami typu 
„Víš, že...?“ Na konci týdne můžete otestovat znalosti žáků v kvízu 
(internetovém nebo tradičním), kterého se mohou zúčastnit všichni 
žáci školy. (Pro tento účel můžete použít internetový kvíz Kahoot, 
který je součástí našeho výukového nástroje.) Tato aktivita vzbudí u 
žáků zvědavost a nadšení a seznámí je s některými základními fakty  
o EU. 

Hledání pokladu s QR kódem
Hledání pokladu ve škole: Po celé škole jsou poschovávané papírky s 
QR kódy. Žáci se je vydají hledat v malých skupinách. Nalezené kódy 
oskenují: poté zhlédnou krátké video, které obsahuje další otázku 
nebo vodítko. Žáci se tímto způsobem snaží co nejrychleji vyluštit 
hádanku. Jako vodítko mohou posloužit videa natočená mladými 
ambasadory ve škole, videa zhotovená Evropským parlamentem 
nebo internetové stránky, které poskytují potřebné informace. 
Žáci si při hledání osvojují určité znalosti a zábavnou formou jsou 
povzbuzováni k hledání dalších informací. 

nstitut de la Providence, Herve, Belgie
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POJETÍ
Druhý modul má žáky podrobně a pozitivním způsobem informovat o EU a jejích hodnotách. Toho má 
být dosaženo pomocí druhé aktivity v modulu „Výchova k aktivnímu evropskému občanství“.

Druhý modul je poměrně podrobně rozpracován, protože je velmi důležitý. Používá velmi přístupné 
a aktivní metody: Tvoří jej čtyři vzdělávací hry, které rozšiřují základní znalosti žáků o EU a jejích 
hodnotách. Tři hry jsou určeny pro menší skupiny a jedna pro celou třídu. 

Na závěr každé hry s celou třídou důkladně proberte všechny znalosti, které žáci během hry získali. Pro 
tuto část použijte ucelenou prezentaci. 

Poté lze žáky odkázat na shrnutí modulu v jejich pracovních sešitech. Toto shrnutí obsahuje všechny 
nabyté vědomosti a má stejnou strukturu jako prezentace. Můžete jej použít jako pomůcku pro žáky 
nebo dokonce jako studijní materiál. Shrnutí není určeno pro práci ve třídě. 

ČÁSTI A ČASOVÝ PLÁN
Na kratší verzi tohoto modulu vám budou stačit dvě, pokud možno navazující hodiny. Pokud byste 
se rozhodl/a hrát všechny hry a důkladně projít celou prezentaci, budete potřebovat čtyři hodiny. Z 
materiálu si však můžete také vybrat jen jednu nebo dvě hry. V následující tabulce uvádíme minimální 
čas, který vyžaduje každá část.

NEINFORMOVANOST  POVĚDOMÍ ZNALOSTI DEMOKRATICKÉ 
DOVEDNOSTI

AKTIVNÍ EVROPSKÉ 
OBČANSTVÍ

PROHLUBOVÁNÍ 
POVĚDOMÍ INFORMOVÁNÍ PROCVIČOVÁNÍ AKTIVACE 

© Ryckevelde vzw, 2010

MODUL 2  
SEZNAMTE SE S EU 

12  /  MODUL 2 EUROPE@SCHOOL



METODIKA ČASOVÝ PLÁN TÉMA MATERIÁLY
Úvodní otázky pro žáky 10 min Úvod: Co pro vás 

znamená Evropské unie?
- tabule/flipchart a křída/popisovač

Vzdělávací hra: Údaje 
o EU

20 min znalostní hra o EU: 
hra formou otázek a 
odpovědí o historii EU a 
obecných vědomostech 
o EU 

- stopky pro každou skupinu (žáci mohou používat 
své chytré telefony)

- sada karet s údaji o EU pro každou skupinu (příloha I 
v manuálu pro vyučující)

Interaktivní výklad alespoň 20 
min

prezentace: shrnutí 
získaných vědomostí

- počítač + projektor 

- prezentace v Prezi pro modul 2

Vzdělávací hra: členské 
státy EU

20 min hra o členských státech 
EU: hra „Rozluštěte šifru“, 
během níž skupiny 
soutěží o to, kdo ji 
nejrychleji vyřeší. Cílem 
je motivovat žáky k další 
práci. 

- mapa Evropy pro každou skupinu (příloha II v 
manuálu pro vyučující)

- sada karet s údaji o členských státech EU pro 
každou skupinu (příloha III v manuálu pro vyučující)

- pracovní list s řešením v podobě rébusu pro každou 
skupinu (příloha IV v manuálu pro vyučující)

Interaktivní výklad 10–20 min prezentace: shrnutí 
získaných vědomostí

- počítač + projektor 

- prezentace v Prezi pro modul 2

Vzdělávací hra: 
pravomoci EU

10 min Jaké má EU pravomoci? 
Vyřazovací soutěž mezi 
jednotlivými žáky, 
během níž je učebna 
rozdělena na dvě 
poloviny, nebo v ní jsou 
určeny dva rohy. 

- otázky v manuálu pro vyučující

Interaktivní výklad alespoň 10 
min

prezentace: shrnutí 
získaných vědomostí 

- počítač + projektor 

- prezentace v Prezi pro modul 2

Vzdělávací hra: 
hodnoty EU

20 min Jaké jsou hodnoty EU? 
Můžete uvést konkrétní 
příklady toho, jak je EU 
uvádí do praxe?

- sada kvartetových karet o hodnotách EU pro 
každou skupinu (příloha V v manuálu pro vyučující)

- sada karet správně/špatně o hodnotách EU pro 
každou skupinu (příloha VI v manuálu pro vyučující)

Interaktivní výklad 10 min prezentace: shrnutí 
získaných vědomostí

- počítač + projektor 

- prezentace v Prezi pro modul 2

TIPY
- Hra o členských státech: Obsah je nutné projít ihned po ukončení hry, protože se jedná o aktivitu, 

která má vzbudit další zájem žáků. Hrou se má docílit toho, aby byli žáci ochotni rozšířit své 
vědomosti o členských státech EU. Z tohoto důvodu byste tyto dvě části neměli rozdělit do dvou 
vyučovacích hodin. Místo hry o faktech o EU však můžete začít hrou o členských státech EU. 

- Můžete se také rozhodnout zahrát obě hry bezprostředně za sebou a až poté projít shrnující 
materiál. V tomto případě mohou žáci během diskuse zůstat sedět ve svých skupinách. 

- Hru o hodnotách EU je možné hrát nezávisle na ostatních hrách. Lze ji také použít jako úvodní 
motivační aktivitu pro aktivní metodu „Hodnoty EU: Jaký je váš názor?“ v modulu 3. 
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CÍLE A KOMPETENCE

POSTOJE
- Žáci se začali zajímat o Evropu.

- Žáci si uvědomují význam EU ve svém (každodenním) životě. 

VĚDOMOSTI
- Žáci vědí, jak, kdy a proč byla založena Evropská unie. Rovněž jsou obeznámeni s jejím vývojem. 

- Žáci znají členské státy EU a vědí, jak se EU rozšiřovala. 

- Žáci vědí, že Evropská unie je politickou úrovní a že disponuje konkrétními pravomocemi.

- Žáci vědí, co pro ně EU znamená v každodenním životě, a jsou schopni uvést konkrétní příklady. 

- Žáci jsou obeznámeni s jednotným trhem, schengenským prostorem a eurozónou. 

- Žáci znají hodnoty EU a některé konkrétní příklady, jak je EU uvádí do praxe. 
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MODUL 2: KROK ZA KROKEM

ÚVOD: EU?

USPOŘÁDÁNÍ 
Žáci jsou ve třídě rozsazeni podle běžného zasedacího pořádku. Hodinu zahajte neformálním kladením 
dotazů.

POSTUP  
Na úvod žákům položte otázku: „Co vás napadne, když se řekne Evropská unie?“

Žáci by měli odpovídat spontánně. Jejich odpovědi zapisujte na tabuli nebo flipchart. Snažte se seskupit 
podobné odpovědi. Možné odpovědi: spolupráce mezi zeměmi, Evropa z geografického hlediska, 
evropské zákony apod.

MATERIÁLY
případně - tabule/flipchart a křída/popisovač 

TIPY
- Nezahlťte žáky příliš podrobnými informacemi o tom, kdy byla EU založena, proč apod. Žáci se 

to dozvědí v průběhu vyučovací hodiny. Smyslem tohoto cvičení je vyslechnout si odpovědi 
žáků a zapsat je. 

- Zapsané odpovědi žáků nemažte, abyste se k nim během prezentace v závěru modulu mohl/a 
vrátit. 

HRA 1 FAKTA O EU
První hra má formu otázek a odpovědí. Otázky se týkají historie Evropské unie a EU obecně. Žáci zřejmě 
na většinu otázek nebudou znát odpověď. Použitá metodika žáky přiměje k tomu, aby si odpovědi 
zapamatovali, a aby tak během hry získali znalosti o EU. 
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USPOŘÁDÁNÍ 
Žáci jsou rozděleni do skupinek se sudým počtem hráčů. V každé 
by měli být minimálně (a ideálně) čtyři. Žáky můžete rozdělit i 
do šestičlenných skupin. Skupiny hrají současně, avšak vzájemně 
nespolupracují. V každé skupině se vytvoří dvojice. Je-li v některé 
skupině lichý počet hráčů, může se k ní připojit vyučující. Vytvořené 
dvojice sedí čelem proti sobě, jak je znázorněno na obrázku.

PRAVIDLA 
- Konečným cílem každé dvojice je získat co nejvíce karet.

- Každé skupině dejte sadu karet. Na každé kartě je otázka s odpovědí. 

- Sadu karet drží hráč 1A a zahájí hru. Položí první dotaz naproti sedícímu spoluhráči 1B, s nímž 
tvoří tým. Odpoví-li hráč 1B správně, může si tým 1 ponechat karty a hráč 1A přečte další otázku. 
Odpoví-li hráč 1B chybně, hráč 1A kartu zařadí na konec sady a položí další dotaz. 

- Tato dvojice pokračuje ve hře až do zaznění časového signálu. 

- Jedno kolo otázek a odpovědí trvá 30 sekund. 

- Na konci kola dotčený hráč předá sadu karet svému sousedovi po levici (hráč 2A) z týmu 2. 

- Nyní je na řadě hráč 2A, který klade otázky hráči 2B. Po 30 sekundách předá hráč 2A karty hráči 1B, 
který je zas po dalších 30 sekundách postoupí hráči 2B atd. 

- Hra pokračuje, dokud nejsou správně zodpovězeny všechny dotazy a dokud všechny karty nejsou 
rozděleny mezi týmy. 

- Dvojice, která právě nehraje (tj. nečte a nezodpovídá dotazy), sleduje časomíru. 

- Tým, který správnými odpověďmi získal nejvíce karet, vyhrává.

Hráči ve všech týmech přijdou několikrát na řadu, buď pro předčítání, nebo zodpovídání otázek. Všem 
hráčům se tak otázky a odpovědi dostanou do rukou, aby si mohli informace zapamatovat. 

  Stručné shrnutí pravidel:

- Každé kolo má 30 sekund, během nichž se každý tým snaží správně odpovědět na co nejvíce otázek. 

- Na každou otázku je vždy jen jeden pokus. Pokud hráč na první pokus odpoví chybně, jeho spoluhráč 
zařadí kartu na konec sady a položí další dotaz. Tzn. že hráč, který odpovídá, své odpovědi nemůže 
opravit. 

- Pokud hráč nezná odpověď, může požádat o další kartu tak, že řekne „Další“. Jeho spoluhráč pak dotčenou 
kartu zařadí na konec sady a položí další dotaz. 

- Informace na kartách uvedené v závorkách jsou doplňující údaje. Hráči tedy nemusí uvést informaci v 
závorce, aby byla jeho odpověď uznaná za správnou. Někdy na dotaz existuje více správných odpovědí. V 
takovém případě jsou možné odpovědi na kartách odděleny lomítkem. Stačí uvést jen jednu z možností.
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MATERIÁLY
- Stopky pro každou skupinku. Mnoho chytrých telefonů má časomíru. Je-li to nutné, můžete 

žáky vyzvat, aby k měření času použili své telefony. 

- Sada karet s údaji o EU pro každou skupinu (příloha I v manuálu pro vyučující). Každá sada 
obsahuje 25 karet. Tyto karty budete muset sám/sama vystřihnout. 

- Pro hru můžete také vybrat jen některé karty. 

TIPY
- Vysvětlete hru pomocí názorného příkladu. 

OBSAH
Karetní sada obsahuje 25 otázek k historii a základním faktům o Evropské unii.

OTÁZKA ODPOVĚĎ
1. Kolik má nyní EU členských států? 28
2. Zakládajícími zeměmi Evropské unie jsou Francie, Německo, Belgie, 

Nizozemsko, Lucembursko a ...?
Itálie

3. Kdy první země své spojily své síly v evropské spolupráci? (jako 
správnou odpověď lze uznat správné období nebo dekádu, není 
nutné uvést konkrétní rok) 

po 2. světové válce / v 50. letech 20. 
století (obě odpovědi jsou správné) 

4. Kterou evropskou instituci volíme každých pět let přímo my, evropští 
občané? (přímé volby) 

Evropský parlament

5. Proč bylo založeno Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)? Aby se zabránilo další válce / aby byl 
zaručen mír. 

6. Které evropské město je sídlem většiny evropských orgánů a institucí 
a často se nazývá jako „hlavní město Evropy“? 

Brusel

7. K jaké historicky významné události došlo v Evropě v roce 1989? Pád Berlínské zdi / konec rozdělení 
Evropy na západní a východní blok / 
konec studené války

8. Jakým jazykem se dorozumívají poslanci Evropského parlamentu? Každý poslanec EP může používat svůj 
mateřský jazyk (pokud je jedním z 24 
úředních jazyků EU). 

9. Jaký procentní podíl veškeré energie vyrobené v EU by měl v roce 
2020 pocházet z obnovitelných zdrojů? (např. větrná či solární 
energie)

20 %

10. Která země zatím jako poslední přistoupila k EU v roce 2013? Chorvatsko
11. Jakou měnu používá většina zemí EU? euro
12. Jak se nazývá evropské petiční právo, díky němuž mohou občané 

předkládat návrhy pro legislativní pracovní program Evropské komise? 
Evropská občanská iniciativa

13. Kdy slavíme Den Evropy? (datum) 9. května
14. Jak se jmenuje evropský výměnný program nejen pro vysokoškolské 

studenty, ale i pro žáky základních a středních škol? 
Program Erasmus+ (Erasmus)

15. Kdo je současným předsedou Evropské rady (2014–2019)? (Donald) Tusk
16. Kdo je současným předsedou Evropské komise (2014–2019)? (Jean-Claude) Juncker
17. Evropskou komisi lze přirovnat k ... některého státu, protože má 

výkonnou pravomoc. 
vládě
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18. Jak se jmenuje evropská smlouva, která evropským občanům 
umožňuje cestovat do (většiny) zemí EU bez kontroly dokladů (tj. 
otevřené hranice)? 

Schengenská dohoda / Schengen

19. Jaké je evropské nouzové číslo, na které můžete volat v celé EU? 112
20. Který členský stát EU má nejvíce obyvatel? Německo (asi 82 milionů)
21. Který členský stát EU má nejméně obyvatel a je nejmenší zemí EU? Malta (asi 450 000 obyvatel)
22. Který evropský členský stát má hlavní město, jehož jméno je 

odvozeno od jména země? 
Lucemburské velkovévodství / 
Lucembursko

23. V kterém roce začaly první země eurozóny používat euromince a 
eurobankovky?

2002

24. Každý členský stát jmenuje do Evropské komise jednoho komisaře/
komisařku. Kdo je současným komisařem/komisařkou za Českou 
republiku? 

Věra Jourová

25. Každý členský stát je v Evropském parlamentu zastoupen určitým 
počtem poslanců, který závisí na počtu jeho obyvatel. Kolik má Česká 
republika v současnosti poslanců v Evropském parlamentu?

21

HRA 2 ČLENSKÉ STÁTY EU 
Druhá hra se věnuje členským státům Evropské unie. Má podnítit zájem žáků o to, které země jsou 
v současnosti členy EU. Cílem je motivovat žáky k další práci. Když budete po hře procházet prezentaci 
zemí, budou žáci mnohem otevřenější k učení, a tudíž si i lépe zapamatují nové informace. 

USPOŘÁDÁNÍ 
Rozdělte třídu do tří až čtyřčlenných skupin. Každá skupina jako tým soutěží s ostatními skupinami 
ve třídě. Je-li to nezbytné, mohou žáci zůstat ve stejných skupinách jako v předchozí hře. Šestičlenné 
skupiny rozdělte na dva tříčlenné týmy.

PRAVIDLA 
- Znovu položte otázku z první hry: „Kolik členů má nyní EU?“ Když ji žáci zodpoví, vyzvěte je, aby 

zjistili, o kterých 28 členských států se jedná. 

- Nejprve vysvětlete pravidla hry a poté rozdejte materiály: 

- každé skupině dejte sadu 40 karet. Na každé kartě je tvar území a jméno některého z 28 
členských států nebo některé z 12 zemí, které nejsou členy EU. Každé skupině rovněž dejte 
mapu Evropy. 

- Úkol zní následovně: „Co nejrychleji z těchto 40 karet vyberte 28 členských států EU.“

- Na každé kartě je také napsáno nějaké písmeno. Tato písmena společně vytvářejí kód. Když 
skupina najde všechny členské státy EU, obdrží pracovní list s rébusem. Žáci musí řešení najít 
pomocí částí kódu (písmen) uvedených na kartách s členskými státy.

- Řešením je věta v angličtině. 

- Skupina, která rozluští kód jako první, se postaví. Zkontrolujte odpověď. Je-li správná, tato 
skupina vyhrává. 
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- Ostatní skupiny nechte pracovat, dokud všechny nenajdou správné řešení. 

Čím více chyb se žáci dopustí při výběru členských států EU, tím pro ně bude obtížnější rozluštit rébus 
v pracovním listu. Vůbec nevadí, pokud žáci nejprve chybují. Nejdůležitějším záměrem tohoto cvičení 
je přimět žáky, aby o každé zemi přemýšleli. Je tato země členským státem EU, nebo ne? S výběrem 
členských států můžete žákům pomoci. 

MATERIÁLY
- Mapa Evropy pro každou skupinu (příloha II v manuálu pro vyučující)

- Sada karet s členskými státy EU pro každou skupinu (příloha III v manuálu pro vyučující). Karet je 
celkem 40. Budete je muset sám/sama vystřihnout a ujistit se, zda jsou řádně promíchány. 

- Pracovní list se zašifrovanou odpovědí pro každou skupinu (příloha IV v manuálu pro vyučující) 

TIPY
- Je důležité, aby žáci sami přišli na to, jak mají při řešení rébusu v pracovním listu postupovat. 

Pouze jim prozraďte, že řešením je anglická věta. Pokud některé skupiny potřebují pomoc, 
můžete jim vysvětlit, co konkrétně se po nich požaduje: v pracovním listu musí zakroužkovat 
všechna písmena, která jsou jako části kódu uvedena na kartách s členskými státy EU. Poté 
budou moci řešení přečíst zleva doprava a shora dolů. 

- Řešení je složeno z 28 písmen, která odpovídají jednotlivým členským státům. To znamená, 
že některá písmena jsou použita vícekrát: „E“ 6x, „O“ 5x, „T“ 3x atd. Pokud žáci našli jedno „E“, 
implicitně z toho vyplývá, že všechny ostatní karty se zeměmi, které nesou písmeno „E“, jsou také 
správné. Tzn. že pokud žáci chtějí, mohou v pracovním listu zakroužkovat všechna písmena „E“. 
Nebo je mohou zakroužkovat postupně s každou určenou kartou. V obou případech dospějí ke 
stejnému výsledku. Na začátku to však raději žákům - pokud se přímo nezeptají - neprozrazujte. 

- Žáci si zřejmě nevšimnou, že písmena, z nichž se skládá řešení, odpovídají chronologickému 
pořadí, v jakém jednotlivé země přistupovaly k EU. Například první písmeno „C“ patří k Belgii a 
poslední písmeno „R“ k Chorvatsku. 

ŘEŠENÍ 
COME ON EUROPE, LET’S WORK TOGETHER
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HRA 3 PRAVOMOCI EU 
Tato hra se věnuje pravomocem Evropské unie. To, jak se EU liší od ostatních politických úrovní, 
vysvětlíme na konkrétních příkladech. 

USPOŘÁDÁNÍ 
Během krátkého úvodu žáci sedí na svých místech. Nejprve vysvětlete pravidla hry a poté žáky vyzvěte, 
aby se postavili. Každý žák hraje sám za sebe. V učebně vyberte dva rohy (nebo místnost pomyslně 
rozdělte na poloviny) a označte je: „úroveň EU“ a „není úroveň EU“. 

- není úroveň EU: národní státy, regiony, obce apod.

- EU: evropská úroveň

POSTUP
Úvod: Je důležité, aby žáci již před zahájením hry věděli, že EU je nejvyšší politickou úrovní. 

C A D I Q O J V M E Q A

B F O N B I Q D A J F D

I A J A V Z X A F Y I J

B Q B E Q U F V B R D O

F Z I F A V P E X I F B

L I Y E D T D A Z F D X

Q V X J Z F A Y B S Y J

D J F D W Z X I D Q I O

R K Y B I T V B J O F Z

F D G Q E T A Q H E R A
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V prezentaci zvětšete schéma politických úrovní vaší země.

Poté vysvětlete, že orgány na každé politické úrovni mohou rozhodovat pouze o určitých dohodnutých 
záležitostech. Evropské právní předpisy však nahrazují legislativu přijatou na ostatních politických 
úrovních. Když tedy například některá země vypracuje zákon, který odporuje právním předpisům EU, 
tento nový zákon nebude přijat. Na tomto místě můžete také vysvětlit, že rozdělení pravomocí mezi 
jednotlivé politické úrovně vychází z dříve sjednaných dohod. 

Po tomto vysvětlení můžete zahájit hru. 

Pravidla hry: Jedná se o vyřazovací soutěž mezi jednotlivými žáky. Vždy, když uvedete příklad 
legislativního opatření, zákona nebo jurisdikce, musí žáci určit, jestli se podle jejich názoru jedná o 
legislativu EU, nebo nikoli. Odpoví tak, že se postaví buď do rohu označeného „úroveň EU“, nebo „není 
úroveň EU“. Jakmile se všichni žáci rozhodnou, prozraďte jim správnou odpověď. Žáci, kteří otázku 
zodpověděli správně, mohou zůstat na svém místě a pokračovat ve hře. Žáci, kteří odpověděli chybně, 
se musí posadit. 

Pokračujte ve hře, dokud nezůstanou poslední tři žáci (nebo jen vítěz - rozhodněte se podle nálady ve 
třídě). Je-li to nezbytné, můžete hru začít znovu (např. pokud už po třech příkladech sedí všichni žáci). 
Cílem je projít asi deset příkladů. 

MATERIÁLY
- manuál pro vyučující s příklady a podrobnějším vysvětlením (viz níže)

- dostatečně velká učebna, aby se všichni žáci mohli postavit do dvou rohů

- prezentace v Prezi pro modul 2

- počítač + projektor

TIPY
- Pokud žáky hra baví, neposkytujte po každém příkladu příliš podrobný výklad. Většinu příkladů 

můžete následně projít v připravené prezentaci.

- Příklady jsou seřazeny v určitém pořadí, ale je na vašem uvážení, které jsou pro vaše žáky 
nejvhodnější. 

OBSAH
Cvičení: 

OTÁZKY PRO ŽÁKY ŘEŠENÍ VYSVĚTLENÍ 

1. Na které politické úrovni se 
rozhoduje o maximální povolené 
rychlosti na dálnicích? 

není úroveň 
EU

Pravidla silničního provozu se v jednotlivých členských 
státech liší. Např. ve Spojeném království, Irsku, na Maltě 
a na Kypru se jezdí vlevo. Příslušné zákony jsou však 
harmonizovány na evropské úrovni a evropské řidičské 
průkazy jsou platné na celém území EU. 
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2. Na které politické úrovni se 
stanovilo, že při koupi nového 
laptopu máte minimálně 
dvouletou záruční lhůtu? 

úroveň EU Ochrana spotřebitele: EU stanovila, že na zakoupené 
elektronické zařízení, např. na chytré telefony, tiskárny, 
laptopy, vysavače a elektrické zubní kartáčky, se vztahuje 
alespoň dvouletá záruka.

3. Na které politické úrovni se 
rozhoduje o datech svozu 
odpadu? 

není úroveň 
EU

O datech svozu odpadu většinou rozhodují místní 
samosprávy. Je to nejlogičtější řešení: Kdyby za svoz 
odpadu odpovídala EU, bylo by to velmi chaotické, 
protože EU nemůže znát konkrétní potřeby každého 
města a obce.

4. Na které politické úrovni se 
rozhoduje o tom, jaké informace 
musí být uvedeny na plechovce 
limonády? (složení, kalorie, 
kontaktní informace o výrobci 
apod.)? 

úroveň EU EU je přesvědčena o tom, že spotřebitelé mají právo na 
správné a úplné informace. Proto musí výrobci potravin 
a kosmetiky tyto informace uvádět na obalech výrobků. 
Vyzvěte žáky, aby se o přestávce podívali na své jídlo či 
nápoje.

5. Která politická úroveň odpovídá 
za bezpečnostní předpisy pro vaše 
chytré telefony? 

úroveň EU Jednotný trh a ochrana spotřebitelů. EU určuje 
bezpečnostní předpisy pro všechny výrobky prodávané na 
jejím území.

6. Na které politické úrovni se 
rozhoduje o tom, co musíte umět 
na konci každého školního roku? 

není úroveň 
EU

EU neurčuje organizaci ani obsah vzdělávání. Konečné 
vzdělávací cíle se proto mezi členskými státy EU (a někdy i 
mezi regiony) liší. 

7. Která politická úroveň má 
pravomoc vysílat vojenské 
jednotky do válečných zón ve 
světě? 

není úroveň 
EU

EU nemá armádu. Zahraniční a obranná politika jsou 
vnitrostátní záležitosti. Členské státy se nicméně snaží své 
mise koordinovat na evropské úrovni a na půdě NATO. 

8. Na které politické úrovni byla 
stanovena minimálně 20denní 
placená dovolená ročně pro 
zaměstnance pracující na plný 
úvazek? 

úroveň EU Minimálně 20denní dovolená: Každý sektor či země 
mohou přiznávat více dnů volna. EU nemá v oblasti 
sociální politiky mnoho pravomocí. Toto je jedno z mála 
opatření EU v této oblasti. Ve většině případů určují 
sociální politiku národní státy. 

9. Na které politické úrovni jsou 
stanoveny podmínky pro výcvik 
řidičů a pro úspěšné složení 
řidičských zkoušek? 

není úroveň 
EU

I když EU tyto podmínky nestanovuje, váš řidičský průkaz 
je okamžitě platný v celé EU a je vystaven ve standardním 
formátu EU. 

10. Na které politické úrovni je 
stanoveno maximální povolené 
množství pro odlov tresky? 

úroveň EU Rybářská politika a životní prostředí: EU stanovuje 
maximální roční objem v kilogramech pro odlov všech 
druhů ryb. Jedná se o tzv. kvótu odlovu. EU se stanovením 
kvót snaží zajistit, aby ohrožené druhy měly šanci obnovit 
své původní stavy, a zamezit nadměrnému rybolovu v 
našich mořích. 

11. Na které politické úrovni je 
stanoveno, jaký podíl energie 
(plyn/elektřina) musí pocházet z 
obnovitelných zdrojů, jako např. 
solární a větrná energie? 

úroveň EU Změna klimatu: Ve stávajícím plánu „EU 20–20–20“ se 
uvádí, že EU jako celek musí do roku 2020 získávat 20 % 
energie z obnovitelných zdrojů. Pro každý členský stát je 
stanoven individuální cíl vyjádřený v procentech podle 
jeho aktuální situace. Nový energetický plán pro rok 2030 
počítá s ještě ambicióznějším 27% podílem. 

12. Na které politické úrovni se přijímá 
rozhodnutí o stavebním povolení 
pro váš dům? 

není úroveň 
EU

Stavební povolení pro soukromé domy většinou vydávají 
místní orgány. 
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13. Na které politické úrovni odvádíte 
daně? 

není úroveň 
EU

EU nevybírá daně přímo od občanů. Každý členský stát 
musí každoročně Evropské unii odvádět určitou částku, 
která má formu příspěvku do rozpočtu EU. 

14. Na které politické úrovni se 
přijímají rozhodnutí o dnech 
pracovního klidu? Kdo určuje 
o která data a kolik dní celkem 
půjde? 

není úroveň 
EU

Tato rozhodnutí obvykle přijímají národní státy. 

15. Na které politické úrovni je 
stanoveno maximální povolené 
množství jemných částic v 
ovzduší? 

úroveň EU EU přijímá mnoho opatření týkajících se životního 
prostředí - např. kvality vody v řekách, jezerech a mořích. 

16. Kde musíte zaregistrovat váš 
sňatek? 

není úroveň 
EU

Za registraci obyvatelstva a rodinného stavu většinou 
odpovídají místní orgány. 

HRA 4. HODNOTY EU 
Čtvrtá hra je kvarteto na téma hodnot Evropské unie. Žáci se během ní s těmito hodnotami seznámí 
a poznají i některé konkrétní příklady toho, jak je EU uvádí do praxe. Hra používá metodu „učení praxí“ 
a zaručuje, že bude zapojen každý žák, takže všichni musí o těchto hodnotách aktivně přemýšlet a 
vyzkoušet si je. 

USPOŘÁDÁNÍ 
Třída je pro tuto hru rozdělena do menších skupinek, nejlépe po čtyřech žácích. Je-li to ale nutné, 
jsou možné i skupinky po třech nebo pěti žácích. Každá skupinka sedí okolo stolu a žáci hrají proti 
ostatním členům své skupiny. Uprostřed stolu leží balíček s 30 kartami, které obsahují otázky, na něž lze 
odpovědět „správně“ či „špatně“. 

PRAVIDLA 
- Konečným cílem hry je získat v rámci skupinky nejvíce kvartet (= čtveřic karet se stejnou 

hodnotou EU).

- Členům skupinky jsou rozdány kvartetové karty. Pokud hrají čtyři hráči, každý z nich obdrží osm 
karet. Pokud hrají tři nebo pět hráčů, někteří z nich budou mít kartu navíc. Hráči drží své karty v 
ruce a neukazují je svým soupeřům. 

- Uprostřed stolu má každá skupina 30 karet, které obsahují otázky, na něž lze odpovědět 
„správně“ či „špatně“. Odpovědi na otázky se nacházejí na kartách, které žáci drží v rukou.

- Začíná nejstarší člen skupinky. Zeptá se jiného hráče, zda má hrací kartu s konkrétní 
hodnotou EU. Tento hráč sám musí mít alespoň jednu kartu s touto hodnotou. 

- Pokud jeho soupeř tuto kartu nemá, řekne to a nyní je na řadě on. 

- Pokud požadovanou kartu má, vezme si kartu s otázkami z balíčku uprostřed stolu a položí 
otázku. 
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- Pokud hráč odpoví správně, získá kartu s požadovanou hodnotou EU (odpověď 
„správně“ nebo „špatně“ je postačující; není nutné, aby dotázaný hráč vysvětloval, proč 
je něco špatně. To pak přečte hráč, který otázku položil).

- Pokud odpověď správná nebyla, k výměně karet nedojde a karta s otázkou je zase 
vrácena dospod balíčku na stole.

- V každém případě je na řadě hráč, jemuž byla otázka položena.

- Když jeden z hráčů získá čtveřici karet se stejnou hodnotou EU, řekne nahlas „kvarteto!“ a položí 
čtveřici na stůl. Tuto čtveřici mu již nemůže nikdo vzít.

- Hra skončí, jakmile je úplných všech osm kvartet. Vyhrává žák/žáci s nejvíce kvartety.

MATERIÁLY
- Sada kvartetových karet s hodnotami EU pro každou skupinku (příloha V v manuálu pro 

vyučující). Karet je celkem 32. Budete je muset sám/sama vystřihnout a dohlédnout na jejich 
řádné zamíchání. 

- Sada karet správně/špatně o hodnotách EU pro každou skupinku (příloha VI v manuálu pro 
vyučující). Těchto karet je celkem 30. Opět je budete muset sám/sama vystřihnout. 

TIPY
- Hru o hodnotách EU můžete snadno hrát odděleně od ostatních her.

- Můžete ji použít jako upoutávku pro aktivní metodiku nazvanou „Hodnoty EU: Jaký je váš 
názor?“ v modulu 3. 

OBSAH 
Žáci na 32 kvartetových kartách objeví hodnoty EU a některé příklady toho, jakým způsobem Evropská 
unie / Evropský parlament tyto hodnoty uplatňují v praxi jak v EU, tak v zahraničí. V sadě karet je osm 
kvartet, která se zabývají osmi hodnotami EU. 

DEMOKRACIE Občané EU volí v přímé volbě každých pět let své zástupce do Evropského 
parlamentu. Příští volby se uskuteční v roce 2019.
Občané EU, kteří žijí v jiné zemi EU, mají právo hlasovat nebo být zvoleni 
v komunálních a evropských volbách v místě, kde žijí. Např. Řekyně žijící v 
Berlíně zde může být zvolena starostkou. 
Evropská občanská iniciativa: Pokud milion občanů v alespoň sedmi různých 
zemích podepíše určitou petici, mohou vyzvat Evropskou komisi k předložení 
legislativního návrhu.
Evropský parlament se za účelem podpory svobodných a spravedlivých voleb 
podílí na sledování průběhu voleb v zemích mimo EU, např. v Egyptě nebo na 
Ukrajině. 

24  /  MODUL 2 EUROPE@SCHOOL



SVOBODA Občané EU se mohou volně pohybovat po celé Unii.
Společnosti nemají právo shromažďovat osobní údaje, pokud nedodržují 
přísné podmínky. To je naše právo na soukromí a ochranu údajů. 
Občané EU mohou pracovat v jakémkoli členském státě EU, aniž by 
potřebovali pracovní povolení.
V EU může každý vyjádřit svůj názor, aniž by se musel obávat vězení. To je naše 
svoboda projevu. Dovoleny nejsou jen nenávistné výroky, které vyzývají k 
ubližování jiným lidem (nebo skupinám lidí). 

SOLIDARITA Méně bohatým regionům EU je poskytována větší finanční podpora.
Členské státy EU se dohodly, že si budou vzájemně pomáhat, pokud se jeden 
z nich stane obětí teroristického útoku či přírodní nebo člověkem způsobené 
katastrofy. Tato doložka byla poprvé použita po útocích v Paříži v roce 2015.
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci lidem pomáhá nalézt nové 
pracovní místo nebo absolvovat profesní přípravu, pokud o své zaměstnání 
přijdou kvůli globalizaci, např. když se jejich zaměstnavatel přestěhuje do země 
s nízkými platy. 
EU a její členské státy jsou společně největším světovým poskytovatelem 
rozvojové pomoci. 

ROVNOST/
NEDISKRIMINACE

Občané EU, kteří studují v jiném členském státě EU, platí stejné školné jako 
studenti z dané země. Italský student studující v Paříži například platí přesně 
stejné školné jako občané Francie.
Při narození nebo adopci dítěte mají matka i otec nárok na nejméně čtyři 
měsíce rodičovské dovolené, aby o dítě mohli pečovat.
V EU nesmí být občanům odepřeno zaměstnání z důvodu jejich sexuální 
orientace, ani nesmí být pro svou sexuální orientaci ze zaměstnání propuštěni. 
Evropský parlament každoročně propaguje Mezinárodní den žen (8. března) a 
slaví jej s cílem prosazovat rovnost pohlaví.

PRÁVNÍ STÁT / 
SPRAVEDLNOST

Všechny oběti i všichni podezřelí mají v EU právo na spravedlivý proces. Každý 
podezřelý je nevinný, dokud jeho vinu neprokáže soud. 
Osoby podezřelé ze spáchání trestného činu a účastníci nehod, stejně jako 
příslušné oběti, musí být informovány o zákonných postupech v jazyce, 
kterému rozumějí. Tuto službu platí členský stát, ve kterém se soudní řízení 
koná. 
Členské státy EU, které nedodržují zásady právního státu, mohou obdržet 
varování či postih nebo mohou být dočasně vyloučeny z rozhodovacího 
procesu EU. 
Všechny členské státy EU musí dodržovat pravidla a předpisy EU. Pokud tak 
nečiní, může proti nim být vedeno řízení před Soudním dvorem EU. 

DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH 
PRÁV

Evropský parlament uděluje Sacharovovu cenu lidem z celého světa, kteří se 
výjimečným způsobem zasadili za obranu lidských práv. 
EU má zvláštního zástupce pro lidská práva. Jeho úkolem je zlepšovat politiku 
EU v oblasti lidských práv v zahraničí.
Jednou měsíčně se v Evropském parlamentu koná rozprava o případech 
závažného porušování lidských práv na celém světě. Tímto způsobem poslanci 
upozorňují na případy porušování lidských práv. 
Všechny členské státy EU musí podepsat a dodržovat Evropskou úmluvu o 
lidských právech. 
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TOLERANCE/
PLURALISMUS

Každý z nás může svobodně vyznávat určité náboženství či přesvědčení nebo 
je změnit.
EU podpořila projekt, v jehož rámci romští a neromští novináři natočili 25 
krátkých filmů o romských komunitách. Cílem tohoto projektu byl boj proti 
stereotypům, jež se vyskytují při informování o Romech ve sdělovacích 
prostředcích a ovlivňují způsob, jakým toto etnikum vnímá veřejnost. 
Členské státy EU musí bojovat proti nenávistným výrokům, jež se zakládají na 
rase, pohlaví, náboženství nebo státní příslušnosti. 
Sdělovací prostředky musí prezentovat společnost ve všech jejích dimenzích. 
Nástroj pro sledování plurality sdělovacích prostředků v EU kontroluje, zda se 
tak skutečně děje. 

ÚCTA K LIDSKÉ 
DŮSTOJNOSTI

Ve všech zemích EU je zakázán trest smrti.
Ve všech zemích EU je zakázáno mučení.
Všichni žadatelé o azyl v EU mají po dobu, co je jejich žádost o azyl 
posuzována, právo na přístřeší, stravu a hygienické služby. 
V EU je zakázána dětská práce, otroctví a pracovní vykořisťování.

30 karet správně/špatně obsahuje otázky, jež odpovídají informacím na kvartetových kartách. 
Žákům jsou na nich prezentovány konkrétní případy, takže musí skutečně přemýšlet o důsledcích 
konkrétních politik EU. Žáci mohou na otázky na kartách správně odpovědět, pokud použijí informace z 
kvartetových karet. Při tomto cvičení aktivně přemýšlí o hodnotách EU a důkladně se s nimi seznámí.

1. V EU může každý svobodně vyjádřit svůj názor, ale nenávistné 
výroky nejsou dovoleny.

Správně

2. V jiné zemi EU můžete pracovat jen tehdy, máte-li pracovní 
povolení.

Špatně
Všichni občané EU mohou 
pracovat v jakékoli zemi EU, 
aniž by potřebovali pracovní 
povolení.

3. Společnosti mohou shromažďovat naše údaje bez našeho svolení. Špatně 
Společnosti nemají právo 
shromažďovat osobní údaje, 
pokud nedodržují přísné 
podmínky.

4. Občané EU se mohou volně pohybovat po celé Unii. Správně

5. Každých deset let volí občané EU v přímé volbě své zástupce do 
Evropského parlamentu.

Špatně
Své zástupce volíme každých pět 
let, nikoli každých deset let. 

6. K tomu, aby byla evropská občanská iniciativa platná, je zapotřebí 
2 miliony podpisů. 

Špatně
Zapotřebí je 1 milion podpisů, 
nikoli 2 miliony.

7. Jako občané EU žijící v jiné zemi EU máte právo hlasovat nebo být 
zvoleni do Evropského parlamentu v místě, kde žijete.

Správně

8. Evropský parlament sleduje za účelem podpory svobodných a 
spravedlivých voleb průběh voleb v zemích mimo EU.

Správně

9. Při narození dítěte zaručuje EU matce i otci nejméně tři měsíce 
rodičovské dovolené.

Špatně
EU zaručuje nejméně čtyři 
měsíce rodičovské dovolené, 
nikoli tři. 

10. Pokud občan EU studuje v jiné zemi EU, platí ve srovnání se 
studentem z této země o 10 % více.

Špatně
Občané EU platí stejné školné 
jako studenti z dané země.
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11. V EU nesmí být občanům odepřeno zaměstnání z důvodu jejich 
sexuální orientace, ani nesmí být pro svou sexuální orientaci ze 
zaměstnání propuštěni.

Správně

12. Oběti trestného činu nebo nehody musí být informovány o 
právním postupu v jazyce, kterému rozumějí. Podezřelí toto právo 
nemají. 

Špatně
Jak oběti, tak podezřelí mají 
právo být informováni v jazyce, 
kterému rozumějí.

13. Pokud členský stát EU nedodržuje právní předpisy Unie, může 
Soudní dvůr EU vynést rozsudek v jeho neprospěch.

Správně

14. Pokud členský stát EU porušuje základní práva EU, bude z Evropské 
unie vyloučen. 

Špatně
Země může obdržet varování či 
postih nebo může být dočasně 
vyloučena z rozhodovacího 
procesu EU.

15. Všechny oběti i všichni podezřelí mají v EU právo na spravedlivý 
proces.

Správně

16. Méně bohatým regionům EU je poskytována větší finanční 
podpora.

Správně

17. EU a její členské státy jsou po USA druhým největším 
poskytovatelem rozvojové pomoci na světě. 

Špatně
Společně jsou největším 
poskytovatelem rozvojové 
pomoci na světě.

18. Dojde-li v jednom z členských států EU k teroristickému útoku, 
ostatní členské státy mu pomohou.

Správně

19. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci podporuje 
společnosti se sídlem v členských státech EU.

Špatně
Tento fond pomáhá lidem nalézt 
nové pracovní místo, pokud 
o své zaměstnání přišli kvůli 
globalizaci, např. pokud se jejich 
zaměstnavatel přestěhoval do 
země s nízkými platy.

20. V EU nelze změnit náboženské vyznání. Špatně
Každý může vyznávat určité 
náboženství či přesvědčení, 
nebo je změnit.

21. Nástroj pro sledování plurality sdělovacích prostředků v EU 
zajišťuje, aby sdělovací prostředky prezentovaly společnost ve 
všech jejích dimenzích.

Správně

22. V některých zemích EU jsou v televizních programech přijatelné 
nenávistné výroky. 

Špatně
Proti nenávistným výrokům 
z důvodu rasy, pohlaví, 
náboženství nebo státní 
příslušnosti se musí bojovat v 
televizních programech ve všech 
členských státech EU.

23. V některých zemích EU je stále povolen trest smrti. Špatně
Trest smrti je zakázán ve všech 
zemích EU.

24. Všichni žadatelé o azyl v EU mají v průběhu azylového řízení právo 
na přístřeší, stravu a hygienické služby.

Správně 

25. Dětská práce není žádoucí, v některých zemích EU je však stále 
povolena.

Špatně
Dětská práce je zakázána ve 
všech členských státech EU.

26. Ve všech zemích EU je zakázáno mučení. Správně
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27. Každý rok se v Evropském parlamentu koná jedna rozprava o 
porušování lidských práv.

Špatně
V Evropskému parlamentu se 
rozprava o lidských právech koná 
každý měsíc, nikoli každý rok.

28. Sacharovova cena je udělována lidem, kteří prosazují unijní 
spolupráci.

Špatně
Sacharovova cena je udělována 
lidem, kteří brání lidská práva.

29. Každý členský stát EU musel podepsat Evropskou úmluvu o 
lidských právech. 

Správně

30. EU má zvláštního zástupce pro lidská práva. Správně

PREZENTACE: 
DISKUSE O ZÍSKANÝCH VĚDOMOSTECH

USPOŘÁDÁNÍ
Žáci jsou rozesazeni tak, aby mohli prezentaci dobře sledovat. Mohou sedět podle běžného zasedacího 
pořádku ve třídě, nebo v menších skupinkách; důležité je, aby na prezentaci dobře viděli. 

POSTUP 
Obsah prezentace odpovídá obsahu shrnutí modulu v žákovských pracovních sešitech. Toto shrnutí 
můžete použít jako pomůcku při procházení prezentace. Žáci by však tento text neměli mít během 
prezentace před sebou. Podrobnější informace o tom, jak tuto prezentaci v Prezi procházet, naleznete 
níže v oddílu „Tipy“. 

* Jak to všechno začalo: Rostoucí spolupráce 

1. Prodiskutování obsahu po hře 1: Od uhlí a oceli ke společnému euru 

Zeptejte se žáků: „Kdy byla zahájena evropská spolupráce, která vyústila v Evropskou unii?“ Odpověď na 
tuto otázku již znají z první hry. Správně je „v padesátých letech 20. století“ nebo „po 2. světové válce“. 

Poté, co žáci tuto otázku zodpovědí, přejděte na další okno (v Prezi), které ukazuje snímek z 2. světové 
války. Vysvětlete svým žákům, že v některých evropských zemích byl po 2. světové válce hladomor, 
mnoho lidí v ní ztratilo svou rodinu a přátele a byly (částečně) zničeny budovy, silnice i města. 
Pokračujte dál v jednotlivých oknech prezentace, tak jak jdou za sebou, a vysvětlujte žákům jejich obsah 
podle shrnutí modulu, který je řazen stejně jako prezentace. 

NĚKTERÉ INFORMACE NAVÍC

- Jean Monnet a Robert Schuman jsou důležitými „otci zakladateli“ současné EU. Ve skutečnosti 
to byl Jean Monnet, kdo s myšlenkou spolupráce za Schumanem přišel. Schuman, který byl 
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tehdejším francouzským ministrem zahraničí, přeměnil myšlenku v praxi a pronesl svůj slavný 
„Schumanův projev“. Více informací o zakladatelích EU naleznete na: https://europa.eu/
european-union/about-eu/history/founding-fathers_cs.  

- Prezentace se vždy zcela neřídí chronologickým pořadím shrnutí modulu. Zabývá se například 
společně všemi smlouvami předcházejícími Lisabonské smlouvě a až pak pojednává o zavedení 
eura, i když k tomu ve skutečnosti došlo dříve. Díky tomuto rozdílu jsou sdělované informace 
lépe pochopitelné.  

- Nemusíte se zabývat všemi body na časové ose. Můžete například vynechat všechny smlouvy 
a soustředit se pouze na začátek, EHS, otevření hranic kvůli jednotnému trhu a zavedení eura. 
Tak především upozorníte na skutečnost, že se evropská spolupráce rozvinula ze spolupráce 
v oblasti uhlí a oceli v rozsáhlou hospodářskou spolupráci s politickými a sociálními aspekty. 
Nějaký čas také můžete věnovat tomu, že promluvíte o Nobelově ceně za mír, kterou EU 
obdržela v roce 2012. Důvodem pro udělení této ceny byla skutečnost, že EU přinesla svým 
členským státům dlouhodobý mír, a zahájila tak odklon od historie konfliktů v Evropě. 

2. Prodiskutování obsahu po hře 2:  Z původních šesti k 28 členským státům  

První okno v prezentaci vám přináší přehled stávajících 28 členských států. Již v této fázi je můžete 
zmínit všechny, neboť žáci se o ně budou po hře o členských státech zajímat. Prezentace se pak 
přesunuje ke spodní časové ose, na níž je zobrazeno rozšíření Evropské unie z původních šesti na 
28 současných členských států. Zde se můžete jednoduše řídit strukturou prezentace a doplnit ji 
vysvětlením obsahu, jež je uvedeno ve shrnutí modulu v žákovském pracovním sešitě. Můžete se 
samozřejmě zaměřit pouze na současných 28 členských států a nehovořit o tom, jak se Unie postupně 
rozšiřovala. 

3. Prodiskutování obsahu po hře 3: Co dělá EU?

Při představení této hry jste již ukázal(a) obrázek znázorňující jednotlivé politické úrovně ve vaší zemi. Až 
poté vás prezentace zavede k bodu „Několik příkladů“. Většina příkladů již byla zmíněna během cvičení, 
takže nyní můžete podrobněji vysvětlit příklady EU. 

1. NĚKOLIK PŘÍKLADŮ

Stručně pohovořte o jednotlivých příkladech uvedených ve shrnutí modulu v žákovském pracovním 
sešitě. Řiďte se prezentací, která každý příklad přibližuje. 

2. NĚKTERÉ VELKÉ ZMĚNY

Zde se opět řiďte prezentací a v jejím průběhu vysvětlete, co znamenají jednotný trh, Schengen a euro. 
Všechny informace k obsahu naleznete v žákovském pracovním sešitě. 

3. O ČEM EU ROZHODUJE? 

Tato část vysvětlení opět začíná obrázkem znázorňujícím jednotlivé politické úrovně ve vaší zemi. Poté 
vysvětlíte pravomoci EU.

4. NA CO VYNAKLÁDÁ EU PENÍZE? 

S využitím prezentace a shrnutí modelu pohovořte o nejdůležitějších prvcích evropského rozpočtu. 
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4. Prodiskutování obsahu po hře 4: Hodnoty EU

Díky hře o hodnotách EU získali žáci základní představu o tom, o které hodnoty se jedná.  Závěrečná 
část prezentace začíná článkem 2 Smlouvy o Evropské unii, ve kterém jsou hodnoty EU uvedeny. 
Prezentace pak těchto osm hodnot EU shrnuje a poskytuje jejich definici, jakož i některé konkrétní 
příklady toho, jak je EU uplatňuje ve svých politikách. Žáci se s těmito hodnotami a příklady již seznámili 
při hraní hry. Projděte s žáky prezentaci s pomocí žákovského pracovního sešitu.

Ve třetím modulu najdete velké diskusní cvičení o těchto hodnotách. 

* Závěr
Co je ve skutečnosti EU? Shrňte nejdůležitější prvky EU s využitím úvodu ke druhému modulu v 
žákovském pracovním sešitě i toho, co stojí v prezentaci: hluboká spolupráce mezi zeměmi, pro lidi, politická 
úroveň, založená na hodnotách, mírový projekt, velký dopad na naše každodenní životy, neustále se vyvíjející. 

Výše uvedené srovnejte s tím, co žáci řekli na začátku hodiny během úvodu a co jste zapsal(a) na tabuli/
flipchart.

MATERIÁLY
- počítač s internetem a projektor

- prezentace v Prezi pro modul 2

- shrnutí modulu v žákovském pracovním sešitě (pouze pro vás jako vyučujícího; bude pro vás zdrojem 
podkladových informací)

NĚKOLIK TIPŮ K PREZENTACI
- Tato prezentace je velmi rozsáhlá. Jako vyučující si můžete sám/sama vybrat, které prvky chcete 

prodiskutovat a kterých si nebudete všímat. 

- Práce s Prezi: Prezentace byly vytvořeny s pomocí softwaru Prezi. Prezi vám umožňuje pracovat 
intuitivně. Prezentace má určité řazení („cestu“), jež vás vede jednotlivými okny krok za krokem. Od 
této cesty se můžete kdykoli odchýlit prostým kliknutím na nějaký bod v prezentaci. Prezentace pak 
tuto část přiblíží. Zde naleznete instruktážní video o tom, jak se v prezentaci v Prezi pohybovat. Další 
instruktážní vida o Prezi naleznete zde: https://prezi.com/support. 

- Prezentace je k dispozici pouze on-line. Pokud ve škole nemáte přístup k internetu, můžete 
prezentaci načíst doma na svůj přenosný počítač, který pak zavřete, aniž byste jej vypnul(a). Až jej 
znovu otevřete ve škole, prezentace tam stále bude. 
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POJETÍ
Třetí modul se zaměřuje na procvičování demokratických dovedností žáků. K těmto dovednostem 
patří schopnost diskutovat, naučit se dělat kompromisy a identifikovat správné informace. Toho má být 
dosaženo pomocí třetí aktivity modulu „Výchova k aktivnímu evropskému občanství“.

Třetí modul je, stejně jako druhý modul, velmi důležitý. Sestává ze dva rozsáhlých částí, z nichž každá 
využívá aktivní metodiku: 

- První část se hlouběji zabývá fungováním Evropského parlamentu a jeho legislativními 
pravomocemi s využitím rozsáhlé simulační hry. Hovoří se v ní také o ostatních orgánech a o 
rozhodovacím procesu. 

- Druhá část obsahuje velké diskusní cvičení o hodnotách EU.

K tomuto modulu také existuje prezentace, která shrnuje vědomosti získané v každé části. Tuto 
prezentaci projde vyučující s žáky nakonec. V žákovském pracovním sešitě také najdete velmi podrobné 
shrnutí modulu, které lze využít jako studijní materiál.

ČÁSTI A ČASOVÝ PLÁN
Tento modul nabízí až 13 hodiny materiálu. Minimální čas potřebný pro každou část a cvičení naleznete 
v níže uvedené tabulce. 

NEINFORMOVANOST  POVĚDOMÍ ZNALOSTI DEMOKRATICKÉ 
DOVEDNOSTI

AKTIVNÍ EVROPSKÉ 
OBČANSTVÍ

PROHLUBOVÁNÍ 
POVĚDOMÍ INFORMOVÁNÍ PROCVIČOVÁNÍ AKTIVACE 

© Ryckevelde vzw, 2010

MODUL 3 PROCVIČTE SI SVÉ  
DEMOKRATICKÉ DOVEDNOSTI
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1. ROZHODOVACÍ PROCES EU: 
     V KŮŽI POSLANCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU
První část se skládá ze simulačního cvičení / hraní rolí, hodnocení a prezentace s podkladovými 
informacemi o orgánech EU a rozhodovacím procesu. Minimální doba pro tuto simulační hru a 
hodnocení jsou přibližně dvě hodiny.

METODIKA DOBA TRVÁNÍ TÉMA MATERIÁLY
Úvod 5 minut Praktický úvod k simulačnímu 

cvičení

Simulační cvičení v 
malých skupinkách 

25 minut na každé 
téma

V kůži poslance EP: žáci v malých 
skupinkách vypracují svůj vlastní 
legislativní návrh, který bude 
vycházet z návrhu Evropské 
komise. 

- hrací deska pro každou skupinku 
(příloha VII v manuálu pro vyučující)

- pracovní list pro každou skupinku 
(příloha VIII v manuálu pro vyučující)

- sada karet podle tématu pro každou 
skupinku (příloha IX v manuálu pro 
vyučující)

- legislativní návrh předložený Evropskou 
komisí podle tématu pro každou 
skupinku (příloha X v manuálu pro 
vyučující)

Simulační cvičení pro 
celou třídu 

15 minut na každé 
téma

Rozprava v plénu a hlasování: 
skupina diskutuje o jednotlivých 
návrzích a hlasuje o nich. 

- Tabule/flipchart + křída/popisovač

- Vyplněný pracovní list pro každou 
skupinku

Otázky pro žáky + 
přednáška

25 minut - 2 
hodiny

Posouzení cvičení: vyučující 
na základě prezentace v Prezi 
a příspěvků žáků prodiskutuje 
podobnosti a rozdíly mezi tímto 
cvičením a realitou. 

- Počítač a projektor

- prezentace v Prezi pro modul 3

Přednáška 30 minut - 1 
hodina

Prezentace: diskutujte o 
rozhodovacím procesu v EU a o 
orgánech EU 

- Počítač a projektor

- prezentace v Prezi pro modul 3

2. HODNOTY EU: JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR?
Tato část je velkým diskusním cvičením ve třídě o evropských hodnotách spočívajícím v samostatném 
uvažování („Můj názor?“), diskusích celé třídy („Naše názory?“) a diskusích v menších skupinách („Jaký je 
postoj EU?“). Každou z částí lze provést samostatně, ale mohou na sebe také navazovat.

METODIKA DOBA 
TRVÁNÍ

TÉMA MATERIÁLY

individuální cvičení + 
cvičení pro celou třídu 

20 minut Můj názor? 

Žáci se zamyslí nad tím, jaký 
mají názor na hodnoty EU 
a které z nich považují za 
nejdůležitější

- 1 mapa hodnot EU pro každého žáka (v 
žákovském pracovním sešitě)

- prezentace v Prezi pro modul 3

- Počítač a projektor 

Diskusní cvičení pro 
celou třídu 

15 minut na 
každé tvrzení

Naše názory? 

Diskuse v plénu o 16 
možných tvrzeních 

- prezentace v Prezi pro modul 3

- Počítač a projektor

Skupinová práce a 
diskuse ve třídě

30 minut Jaký je postoj EU?

Skupinová práce a diskuse 
v e třídě o tom, jakým 
způsobem EU tyto hodnoty 
uplatňuje 

- prezentace v Prezi pro modul 3

- Počítač a projektor

- pro každou skupinu: 4 hrací karty s jednou 
hodnotou z modulu 2 (příloha V v manuálu pro 
vyučující). Na těchto kartách je u každé hodnoty 
uvedeno konkrétní unijní opatření nebo postup. 

- pro každou skupinu: jeden skupinový pracovní 
list nazvaný „Jaký je postoj EU?“ (příloha XI v 
manuálu pro vyučující).
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CÍLE A KOMPETENCE
POSTOJE 

- Žáci se více zapojí do rozhodovacího procesu EU. 
- Žáci se ztotožní s hodnotami EU. 
- Žáci začnou nezaujatě pracovat s informacemi. 
- Žáci si osvojí kritické myšlení: formulují své názory na současná témata EU.

ZNALOSTI
- Žáci znají a chápou (ve zjednodušené formě) rozhodovací proces EU. 
- Žáci chápou, jakou úlohu v tomto procesu zastává Evropský parlament. 
- Žáci vědí, že Evropský parlament projednává konkrétní témata, která se dotýkají každého z nich, 

a chápou, že poslanci EP, kteří přijímají tato rozhodnutí, jsou skuteční lidé. 
- Žáci jsou hlouběji obeznámeni s projednávanými tématy, jako je např. ochrana spotřebitele, 

azylová politika a životní prostředí. 

DOVEDNOSTI
- Žáci při práci neustále zdokonalují své demokratické dovednosti: učí se zohlednit názor 

druhých, formulovat vlastní stanoviska, konzultovat a přijímat kompromisní řešení. 
- Žáci se učí prezentovat svůj návrh a hovořit před publikem. 

MODUL 3: KROK ZA KROKEM

1. ROZHODOVACÍ PROCES EU: V KŮŽI 
POSLANCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

První část třetího modulu začíná simulačním cvičením, při kterém se žáci octnou v kůži poslance 
Evropského parlamentu. Žáci nejprve v menších skupinách spolupracují na vypracování vlastního 
legislativního návrhu, který vychází z návrhu předloženého Evropskou komisí. Používají při tom 
deskovou hru s tematickými kartami. Každá skupina pracuje na určitém tématu a tvoří tematický výbor. 
Při práci na svém legislativním návrhu musí skupiny přihlížet k odlišným stanoviskům Rady ministrů a 
zúčastněných stran. 

Vyučující si může vybrat z deseti témat. Tato témata se liší podle míry obtížnosti. 

Každá skupina pak představí svůj legislativní návrh zbytku třídy. Po této prezentaci následuje hlasování 
ve třídě. Schvalují, nebo neschvalují jejich spolužáci (kteří představují plenární zasedání Evropského 
parlamentu) předložený legislativní návrh?

Po simulačním cvičení následuje jeho podrobné hodnocení: Jaké jsou podobnosti a rozdíly mezi 
cvičením a skutečnou parlamentní prací? Vyučující o nich hovoří s využitím prezentace v Prezi a k 
tématu se vyjadřují i žáci. 
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Na závěr následuje interaktivní výklad, během něhož vyučující promluví o evropském rozhodovacím 
procesu a o nejdůležitějších orgánech EU.

Tento modul je rovněž doplněn shrnutím modulu pro žáky v žákovském pracovním sešitě. Toto 
shrnutí můžete dát žákům buď jako užitečnou pomůcku, nebo jako skutečný výukový materiál. O 
shrnutí by se ve třídě diskutovat nemělo. 

Upozornění:  Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani 
nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské komise, Rady Evropské unie nebo 
lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k 
jeho čistě vzdělávacímu cíli. 

ÚVOD 
Vysvětlete stručně žákům, že od této chvíle bude každý z nich hrát roli poslance Evropského parlamentu 
a že v této funkci vypracují svůj vlastní legislativní návrh. Vysvětlete jim také, že budou muset svůj 
legislativní návrh prezentovat zbytku třídy, která o něm bude hlasovat. Témata, na kterých žáci budou 
pracovat, můžete zvolit vy, nebo je můžete nechat, aby si vybrali sami. 

SIMULAČNÍ CVIČENÍ: V KŮŽI POSLANCE EP 

1. Práce v tematických výborech 

USPOŘÁDÁNÍ
Rozdělte třídu do skupin po čtyřech až pěti žácích. Každá skupina dostane jedno téma, se kterým bude 
pracovat. Každá skupina sedí okolo stolu, na kterém má všechny materiály. Nejlepší je, jsou-li stoly 
nachystány již ve chvíli, kdy žáci vstoupí do třídy. 

Každá skupina dostane legislativní návrh Evropské komise na určité téma. Na každém stole leží také 
pracovní list, hrací deska a karty k daném tématu. 

Na hrací desku jsou položeny karty prázdnou stranou nahoru. Rohy s čísly nebo symboly jsou přehnuty.

Připravené téma vypadá takto:
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Poznámka: Na tomto obrázku je znázorněno téma „Kouření“. K tomuto konkrétnímu tématu patří méně karet 
než k některým jiným tématům. Proto zůstalo prostřední pole v levém sloupci prázdné. Některá jiná témata 
kartu na tomto poli mají. 

POSTUP 
Každá skupina se řídí pokyny na pracovním listě. Začne kartou číslo 1. Jeden z žáků ve skupině kartu 
otočí a nahlas přečte, co na ní stojí. Skupina pak provede úkoly, které jsou na této kartě obsažené. Pak 
přejde ke kartám 2, 3 a 4. Žáci si dělají poznámky na pracovní list. 

Karty buď obsahují úkoly, nebo Zjištěné znaky předkládané jako postoj Rady ministrů, lobbistických 
skupin nebo jiných zúčastněných stran. Žáci krok za krokem tvoří svůj vlastní „evropský legislativní 
návrh“. Posledním úkolem je představit tento návrh ostatním žákům ve třídě.  

Toto cvičení je založeno na samostatné skupinové práci žáků: v menších skupinkách pracují na vytváření 
„práva EU“ na základě pokynů a informací, které obdrží během cvičení. Časový plán je uveden na 
kartách. 

MATERIÁLY
- dostatečně velká třída s předem připravenými stoly pro každou skupinu.

- hrací deska pro každou skupinu (příloha VII v manuálu pro vyučující). Tato hrací deska je pro 
všechna témata stejná a ve zjednodušené podobě znázorňuje rozhodovací proces.

- pracovní list již ležící na každém stole (příloha VIII v manuálu pro vyučující). Pracovní list je pro 
všechna témata stejný.

- legislativní návrh předložený Evropskou komisí podle zvoleného tématu pro každou skupinu. 
Na výběr je deset témat (příloha IX v manuálu pro vyučující). Ke každému tématu je zvláštní 
legislativní návrh a karty k rozmístění na hrací desku.

- sada karet podle zvoleného tématu pro každou skupinu (příloha X v manuálu pro vyučující). Na 
výběr je deset témat. Karty musíte vystřihnout předem. 
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TIPY
- Choďte od jedné skupiny ke druhé a pomozte žákům, pokud neví, jak dál. 

- Každá skupina by pokud možno měla pracovat na jiném tématu. Tak může třídě představit zcela 
jiný legislativní návrh. Můžete se však také rozhodnout, že všechny skupiny budou pracovat na 
jediném tématu, nebo přidělit stejné téma dvěma skupinám atd. Své žáky znáte nejlépe, a proto 
víte, jaký postup pro ně bude nejvhodnější. 

2. Prezentace a hlasování ve třídě

USPOŘÁDÁNÍ
Žáci zůstanou sedět ve svých tematických výborech. Na tabuli před třídou nakreslete tuto tabulku:

TÉMA PRO PROTI ZDRŽELI SE

např. „Kouření“

např. „Uprchlíci“

Do prvního sloupce vepište témata, o kterých se diskutuje u vás ve třídě. 

POSTUP 
Každá tematická skupina má maximálně 2 minuty na představení svého návrhu. Pro svou prezentaci 
využije vyplněný pracovní list. Ostatní žáci pak mají možnost klást otázky. Poté okamžitě přejdete k 
hlasování. Každý hlasuje zvednutím ruky. Hlasovat mohou i žáci v tematické skupině, která představuje 
návrh. Vyzvete žáky:  

- „Kdo je pro návrh, ať zvedne ruku“. Počet hlasů zapíšete k příslušnému tématu do sloupce „Pro“.

- „Kdo je proti návrhu, ať zvedne ruku“. Počet hlasů zapíšete k příslušnému tématu do sloupce 
„Proti“. 

- „Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku“. Počet hlasů zapíšete k příslušnému tématu do sloupce 
„Zdrželi se“. 

Hlasování pak buď uzavřete větou „blahopřeji, tento legislativní návrh byl přijat (většinou hlasů)“, 
NEBO „tento legislativní návrh byl (většinou hlasů) zamítnut “. Většina znamená, že pro nebo proti 
návrhu hlasuje polovina žáků plus jeden. Ti žáci, kteří se zdrželi hlasování, se nepočítají. V případě 
nerozhodného výsledku navrhne vyučující přerušení hlasování. O příslušném návrhu tak rozhodnuto 
nebude.

Tento postup se opakuje u každého tematického výboru. 
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MATERIÁLY
- tabule/flipchart + křída/popisovač pro nakreslení tabulky (před začátkem cvičení - viz 

„uspořádání“)

- vyplněný pracovní list pro každou skupinu

TIPY
- Dobu nutnou pro toto cvičení určuje počet jednotlivých výborů/témat ve třídě (viz „Části a 

časový plán“). 

- Čím menší jsou skupiny, tím více se zapojí jednotliví žáci. K časovému plánu i k míře osobního 
zapojení žáků přihlížejte při rozhodování o počtu skupin ve třídě. 

  

3. Deset témat

Na výběr je deset témat. Témata jsou seřazena od snadnějších po složitější. V níže uvedené tabulce 
naleznete témata a legislativní návrhy Komise. Karty pro každé téma jsou uvedeny pod tabulkou s 
legislativními návrhy. 

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani 
nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské komise, Rady Evropské unie nebo 
lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k 
jeho čistě vzdělávacímu cíli. 

OBTÍŽNOST TÉMA LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ
* 1. KOUŘENÍ V EU Evropská komise s cílem zabránit mladým lidem, aby začali kouřit, 

navrhuje, ...  

Článek 1: ... aby byla zdravotní varování na krabičkách cigaret povinná, 
jak bylo rozhodnuto v předchozích nařízeních EU.

Článek 2: ... aby se vzhled krabiček cigaret již nesměl výrobce od 
výrobce lišit. Všechny obaly krabiček musí být bez obrázků a popisu a 
k uvedení značky a výrobce může být použit pouze jeden druh fontu. 
Nesmí na nich být uvedeno žádné další logo.  

Článek 3: ... aby byl prodej tabákových výrobků v celé EU zakázán 
osobám mladším osmnácti let.
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* 2. MAXIMÁLNÍ 
HLASITOST 
OSOBNÍCH 
HUDEBNÍCH 
PŘEHRÁVAČŮ

Evropská komise s cílem zabránit ztrátě sluchu u milionů Evropanů 
navrhuje, ... 

Článek 1: ... aby standardní maximální hlasitost u všech osobních 
hudebních přehrávačů (např. iPodů) a mobilních telefonů 
nepřesahovala 80 decibelů.* Toto opatření bude platné pro všechny 
přístroje prodávané v Evropské unii. 

Článek 2: ... aby uživatelé stále měli možnost hlasitost svých hudebních 
přehrávačů zvýšit, avšak na vlastní nebezpečí. Pokud tak učiní, na 
displeji se objeví toto varování: „Poslouchání hlasité hudby může vést 
k trvalému poškození sluchu.“ 

* Decibelová stupnice (decibel = dB)
- 30 dB = tichý zvuk (např. šepot)
- od 70–75 dB = průměrně hlasitý zvuk (např. vysavač)
- od 85–90 dB = velmi hlasitý zvuk, riziko poškození sluchu (např. 

hlasitý křik)
- od 110–120 dB = znepokojivě hlasitý zvuk, riziko poškození sluchu 

(např. v nočním klubu)
- od 170 dB = bolestivě hlasitý zvuk poškozující sluch (např. siréna)

Zvýšení o 10 decibelů znamená, že zvuk je desetinásobně hlasitější než 
předtím.

* 3. EVROPSKÁ 
DEMOKRACIE

Evropská komise s cílem více zapojit občany Evropské unie a zajistit 
správné vnímání EU navrhuje, ...

Článek 1: ... aby všechny členské státy zavedly povinnou účast ve 
volbách do Evropského parlamentu.  Všichni občané tak budou 
muset přemýšlet o tom, koho zvolí jako své zástupce v Evropském 
parlamentu.

Článek 2: ... aby byla zřízena agentura, která bude odhalovat 
nesprávné informace o EU (např. ty, jejichž cílem je šíření pochybností 
a oslabování EU). Tato agentura bude rovněž proti odhaleným 
nepravdivým informacím bojovat, a bude-li to možné, trestat jejich 
autory. 

* 4. OCHRANA ZVÍŘAT 
PROTI TESTOVÁNÍ

Evropská komise s cílem zabránit zbytečnému trápení zvířat navrhuje, ...

Článek 1: ... aby bylo testování na zvířatech dovoleno pouze v případě 
vývoje a testování léčivých přípravků. Je třeba se vždy vyvarovat 
zbytečných testů na zvířatech nebo zvyšování počtu laboratorních 
zvířat. 

Článek 2: ... aby bylo testování na zvířatech vždy zakázáno v případě 
kosmetických přípravků* i jejich složek.

Článek 3: ... aby bylo zakázáno dovážet do EU kosmetické přípravky, 
které byly testovány na zvířatech. 
* Kosmetické přípravky: koupelové a sprchové přípravky, líčidla, deodoranty, parfémy, vlasové 
přípravky, přípravky pro péči o pleť, přípravky ústní hygieny, přípravky pro péči o nehty, holicí 
přípravky, mýdla a přípravky na ochranu proti slunci. 

** 5. PRÁCE V JINÉM 
ČLENSKÉM STÁTĚ 
EU - VOLNÝ POHYB 
PRACOVNÍKŮ

Evropská komise s cílem zajistit, aby všichni občané EU požívali 
stejných práv, a zlepšit fungování jednotného trhu v EU navrhuje, ...

Článek 1: ... aby každý občan EU mohl pracovat v jakémkoli jiném 
členském státě EU bez pracovního povolení. 

Článek 2: ... aby každý občan EU pracující v jiném členském státě EU 
pobíral stejnou mzdu a měl stejné pracovní podmínky jako občané 
tohoto státu.

Článek 3: ... aby občan EU pracující v jiném členském státě EU platil 
daně ve své hostitelské zemi.
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** 6. ARMÁDA EU? Evropská komise s cílem posílit postavení EU ve světě navrhuje, ... 

Článek 1: ... aby byla zřízena evropská armáda. 

Článek 2: ... aby byla tato armáda nasazována při humanitárních 
katastrofách, jako jsou sucha a záplavy, a to v rámci EU i mimo ni. Bude 
také moci zasahovat v konfliktech mimo EU, např. v Sýrii.  

** 7. EU A GLOBÁLNÍ 
OTEPLOVÁNÍ

Evropská komise s cílem zabránit nárůstu globálních teplot o více, než 
je kritická hranice 2° Celsia, navrhuje, ... 

Článek 1: ... aby do roku 2030 nejméně 50 % konečné spotřeby energie 
v EU pocházelo z obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná 
energie. Do roku 2050 se musí jednat o 100 %. 

Článek 2: ... aby EU hrála vedoucí úlohu na mezinárodních konferencích 
o klimatu a přesvědčila další země na světě k přijetí důrazných 
opatření.

*** 8. UPRCHLÍCI V 
EVROPĚ

Evropská komise s cílem vypořádat se se stávajícím i s případným 
budoucím příchodem migrantů a žadatelů o azyl do EU a zajistit 
spravedlivé rozdělení nákladů navrhuje, ... 

Článek 1: ... aby každý členský stát EU poskytoval žadatelům o azyl* 
útočiště v souladu s minimálními evropskými požadavky: každý žadatel 
o azyl má během doby, kdy je jeho žádost o azyl posuzována, právo na 
stravu, přístřeší, vzdělávání, zdravotní péči a přístup k práci. 

Článek 2: ... aby existoval plán na trvalé přesídlování žadatelů o azyl v 
rámci celé EU. Tak by každá země řešení této problematiky věnovala 
stejnou míru úsilí. 

Článek 3: ... aby stanovení počtu žadatelů o azyl umístěných do každé 
země vycházelo z několika kritérií: 

- hrubý národní produkt (HNP) každé země 
- počet obyvatel 
- míra nezaměstnanosti 
- již vynaložené úsilí, pokud jde o poskytování přístřeší uprchlíkům z 

oblastí postižených válkou a jejich znovuusídlování 

Článek 4: ... aby existovala rozsáhlá evropská záchranná mise ve 
Středozemním moři pro migranty* v nouzi s cílem předcházet 
případným dalším úmrtím. Každý členský stát EU by byl povinen 
přispívat na tuto misi podle svého HNP.
*Klíčové pojmy:
Migrant: Osoba, která z jakéhokoli důvodu odejde ze země svého původu. Jedná se o 
obecný termín. 
Uprchlík: Uprchlík je konkrétní typ migranta, který byl donucen odejít ze své země kvůli 
pronásledování, válce nebo násilí. Uprchlík má oprávněné obavy z pronásledování 
z důvodů rasových, náboženských, národnostních či politických nebo z důvodů 
příslušnosti k určitým společenským vrstvám.
Žadatel o azyl: Pokud uprchlíci hledají útočiště v některé zemi, žádají o azyl, tj. právo 
být oficiálně uznán za uprchlíka a požívat právní ochrany a materiální pomoci. Během 
doby, kdy je jejich žádost o azyl posuzována, jsou označováni jako „žadatelé o azyl“.
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*** 9. EU A DĚTSKÁ 
PRÁCE

Evropská komise s cílem prosazovat hodnoty EU, jako je úcta k lidské 
důstojnosti, a to jak uvnitř Evropské unie, tak mimo její hranice, a 
dosáhnout spravedlivé hospodářské soutěže se zeměmi mimo EU 
navrhuje, ...

Článek 1: ... aby musel vždy být jasný původ výrobků prodávaných v EU 
a jejich složek (= transparentnost výrobního řetězce).

Článek 2: ... aby výrobky, na jejichž výrobě se podílely děti, ať již při 
posledních úpravách před dokončením, nebo při těžbě přírodních 
zdrojů, nemohly být prodávány na trhu EU.

Článek 3: ... aby EU zřídila orgán, jenž by kontroloval, zda na kterémkoli 
místě v celém výrobním řetězci nedošlo k využití dětské práce. Na 
trhu EU by své výrobky mohli prodávat pouze ti dovozci, kteří by byli 
schopni prokázat, že při jejich výrobě nebyla využita dětská práce.

*** 10. NAŠE SOUKROMÍ 
NA INTERNETU

Evropská komise s cílem lépe chránit soukromí svých občanů na 
internetu navrhuje, ...

Článek 1: ... aby uživatelé měli právo na smazání celého svého profilu 
a všech údajů nebo části svého profilu či některých údajů, pokud o 
to požádají. Internetová společnost musí tyto údaje zcela odstranit 
z internetu a není jí dovoleno, aby je archivovala. Toto je „právo být 
zapomenut“.

Článek 2: ... aby internetové aplikace musely vždy žádat o povolení 
uživatelů, než prodají jejich údaje (fotografie, chování na internetu, 
osobní údaje atd.) jiným společnostem.

Článek 3: ... aby Společnostem, které tato pravidla poruší, mohla být 
uložena pokuta ve výši 5 % jejich celkového celosvětového ročního zisku. 

Karty patřící ke každému tématu naleznete v příloze X: „V kůži poslance EP“: tematické karty. 

HODNOCENÍ CVIČENÍ: PODOBNOSTI A ROZDÍLY MEZI 
CVIČENÍM A REALITOU

USPOŘÁDÁNÍ
S pomocí první části prezentace v Prezi pro modul 3 prodiskutujte podobnosti a rozdíly mezi tím, co 
žáci právě dělali, a tím, jak to funguje ve skutečnosti. Žáci buď zůstanou sedět v menších skupinkách, 
nebo si sednou na svá obvyklá místa ve třídě. Důležité je, aby na prezentaci všichni dobře viděli. 

POSTUP 
Nejdříve se žáků zeptejte na jejich pocity: „Jaké to bylo ocitnout se v kůži poslance?“ Mezi možné 
odpovědi patří, že pro ně bylo obtížné přijímat rozhodnutí, když ve hře bylo tolik odlišných zájmů, nebo 
naopak že se jim moc přijímat rozhodnutí líbila. Zeptejte se žáků, kdo měl podobné, nebo opačné 
pocity („Kdo měl rovněž takovéto pocity? Kdo měl opačný názor?“). 

Po této části přejděte k hodnocení cvičení. 

Nejdříve vysvětlete žákům souvislosti. Řekněte jim, že cvičení, které právě dělali, se pochopitelně liší od 
toho, co se odehrává v rámci skutečného rozhodovacího procesu EU. Vysvětlete jim, že existuje několik 
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rozdílů ve formě i obsahu. Zároveň je však samozřejmě mnoho věcí, které jsou podobné. Tyto rozdíly a 
podobnosti jsou znázorněny v prezentaci v Prezi v malém přehledu:

První otázka pro žáky by mohla znít: „Které prvky našeho 
cvičení byly podle vaše názoru formou či obsahem 
podobné?“ Nejprve vysvětlete všechny podobnosti 
podle toho, co žáci uvedli. Přidejte rovněž podobnosti, o 
kterých nehovořili. 

Pak se zeptejte: „Co podle vašeho názoru ve skutečnosti 
funguje jinak?“ Poté proberte nejdůležitější rozdíly v 
návaznosti na příspěvky žáků. A opět přidejte body, které 
oni nezmínili. 

Přitom v prezentaci přibližte prvky, o kterých mluvíte. Tato část prezentace nemá pevně danou „cestu“, 
aby hodnocení mohlo být flexibilní a řídit se připomínkami a poznatky žáků.

PODOBNOSTI ROZDÍLY
FORMA Tematické výbory v Evropském parlamentu 

Parlament se zabývá velmi rozmanitými 
tématy. Proto je pro poslance EP lepší, aby se 
na několik témat specializovali. Tak jako vy jste 
byli rozděleni do různých tematických skupin, 
má Evropský parlament přibližně 20 stálých 
tematických výborů. V těchto výborech se 
poslanci EP nejdříve seznámí s určitým tématem 
a projednají jej a poté jej představí zbytku 
Parlamentu zrovna tak, jako jste to udělali vy. 
Kromě stálých výborů mohou také vznikat 
výbory ad hoc.

Lobbistické skupiny: Poslanci EP jsou často 
kontaktováni lobbistickými skupinami, stejně 
jako tomu bylo ve vašem případě během 
cvičení. 

Hlasování zvednutím ruky: V Parlamentu se o 
návrzích často hlasuje zvednutím ruky, protože 
to obecně je rychlejší. Poslanci EP někdy hlasují 
elektronicky (= individuální hlasování), např. 
když je Parlament v názoru na nějaké téma 
rozdělený a výsledek hlasování není na první 
pohled patrný. Politická skupina také může 
o elektronické hlasování (předem) požádat 
a elektronickou podobu rovněž většinou 
mívá konečné hlasování o zprávách. Takto 
mají občané přehled o tom, kteří poslanci EP 
hlasovali pro nebo proti či se zdrželi hlasování.   

Schvalování většinou hlasů: I v Evropském 
parlamentu platí, že většina znamená polovina 
+ jeden odevzdaný hlas.  

Různé politické skupiny: Během tohoto 
cvičení jste neměli žádnou politickou 
příslušnost. Ve skutečnosti působí v 
Evropském parlamentu osm politických 
skupin. Během plenárních zasedání sedí 
poslanci EP společně ve svých politických 
skupinách, zleva doprava. Každá skupina má 
svého předsedu/předsedkyni. 

Sdílená legislativní pravomoc: Na základě 
tohoto cvičení jste mohli získat dojem, že v 
EU má legislativní pravomoc pouze Evropský 
parlament, a že tudíž přijímá všechna 
rozhodnutí. Ve skutečnosti však Parlament 
tuto pravomoc sdílí s Radou ministrů. 
Návrh vypracovaný Komisí jde nejprve 
do Evropského parlamentu, pak do Rady 
ministrů, a tímto způsobem se pohybuje sem 
a tam mezi oběma orgány (viz dále oddíl 
v prezentaci zaměřený na tvorbu právních 
předpisů EU).

Komplexnější proces: 
- Při našem cvičení jsme byli jen malá 

skupinka. V Evropském parlamentu rozprava 
a hlasování probíhají za účasti (maximálně) 
751 poslanců EP. 

- Všichni jsme diskutovali ve stejném jazyce. 
V Parlamentu má každý právo hovořit v 
jednom ze 24 úředních jazyků. Všechno 
se pak do těchto 24 úředních jazyků EU 
tlumočí. 
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OBSAH Argumenty: Argumenty, které jste při tomto 
cvičení uváděli, jsou podobné těm, jež jsou 
používány při evropských rozpravách. 

Komplexnější proces:

- Témata jsou často techničtější. Může se 
např. diskutovat o velikosti ok v rybářských 
sítích. K tomu je zapotřebí vědecký výzkum 
věnovaný tomu, jaké druhy ryb je možné 
lovit s jednotlivými druhy sítí atd. 

- Legislativní návrhy, o kterých Parlament 
hlasuje, jsou mnohem podrobnější. 
Diskutuje se o každém detailu, který je v 
případě potřeby upraven. 

Na závěr je tu ještě jeden bod, který se řadí jak mezi podobnosti, tak rozdíly - témata samotná: 

- Témata mohou být považována za podobná, protože se ve všech případech jedná o témata, 
jimiž se Evropský parlament nyní zabývá, nebo jimiž se zabýval v minulosti. 

- Zároveň jsou ale také odlišná, protože návrhy a postoje Evropské komise, Evropského 
parlamentu a Rady ministrů jsou ve skutečnosti jiné. 

Vyučující poté v prezentaci přiblíží témata, o kterých třída diskutovala. S pomocí shrnutí modulu 
pro žáky v žákovském pracovním sešitě a informací v prezentaci v Prezi pro modul 3 stručně 
pohovořte o současné situaci a o úloze EU ve vztahu ke každému tématu. V kapitole nazvané „Hraní 
rolí: V kůži poslance Evropského parlamentu“ v žákovském pracovním sešitě naleznete stručný 
přehled současného stavu. Můžete jej použít jako podklad při výuce, neboť má stejnou strukturu jako 
prezentace. 

Je velmi důležité žáky informovat o skutečném stavu témat, o nichž diskutovali, aby měli po odchodu 
ze třídy správnou představu o reálné situaci. 

MATERIÁLY
- počítač a projektor

- prezentace v Prezi pro modul 3 (body 3–12)

- Kapitola: „Hraní rolí: V kůži poslance Evropského parlamentu“ v žákovském pracovním sešitě 
(použijte ji pro vaši potřebu jako podkladové informace)

TIPY
Toto video v necelých šesti minutách vysvětluje, jak funguje Evropský parlament: www.europarltv.
europa.eu/programme/others/how-it-works-the-european-parliament (Jazyk můžete změnit v horním 
levém rohu). Pokud budete mít po cvičení dost času, můžete toto video žákům pustit. Po jeho zhlédnutí 
s nimi můžete prodiskutovat podobnosti a rozdíly mezi vaším cvičením a realitou. 
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PREZENTACE: ORGÁNY A ROZHODOVACÍ PROCES 

USPOŘÁDÁNÍ
Pro zhlédnutí této prezentace mohou žáci buď zůstat tak, jak seděli během hodnocení simulačního 
cvičení, nebo se vrátit na svá obvyklá místa. V každém případě by však měli sedět čelem k tabuli, aby 
mohli prezentaci dobře sledovat. 

POSTUP 
V této části využijte prezentaci v Prezi k diskusi o orgánech EU a ukončete ji tím, že promluvíte o 
rozhodovacím procesu. 

Většina témat, o kterých budete mluvit během prezentace, se nachází také v kapitolách „Orgány EU“ 
a „Jak vznikají právní předpisy EU“ v žákovském pracovním sešitě. Když budete hovořit o jednotlivých 
orgánech, můžete mít tento text při ruce. 

Několik poznámek:

- Žáci by tento text během prezentace před sebou mít neměli; v této fázi je míněn jako podkladová 
pomůcka pro vyučujícího. 

- Pro vzdělávací účely bylo mnoho informací o jednotlivých orgánech a zejména o rozhodovacím 
procesu zjednodušeno. Vysvětleny jsou pouze nejdůležitější body. V tomto manuálu pro vyučující 
nabízíme další podkladové informace, takže budete-li chtít, můžete se rozhodovacím procesem 
zabývat podrobněji. 

1. Orgány EU 

ÚVOD: PŘEHLED

Nejprve vysvětlete, že v rámci EU existuje mnoho různých orgánů, agentur a rad, avšak některé orgány  
jsou pro Evropskou unii zásadní, a to zvláště pro rozhodovací proces. Uveďte, o kterých orgánech 
budete diskutovat: Evropský parlament, Evropská rada, Rada Evropské Unie / Rada ministrů, Evropská 
komise, Evropský soudní dvůr a Evropská centrální banka (ECB). Každý z těchto orgánů má svůj vlastní 
základ a vlastní způsob fungování. 

KROK 1: EVROPSKÝ PARLAMENT

Vysvětlete tak, jak je vysvětleno v žákovském pracovním sešitě. V části „Kdo?“ vás prezentace odkáže 
na link, pod nímž jsou uvedeni všichni poslanci EP zastupující vaši zemi. Věnujte trochu času jejich 
představení a zeptejte se žáků, koho z nich znají. 

V části „fungování“ diskutujte o různých tematických parlamentních výborech. Pokud vaši žáci 
provedli simulační cvičení, řekněte jim, že také pracovali v malých tematických skupinách. Práce v 
menších skupinách umožňuje účelnější fungování Evropského parlamentu. 

Poté se zaměřte na různé politické skupiny v Evropském parlamentu. Na obrázku vidíme rozdělení 
křesel mezi různé politické skupiny v Parlamentu na základě výsledků voleb v roce 2014.

Vysvětlete žákům, že poslanci v Evropském parlamentu nejsou rozmístěni podle své státní příslušnosti, 
ale podle své politické příslušnosti. Během cvičení žáci neměli politickou příslušnost.
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V Evropském parlamentu je v současnosti osm politických skupin, které zastupují více než 100 
vnitrostátních politických stran z celé EU. Diskutujte o evropských politických skupinách od velkých po 
malé. Počet politických skupin v EP není stanoven. Například politická skupina Evropa národů a svobody 
byla založena až v roce 2015. Někteří evropští poslanci nepatří do žádné politické skupiny, což znamená, 
že patří mezi „nezařazené poslance“.

Každá záležitost se před hlasováním projednává v každé politické skupině. Při těchto diskusích se určí 
stanovisko politické skupiny: Je politická skupina pro nebo proti určité otázce? Je však důležité vědět, že 
poslanec EP není povinen se řídit stanoviskem své politické skupiny. Není neobvyklé, když na plenárním 
zasedání členové téže politické skupiny hlasují o stejném tématu různě. 

Význam politických skupin v Evropském parlamentu:

-  Politická skupina dostává rozpočtové prostředky, které jí umožňují přijmout další pracovníky. 

-  Pouze poslanci EP příslušní k určité politické skupině mohou vykonávat funkci v některém 
z parlamentních výborů. Například abyste se mohli stát zpravodajem výboru (osobou 
odpovědnou za určitou legislativní zprávu), musíte patřit k nějaké politické skupině. 

-  Politické skupiny mohou ovlivňovat stanovování programu parlamentních zasedání. 

-  Čím větší je politická skupina, tím lepší postavení má v Parlamentu. Tyto skupiny také získávají v 
EP více řečnické doby. 

Abyste mohli v Evropském parlamentu vytvořit politickou skupinu, musíte splnit následující podmínky:

-  K vytvoření politické skupiny potřebujete 25 členů. 

-  V politické skupině musí být zastoupena alespoň čtvrtina členských států (což v současnosti 
znamená nejméně sedm zemí).

-  Poslanec EP může být členem pouze jedné politické skupiny. 

Více informací o fungování Evropského parlamentu naleznete na www.europarl.europa.eu/
aboutparliament/cs/20150201PVL00010/Organisatie-en-werkzaamheden   

Po kapitolách „kdo“, „činnosti“ a „fungování“ se žáků zeptejte, ve kterém městě Evropský parlament 
zasedá. Poté jim ukažte fotografii jednacího sálu Evropského parlamentu a vysvětlete jim, že oficiální 
sídlo se nachází ve francouzském Štrasburku, ale že poslanci zasedají také v Bruselu a že sekretariát 
sídlí v Lucemburku. Otázka „stěhování“, kdy všichni poslanci každý měsíc na týden cestují do Štrasburku 
a ve zbývajícím čase pracují v Bruselu, je již dlouhá léta kontroverzní. 

Pro Vaši informaci: Existuje společná kampaň šesti evropských politických skupin v Evropském 
parlamentu, jejímž cílem je jediné sídlo Parlamentu: www.singleseat.eu. Na této internetové stránce 
můžete najít některá fakta a čísla týkající se každoměsíčního přesunu. 

KROK 2: EVROPSKÁ RADA

Vysvětlete tak, jak je vysvětleno v žákovském pracovním sešitě. Zeptejte se žáků, koho vysíláme, aby 
zastupoval naši vlastní zemi, a ukažte tuto osobu na společné fotografii. 

Po části „kdo“ vysvětlete „činnosti“ a „fungování“. Nakonec zdůrazněte, že se sídlo nachází v belgickém 
Bruselu.  

KROK 3: RADA EU NEBO RADA MINISTRŮ

Vysvětlete tak, jak je vysvětleno v žákovském pracovním sešitě. Po částech „kdo je kdo“, „činnosti“ a 
„fungování“ se žáků zeptejte, kde podle jejich názoru Rada ministrů zasedá; poukažte na skutečnost, že 
sídlo je v belgickém Bruselu a že se vlastně jedná o stejnou budovu, v níž sídlí Evropská rada.
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POZNÁMKA: Evropská rada ≠ Rada EU ≠ Rada Evropy

V Evropě existuje mnoho rad; to je jasné. Ale ačkoli jsou mezi nimi jen malé rozdíly, když se podíváte 
na jejich jména, každá z nich představuje jinou instituci nebo organizaci. 

Evropská rada a Rada EU (=Rada ministrů) jsou obě orgány EU, jak je popsáno výše. Rada Evropy 
je však zvláštní mezinárodní organizace, jejímiž členy je 47 evropských zemí. Rada Evropy sídlí ve 
francouzském Štrasburku a zabývá se především ochranou lidských práv a podporou evropské 
identity. Rada Evropy je mateřskou organizací Evropského soudu pro lidská práva (viz část 
věnovanou Evropskému soudnímu dvoru). Více informací o Radě Evropy naleznete na  http://www.
coe.int/. 

KROK 4: EVROPSKÁ KOMISE

Vysvětlete tak, jak je vysvětleno v žákovském pracovním sešitě. V části „kdo“ jasně uveďte komisaře z 
vaší vlasti. Zeptejte se žáků, zda vědí, jaké má pravomoci, a poté jim sdělte odpověď. Zmiňte se také 
o předsedovi Jeanu-Claudu Junckerovi. V případě potřeby se můžete odchýlit od struktury a zvětšit 
skupinovou fotografii současné Evropské komise. Vysvětlíte žákům, že tato instituce je vlastně „vládou“ 
EU. Dále projděte části „činnosti“ a „fungování“. Hlavní sídlo Evropské komise je rovněž v Bruselu. 

KROK 5: EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR

Vysvětlete tak, jak je vysvětleno v žákovském pracovním sešitě.   
Pokud jde o „činnosti“, vysvětlete, že tento orgán je rozhodčím orgánem mezi členskými státy a orgány 
a institucemi Evropské unie. Evropský soudní dvůr hraje také důležitou úlohu při výkladu evropských 
pravidel. Proto je tento orgán důležitou spojnicí v rozhodovacích procesech EU. Sídlo Evropského 
soudního dvora je v Lucemburku. 

POZNÁMKA: Nezaměňujte Evropský soudní dvůr a Evropský soud pro lidská práva. Evropský soud 
pro lidská práva NENÍ orgánem EU a sídlí ve francouzském Štrasburku. Všechny členské státy EU 
však jsou také členy Rady Evropy, která je mateřskou organizací Evropského soudu pro lidská 
práva. Jednotlivci, skupiny, organizace a země mohou podat stížnost na členský stát Rady Evropy, 
pokud se má za to, že tento členský stát porušil Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP). 

KROK 6: EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
Vysvětlete tak, jak je vysvětleno v žákovském pracovním sešitě. Sídlo Evropské centrální banky se 
nachází v německém Frankfurtu. Na internetové stránce ECB v části „Vzdělávací materiály“ můžete najít 
vzdělávací materiály, hry a filmy o ECB: www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.cs.html   
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2. Jak vznikají právní předpisy  EU

ZJEDNODUŠENĚ ŘEČENO:
Kapitola v žákovských pracovních sešitech obsahuje zjednodušenou verzi „řádného legislativního 
postupu“. V rámci tohoto postupu předkládá Evropská komise návrhy právních předpisů (právo 
podnětu) a Rada ministrů a Evropský parlament mají legislativní pravomoc. Legislativní pravomoc 
Rady ministrů a Evropského parlamentu je rovnocenná. Jinými slovy jak Rada ministrů, tak Evropský 
parlament mohou návrh právního předpisu zamítnout. Nový právní předpis vznikne, pouze pokud se 
oba orgány dohodnou na kompromisu. 

PRO ÚPLNOST:

Ve skutečnosti je řádný legislativní postup samozřejmě složitější, s prvním, druhým a někdy dokonce 
třetím „čtením“ v Evropském parlamentu a v Radě ministrů. Vizuální prezentaci a podrobné vysvětlení 
celého postupu naleznete zde: www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/20150201PVL00004/
Bevoegdheden-en-procedures.          

Kromě řádného legislativního postupu, který se používá ve většině případů, existují také výjimečné 
legislativní postupy. Tento název je v podstatě zastřešujícím termínem pro všechny legislativní postupy, 
které se liší od řádných postupů. Evropské smlouvy uvádějí, které oblasti politiky vyžadují výjimečný 
legislativní postup. V každém z těchto výjimečných legislativních postupů se stanovuje, jakou úlohu 
mají různé orgány EU v rámci rozhodovacího procesu: kdo může předkládat návrhy, kdo rozhoduje a jak 
se hlasuje. 

MATERIÁLY
-  počítač a projektor

-  Prezentace v Prezi pro modul 3, (body 13–49)

-  Kapitoly: „Orgány EU“ a „Jak vznikají právní předpisy EU“ ze žákovského pracovního sešitu (pouze 
pro učitele jako výchozí informace o orgánech a o rozhodovacím procesu)  

TIPY OHLEDNĚ PREZENTACE
-  Tato prezentace je velmi obsáhlá. Jako učitelé si můžete sami vybrat, o kterých prvcích chcete 

diskutovat a které chcete vynechat. 

-  Práce s prezentací v Prezi: Prezentace byly připraveny pomocí Prezi, což vám umožňuje pracovat 
intuitivně. V prezentaci existuje „struktura“, která vás prezentací provádí krok za krokem. Od této 
struktury se můžete kdykoli odchýlit pouhým kliknutím na některý bod prezentace. Prezentace 
se poté zaměří na tuto část. Zde klikněte pro nalezení instruktážního videa s návodem, jak se 
pohybovat v aplikaci Prezi. Další instruktážní videa o aplikaci Prezi naleznete na https://prezi.
com/support. 

-  Prezentace je dostupná pouze online. Pokud ve škole nemáte internet, můžete prezentaci 
nahrát na svůj laptop doma a poté laptop zavřít, aniž byste ho vypínali. Když poté laptop ve 
škole znovu otevřete, prezentace v něm stále bude. 
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2. HODNOTY EU: JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR?

ÚVOD
Tato část je rozsáhlým diskusním cvičením ve třídě o evropských hodnotách spočívajícím v 
samostatném uvažování („Můj názor?“), diskusích celé třídy („Naše názory?“) a diskusích v menších 
skupinách („Jaký je postoj EU?“). Každou z částí lze provést samostatně, ale mohou na sebe také 
navazovat. 

 

PRVNÍ ČÁST: MŮJ NÁZOR?

USPOŘÁDÁNÍ
Žáci provádějí samostatné cvičení a vyslechnou si také vysvětlení pro celou třídu. Všichni by měli mít 
možnost sledovat prezentaci a sedět u stolu.  

PRAVIDLA
V této části rozdejte každému žákovi mapu hodnot. Jedná se o osobní dokument určený pouze pro 
daného žáka. Na mapě hodnot jsou již uvedeny hodnoty EU spolu se základní definicí.

1. Uveďte, zda s hodnotami souhlasíte či nikoli, a to zcela podle svého uvážení. 

Požádejte žáky, aby (samostatně) uvažovali o každé hodnotě a o její základní definici. 

Položte si sami otázku: „Souhlasím já osobně s těmito hodnotami?“ Jinými slovy: souhlasíte (na osobní 
úrovni) s tím, že by každý člověk měl být svobodný, rovnoprávný, žít v demokracii, žít v právním státě, 
respektovat lidskou důstojnost a lidská práva, být tolerantní a projevovat solidaritu? Přemýšlejte o tom a 
podle svého názoru pak kroužkem označte „souhlas“ nebo „nesouhlas“ u každé hodnoty. 

2. Seřaďte hodnoty podle jejich důležitosti, a to zcela podle svého uvážení.

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

Poté, co všichni žáci seřadili hodnoty podle svého názoru, uveďte některá dilemata týkající se hodnot v 
reálných situacích. 

-  Vysvětlete dilema a názorně ho doložte pomocí prezentace.

-  Zeptejte se žáků, která hodnota podle jejich názoru v této konkrétní situaci převažuje. 

Po každém dilematu požádejte žáky, aby si ověřili, zda se jejich odpověď shoduje s jejich předchozím 
seřazením.

Dilemata:

1.  Svoboda projevu versus rovnost / úcta k lidské důstojnosti

 Měly by být zakázány projevy nenávisti? Projevy nenávisti jsou výroky, které útočí na osobu 
nebo skupinu a ohrožují ji nebo urážejí na základě země původu, národnosti, barvy pleti, 
náboženství, pohlaví, pohlavní identity, sexuální orientace nebo zdravotního postižení. 

 Střetává se zde hodnota svobody (svoboda projevu, která je také lidským právem) a hodnoty 
rovnosti a úcty k lidské důstojnosti, protože dotčený výrok je podněcováním k nenávisti, násilí a 
diskriminaci vůči osobě, skupině nebo komunitě.

2.  Svoboda versus solidarita

 Občané musí ve všech členských státech EU platit daně, aby stát získal finanční prostředky 
mimo jiné na veřejné služby a systém sociálního zabezpečení, přičemž se částečně přerozděluje 
bohatství. Například nezaměstnaní nebo nemocní lidé dostávají příspěvky a/nebo chudé rodiny 
platí snížené poplatky za vzdělání. Jako občané jste povinni platit daně; nemůžete se svobodně 
rozhodnout, že je platit nebudete.  

3.  Pluralismus / tolerance (právo praktikovat svou víru) versus rovnost / nediskriminace

 Muž odmítne podat ruku úřednici, která na radnici právě oddala jeho a jeho ženu. Úřednice se 
tím cítí být diskriminována; muž se odvolává na své právo praktikovat svou víru (pluralismus).

Závěr: Zeptejte se žáků, zda jejich odpověď byla vždy v souladu s jejich původním seřazením. Patrně 
tomu tak nebude u všech žáků. Uzavřete diskusi tím, že je někdy obtížné lpět na určitých hodnotách a 
že s tím bojují také naše evropské společnosti. U mnoha tvrzení v následující části 2 „Naše názory?“ také 
dochází ke střetům hodnot.

MATERIÁLY
-  prezentace v Prezi pro modul 3 

-  počítač a projektor

-  osobní mapa hodnot pro každého žáka, která se nachází v žákovském pracovním sešitě. 
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DRUHÁ ČÁST: NAŠE NÁZORY?
Cílem této části je společně doplnit význam (některých) hodnot s cílem ukázat hodnoty konkrétněji. U každé 
hodnoty jsou v prezentaci dvě tvrzení. Vyberte dvě až čtyři tvrzení k diskusi ve třídě, podle zájmů žáků. 
Poznámka: Tvrzení jsou zamýšlena tak, aby vyvolala diskusi o dané hodnotě. Nejsou posouzením 
hodnoty. 

USPOŘÁDÁNÍ
Uspořádání by mělo vyzývat k diskusi ve třídě a také umožnit žákům, aby viděli promítaná tvrzení.  

PRAVIDLA
Pravidla diskuse u každého tvrzení:

1. První hlasování

„Podívejte se na dané tvrzení. Krátce se nad ním zamyslete a rozhodněte se, zda s ním sami za sebe 
souhlasíte nebo nesouhlasíte. Není zde žádná možnost „mezi“; musíte si vybrat jednu stranu.“ Několik 
důležitých poznámek:

-  Jedná se pouze o intuitivní volbu, po níž se bude o tématu diskutovat podrobněji.

-  Neexistuje „správná“ nebo „špatná“ odpověď. 

-  Tvrzení jsou zamýšlena pouze tak, aby vyvolala diskusi; nevyjadřují žádné mínění.

Spočítejte hlasy a zapište je.

2. Diskuse všech účastníků

Požádejte žáky, kteří byli při hlasování v menšině, aby opět zvedli ruce, a poté některého z nich vyberte, 
aby vysvětlil, proč souhlasí nebo nesouhlasí, například „Kdo s tímto tvrzením souhlasí? Můžete se znovu 
přihlásit? Může mi někdo říci, proč souhlasí/nesouhlasí?“ (Výběr žáka z „menšinové“ skupiny volitelů 
může nejprve vyvolat reakce žáků, kteří hlasovali opačně. Tímto způsobem podnítíte diskusi.)

Dejte prostor jednomu žákovi (případně jednoho vyberte), a ten zahájí skupinovou diskusi. Poté se 
skupiny zeptejte, kdo souhlasí/nesouhlasí s osobou, která hovořila. Dále moderujte diskusi.

Ohledně tvrzení se mohou objevit nějaké otázky. Objasněte, co se tvrzením míní (pokud je to možné). 
Můžete také znovu zdůraznit, že tvrzení je zamýšleno pouze jako „podnět“, který má vyvolat diskusi, a že 
neexistuje správná nebo špatná odpověď. 

3. Druhé hlasování (nepovinné)

Můžete se rozhodnout pro nové hlasování. Spočítejte hlasy a porovnejte je s předchozím hlasováním. 
Změnili někteří žáci svůj názor?

4. Závěr

Po tvrzeních požádejte žáky, aby ověřili, zda jejich odpověď odpovídá tomu, co označili na své mapě 
hodnot (z části 1 „Můj názor?“): Souhlasí stále s touto hodnotou? Změnili by její zařazení? 
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MATERIÁLY
-  prezentace v Prezi pro modul 3 (můžete si vybrat a zaměřit se na tvrzení, která vyberete)

-  počítač a projektor

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

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

- Nevyjadřujte svůj vlastní názor; buďte co nejvíce neutrální.

- Pokuste se dát slovo co největšímu počtu žáků. 

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

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

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

OBSAH
Tvrzení k výběru: 

DEMOKRACIE

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

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

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

 Toto tvrzení klade žákům otázku, zda jsou přesvědčeni, že demokracie může fungovat ve větších 
společnostech, kde lidé neznají politiky osobně a nemohou se k nim snadno přímo přiblížit. To 
platí zvláště pro Evropskou unii, kde žije 500 milionů občanů. Může demokracie fungovat v tak 
širokém měřítku?
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SVOBODA

1.  „Svoboda znamená nemít žádnou odpovědnost.“

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

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

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

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

SOLIDARITA

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

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

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

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

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

ROVNOST/NEDISKRIMINACE

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

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

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

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

PRÁVNÍ STÁT / SPRAVEDLNOST

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

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

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

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

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

DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

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

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

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

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

TOLERANCE/PLURALISMUS

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

 Jedná se zde o otázku, zda si žáci myslí, že by mělo být povoleno praktikovat náboženství v práci 
nebo ve škole.
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2.  „Nenávistné výroky na internetu jsou v pořádku, pokud k nim dochází v uzavřených/tajných 
skupinách.“

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

ÚCTA K LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI 

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

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

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

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

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

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

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

TŘETÍ ČÁST: JAKÝ JE POSTOJ EU?
V této části žáci diskutují v malých skupinách o tom, jak EU tyto hodnoty vykládá. Zvolte si předem, 
které hodnoty chcete žákům předložit k diskusi. Rozdělte skupinu na menší skupiny 3–4 žáků. Každá 
skupina dostane jednu evropskou hodnotu, například „demokracie“ nebo „solidarita“. 

USPOŘÁDÁNÍ
Žáci pracují v menších skupinách po třech až čtyřech. Později se diskutuje v rámci celé třídy. 
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PRAVIDLA
1. Úvod a rozdělení do skupin

Uveďte hodnoty, s nimiž budou menší skupiny pracovat. Rychle projděte dané příklady každé hodnoty, 
o nichž se bude diskutovat v menších skupinách, a využijte při tom prezentaci a vysvětlení hodnot v 
tomto manuálu pro vyučující, modul 2 (str. 25-27).  Poté rozdejte kartičky s hodnotami a pracovní list 
pro skupinu. 

2. Práce ve skupině

Každá skupina pracuje samostatně a diskutuje o tom, jak EU vykládá své hodnoty. Při diskusi se žáci 
řídí pokyny uvedenými ve skupinovém pracovním listu. Výsledkem diskuse ve skupině budou některá 
doporučení pro EU.

Při práci skupin zůstaňte k dispozici pro případné otázky a zároveň sledujte časový plán. 

3. Diskuse všech účastníků

Požádejte mluvčího každé skupiny, aby stručně (během jedné minuty) shrnul doporučení skupiny 
pro EU. Mluvčí nejprve zopakuje, s jakou hodnotou žáci pracovali, a poté uvede doporučení. Ostatní 
poslouchají a reagují, pokud to časový plán umožní: Souhlasí/nesouhlasí/ budou z toho dále vycházet? 

Poté je možné diskutovat o postupu práce skupiny, například: „Bylo to těžké? Pokud ano, proč?“

MATERIÁLY
-  Prezentace v Prezi pro modul 3 

-  Počítač a projektor

-  Pro každou skupinu: Kvartetové karty pro každou použitou hodnotu, z modulu 2 (příloha V v 
manuálu pro vyučující). Na těchto kartách je uvedeno konkrétní opatření EU nebo praxe týkající 
se jejich hodnoty. 

-  Pro každou skupinu: Jeden pracovní list pro skupinu k tématu „Jaký je postoj EU?“ (příloha XI 
manuálu pro vyučující).
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POJETÍ
Čtvrtý modul se zaměřuje na to, jak se mohou žáci aktivně podílet na EU jako občané a jak mohou 
vyjádřit svůj názor. Odpovídá poslednímu souboru činností v části „Výchova k aktivnímu evropskému 
občanství“:

Tento modul začíná cvičením pro celou třídu „Volby ve třídě“. Žáci pomocí online nástroje „Mentimeter“ 
hlasují pro politickou stranu, které dávají přednost. Hlasuje se anonymně a výsledky se zobrazují 
okamžitě. Poté učitel chování třídy při hlasování obecně aplikuje na chování vaší vlastní země při 
hlasování a na celou EU. 

Pro cvičení s QR kódem „Váš hlas v EU“ se třída rozdělí na skupiny dvou nebo tří žáků. Každá skupina 
připraví sérii úkolů o tom, jak nechat zaznít svůj hlas na evropské úrovni. Tyto úkoly zahrnou používání 
online zdrojů, které lze sledovat pomocí chytrého telefonu s využitím QR kódů nebo po kliknutí na 
odkazy na počítači. Po ukončení úkolů diskutují žáci o výsledcích v rámci celé třídy. 

Shrnutí tohoto modulu je také v pracovním sešitě žáků. Shrnutí nabízí přehled získaných vědomostí 
a lze ho použít jako studijní materiál a jako podklad pro prezentaci tohoto modulu. 

ČÁSTI A ČASOVÝ PLÁN
Čtvrtý modul jako celek může zabrat 1–4 hodiny podle toho, jak ho použijete. V níže uvedené tabulce je 
uveden minimální čas, který každá z částí vyžaduje.   

NEINFORMOVANOST  POVĚDOMÍ ZNALOSTI DEMOKRATICKÉ 
DOVEDNOSTI

AKTIVNÍ EVROPSKÉ 
OBČANSTVÍ

PROHLUBOVÁNÍ 
POVĚDOMÍ INFORMOVÁNÍ PROCVIČOVÁNÍ AKTIVACE 

© Ryckevelde vzw, 2010

MODUL 4  
VÁŠ HLAS V EU
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METODIKA DOBA 
TRVÁNÍ

TÉMA MATERIÁLY

Cvičení: Volby ve 
třídě

15 min Volby ve třídě, při nichž žáci 
anonymně a přes internet volí stranu, 
již si vybrali

- počítač připojený k Internetu, projektor

- chytré telefony žáků 

- dostatek dalších tabletů / počítačů pro žáky, 
kteří nemají chytrý telefon

- vaše vlastní online kopie nástroje Mentimeter 

Přenesení výsledků 
ze třídy do reality 

15 min Volby pořádané ve třídě: Přenesení 
výsledků voleb pořádaných ve třídě 
do výsledků skutečných voleb na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. 

- prezentace v Prezi pro modul 4

- Počítač a projektor

- výsledky voleb pořádaných ve třídě

Cvičení s QR kódem 
Váš hlas v EU 

20 min Váš hlas v EU: Při práci na úkolech na 
internetu ve 2 až 3členných skupinách 
objevují žáci některé možnosti, jak se 
zapojit do dění v EU. 

- pracovní list žáka (příloha XII v manuálu pro 
učitele)

- dostatečný počet chytrých telefonů /tabletů/
počítačů s připojením k Internetu

Diskuse ve třídě 10 min Diskuse ve třídě o (nejdůležitějších) 
odpovědích. 

- vyplněné pracovní listy 

- řešení v manuálu pro učitele 

CÍLE A KOMPETENCE

POSTOJE
-  Žáci uznávají význam hlasování a všeobecné účasti v evropských volbách. 

-  Žáci znají svá práva a povinnosti v demokratické společnosti a ztotožní se s nimi.

-  Z žáků se stanou aktivní evropští občané, kteří jsou přesvědčeni o tom, že je důležité, aby volili v 
komunálních volbách a volbách do národních parlamentů a Evropského parlamentu.

-  Žáci volí řádně informováni a po zralé úvaze a své vrstevníky vybízejí k účasti na volbách.  

VĚDOMOSTI
-  Žáci vědí, jak se volí zástupci do Evropského parlamentu; znají různé politické skupiny v 

Parlamentu a vědí, které politické strany patří ke kterým politickým skupinám. 

-  Žáci vědí, co reprezentují politické strany v jejich zemi. 

-  Žáci jsou obeznámeni s různými možnostmi/nástroji, jak mohou vyjádřit svůj názor na úrovni EU.

DOVEDNOSTI
-  Žáci používáním pedagogických nástrojů rozvíjejí dovednosti nezbytné k tomu, aby mohli 

vyjádřit svůj názor na úrovni EU. 
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MODUL 4: KROK ZA KROKEM

CVIČENÍ: VOLBY VE TŘÍDĚ
ÚVOD
Vysvětlete žákům, že každých pět let se konají volby do Evropského parlamentu, v nichž mohou 
hlasovat všichni Evropané starší 18 let (v Rakousku je minimální věk pro hlasování 16 let). Poslední volby 
do Evropského parlamentu proběhly v květnu 2014. 

Vysvětlete jim pak, že své zástupce do Evropského parlamentu volíme v přímých volbách ze spektra českých 
politických stran.  V Parlamentu zasedají zvolení zástupci podle velkých evropských politických skupin. 

Ukažte žákům program Mentimetr, který je dostupný online (viz oddíl „Materiály“), a vysvětlete jim, 
že nyní mohou ve třídě hlasovat pro libovolnou stranu. Strany uvedené na volebním seznamu jsou 
stranami, které kandidovaly při posledních volbách do Evropského parlamentu. 

V ideálním případě stručně proberte, co každá z vnitrostátních stran prosazuje. Za tímto účelem 
můžete použít několik ukazatelů nebo schémat, např. hledisko vymezující pokrokový směr vůči 
konzervativnímu, pohled na hospodářství (liberální přístup vůči socialistickému) či postoj k životnímu 
prostředí, migrační politice atd. Je velmi důležité, abyste při tom zachoval(a) co nejvíce neutrální postoj.  
Pro žáky jsou tyto informace často poměrně nové a také důležité pro to, aby volili uvážlivým způsobem.  

1. HLASOVÁNÍ ONLINE S POMOCÍ PROGRAMU MENTIMETER

USPOŘÁDÁNÍ
Každý žák má k dispozici osobní elektronické zařízení s připojením k internetu. Může použít chytrý telefon, 
tablet nebo počítat. Program Mentimeter se promítá na velké plátno, aby ho mohli vidět všichni žáci. 

POSTUP 
Ujistěte se, že hlasování proběhne anonymně, a to tak, že nejprve skryjete výsledky (viz „Tipy“). Žáci 
mohou volit pomocí internetových stránek  www.menti.com. Zde vloží kód obsažený ve vaší prezentaci. 
Tento kód je jedinečný a určený pouze pro vaše žáky. V dolním pravém rohu můžete sledovat počet 
odevzdaných hlasů. Takto máte přehled o tom, jestli každý žák volil. Jakmile budou všechny hlasy 
odevzdány, ukažte výsledky voleb uspořádaných ve třídě. Která strana vyhrála? 

MATERIÁLY
-  počítač a projektor 

-  internetové připojení
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-  program Mentimeter z vašeho vlastního účtu Mentimeter určený pro vaši zemi. Za tímto 
účelem nejprve vstupte na stránky www.mentimeter.com. Vytvořte svůj vlastní účet (zvolte 
si osobní přihlašovací jméno a heslo). Vše je zdarma. Poté tento program zkopírujete do 
vašeho osobního účtu: https://www.mentimeter.com/s/41fe952734553aafa002c7b77ff3b603/
a636a5bb2167 

POZNÁMKA: NEPOUŽÍVEJTE předem připravený program Mentimeter z výše uvedeného odkazu. 
POUŽIJTE jej pouze pro vytvoření kopie na svém vlastním účtu. Poté můžete svůj zkopírovaný program 
spravovat a upravovat podle libosti. Například můžete doplnit seznam politických stran, pokud je 
neúplný, nebo z něj některé strany vyškrtnout v případě, že již nemají pro evropské volby žádný význam. 
Výsledky můžete opakovaně prohlížet nebo je smazat.

TIPY
- Mentimeter vám umožní skrýt výsledky, dokud všichni neodvolí. To vám velmi doporučujeme, 

jelikož se tím zajistí vyšší úroveň anonymity během hlasování. Tuto možnost můžete zvolit v 
módu „Současnost“ v levém sloupci skrze položku „Zakrýt výsledky“. Jakmile si budete jisti, že 
všichni žáci odvolili, klikněte na „Ukázat výsledky“. Zobrazí se výsledky hlasování (viz obrázek).

- Vyzkoušejte si kopii Mentimeteru u sebe doma a volte prostřednictvím jiného zařízení (chytrého 
telefonu, tabletu či počítače), který není v módu pro prezentace.  Toto zkušební hlasování 
můžete vymazat před tím, než program ukážete třídě, a to pomocí „Vymazat výsledky“ v módu 
pro prezentace.

2. REÁLNÉ PROVEDENÍ

USPOŘÁDÁNÍ
Žáci zůstávají po hlasování na svých místech a dívají se na zobrazené výsledky.

POSTUP 
Srovnejte výsledky voleb uspořádaných ve třídě s posledními volbami v roce 2014 ve třech krocích.

58  /  MODUL 4 EUROPE@SCHOOL

http://www.mentimeter.com
https://www.mentimeter.com/s/41fe952734553aafa002c7b77ff3b603/a636a5bb2167
https://www.mentimeter.com/s/41fe952734553aafa002c7b77ff3b603/a636a5bb2167


1.  Zaprvé, pokuste se určit, kolik křesel by každá strana obdržela na základě voleb ve třídě:

 Vysvětlete, jak se v Evropském parlamentu rozdělí 21 křesel.  Pokuste se také pokud možno 
vypočítat, kolik míst by strany získaly na základě výsledků vašich voleb (např. při počtu 21 žáků ve 
třídě potřebuje každá strana jeden hlas, aby získala jedno křeslo).

2.  Zadruhé, podívejte se na výsledky voleb ve vaší zemi v roce 2014. Za tímto účelem v prezentaci v 
Prezi pro modul 4 zvětšete okno svého volebního obvodu. Porovnejte třídní výsledky se skutečnými 
výsledky: Jsou podobné, nebo ne? Proberte nynější rozdělení křesel ve vaší zemi. Při debatě uveďte, 
která strana patří ke které evropské politické skupině. 

3.  Zatřetí, proberte stávající složení Evropského parlamentu vzešlé z voleb, které se konaly v roce 2014.  
Pro tento účel použijte prezentaci Prezi pro modul 4. Proberte evropské politické skupiny od největší 
až po nejmenší. 

 Vysvětlete žákům, že maximální počet poslanců je 751 (750 + předseda), ale může se dočasně 
změnit, např. z důvodu rezignace či ztráty mandátu poslance. Počet poslanců Evropského 
parlamentu se sníží i po případném odchodu Spojeného království z EU (pro více informací 
nahlédněte do kapitoly „Evropský parlament“ v modulu 2 žákovského pracovního sešitu).  

 Zvolení poslanci nejsou usazeni podle státní, ale politické příslušnosti. 

V současnosti je v Evropském parlamentu osm politických skupin, které zastupují více než sto stran z 
celé EU. Proberte evropské politické skupiny od největší až po nejmenší. Počet politických skupin v EP 
není pevně dán. Například skupina Evropa národů a svobody byla založena teprve v roce 2015. Někteří 
poslanci nepatří k žádné politické skupině, a jsou tedy tzv. „nezařazenými poslanci“.

O každém návrhu se diskutuje ve všech politických skupinách před tím, než se o něm hlasuje. Při těchto 
diskuzích zaujme každá skupina svůj postoj: je skupina pro nebo proti určitému návrhu? Je nicméně 
důležité si uvědomit, že poslanec není povinen postoj své politické skupiny následovat. Během 
plenárních zasedání není neobvyklé, aby členové stejné politické skupiny hlasovali o totožném návrhu 
odlišně. 

Význam politických skupin v Evropském parlamentu:

-  Politické skupině je přidělen rozpočet, který jí umožní najmout si dodatečný personál. 

-  Pouze poslanec zařazený do politické skupiny může zastávat funkci v jednom z parlamentních 
výborů. Pokud se chcete například stát zpravodajem výboru (osobou odpovědnou za 
vypracování určité legislativní zprávy), musíte být zařazen do politické skupiny. 

-  Ppolitické strany se vyjadřují k plánování programu parlamentních schůzí. 

-  čím větší je politická skupina, tím významnější postavení v Parlamentu zastává. - je jí rovněž při 
schůzích EP přidělena delší doba pro řečníky. 

Abyste mohli utvořit v Evropském parlamentu politickou skupinu, musíte splňovat následující podmínky:

-  K utvoření politické skupiny potřebujete alespoň 25 poslanců. 

-  V této skupině musí být zastoupena nejméně čtvrtina členských států (což v současnosti 
znamená nejméně sedm zemí).

-  Poslanec může patřit pouze k jedné politické skupině. 
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Dodatečné informace o fungování (politických skupin) Evropského parlamentu naleznete na  www.
europarltv.europa.eu/programme/others/strength-in-unity-parliaments-political-families. Video 
nacházející se pod odkazem můžete přehrát ve třídě místo vlastního výkladu. Odkaz na video naleznete 
v prezentaci Prezi v záložce „Fungování politických skupin v Evropském parlamentu. “Uvědomte si prosím, 
že v době natáčení videa (2014) existovalo pouze sedm skupin. V současnosti je jich osm.

MATERIÁLY
-  počítač a projektor

-  Program Mentimeter s výsledky voleb uspořádaných ve třídě (viz předchozí část) 

-  prezentace v Prezi pro modul 4

-  shrnutí modulu v žákovském pracovním sešitě (bude pro Vás jako učitele zdrojem 
podkladových informací)

TIPY
-  Práce s Prezi: Prezentace byly sestaveny za pomoci programu Prezi, který Vám umožní pracovat 

intuitivně. Prezentace má určitou strukturu („cestu“), jež vás vede jednotlivými okny krok za krokem. 
Od této cesty se můžete kdykoli odchýlit prostým kliknutím na libovolný bod v prezentaci. Prezentace 
pak tuto část přiblíží. Zde naleznete instruktážní video o tom, jak se v prezentaci v Prezi pohybovat 
Další instruktážní videa o Prezi naleznete zde: https://prezi.com/support. 

-  Prezentace je k dispozici pouze online. Pokud ve škole nemáte přístup k internetu, můžete prezentaci 
načíst doma na svůj přenosný počítač, který poté zavřete, aniž byste jej vypnul(a). Až jej znovu ve 
škole otevřete, prezentace na něm bude stále k dispozici. 

CVIČENÍ S QR KÓDEM: VÁŠ HLAS V EU

1. CVIČENÍ

USPOŘÁDÁNÍ
Žáci sedí ve skupinách. V každé jsou ideálně dva, maximálně tři žáci. Každá skupina používá chytrý 
telefon nebo tablet. Pokud je to zapotřebí, může použít počítač v počítačové učebně školy. Pak bude 
nutné nahrát online také pracovní list. Všechna zařízení musí být připojena k internetu. Každá skupina 
obdrží pracovní list, do kterého bude zaznamenávat odpovědi. 

POSTUP
Ve stručném úvodu sdělte žákům, že budou nyní objevovat různé možnosti, jak se zapojit do dění v EU, 
a že mají splnit jednotlivé úkoly a zapsat jejich řešení do pracovního listu.
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MATERIÁLY
-  vytištěný pracovní list pro každou skupinu žáků: příloha XII v manuálu pro učitele

-  mobilní zařízení / počítač s připojením k internetu pro každou skupinu žáků

TIPY
-  Pokud si přejete, můžete vybrat cvičení předem. Vyznačte je v pracovním sešitě, aby tak žáci 

poznali, na kterých cvičeních mají pracovat. 

-  Dávejte pozor na čas. Upozorněte žáky na to, že na vyřešení úkolů mají maximálně 20 minut. 

-  Některá videa s cvičeními na internetu se mohou při použití určitých prohlížečů spouštět 
obtížně. Tento problém lze vyřešit pomocí prohlížeče Google Chrome.

2.DISKUSE VE TŘÍDĚ

USPOŘÁDÁNÍ
Ponechte žáky v utvořených skupinách. Ujistěte se, že žáci na sebe vidí, aby spolu mohli diskutovat. 

POSTUP 
Stručně proberte odpovědi ve třídě, aby bylo každému žákovi vše jasné. 

MATERIÁLY
- kompletní pracovní listy pro každou skupinu

TIPY
-  Zaměřte se především na osobní zkušenosti žáků a stručně okomentujte konkrétní odpovědi.  
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ŘEŠENÍ K ONLINE CVIČENÍM

1. Evropský parlament: Vy rozhodujete
Cvičení 1: Kdo volí? 

1.1. Volební účast v průběhu let
-  42.6%
-  Lze pozorovat trend klesající volební účasti. Ta se více méně ustálila mezi lety 2009 a 2014.

1.2. Volební účast v členských státech v roce 2014
-  76,5%
-  18,20 %, úroveň výrazně pod průměrem EU

Cvičení 2: Proč volit?

Případné argumenty: 
-  Jako občan to považuji za svoji povinnost.

-  Podporuji politickou stranu, k níž mám blízko.

-  Protože se cítím být občanem EU.

-  Protože EU rozhoduje o mnoha věcech, proto je důležité volit.

-  Protože chci, aby můj hlas byl slyšet.

-  Protože naše demokracie je důležitá a musíme využít svého práva volit.

Cvičení 3: Naši zástupci
-  Francie: 74 poslanců
-  Lucembursko: 6 poslanců

Cvičení 4: Sledujte jejich činnost
-  poslanec EP: dle vlastní volby
-  záleží na jejich rozhodnutí
-  záleží na jejich rozhodnutí (Možné odpovědi: Volí/nevolí podle postoje své politické skupiny; 

často je přítomen / chybí na zasedáních atd.)

2. Zapojte se do diskuse
Cvičení 1: Evropská občanská iniciativa

-  Evropská občanská iniciativa umožňuje občanům EU předkládat vlastní legislativní návrhy. K 
tomu potřebují podpisy nejméně jednoho milionu osob ze sedmi různých členských států EU. 

-  vlastní volba
-  3 (polovina roku 2017;  může se změnit)

Cvičení 2: Diskuse o Evropě

-  vlastní volba

Cvičení 3: Obraťte se přímo na své zástupce v Evropském parlamentu
-  jméno.příjmení@ep.europa.eu
-  záleží na jejich rozhodnutí

Cvičení 4: Staňte se evropským dobrovolníkem nebo stážistou
-  záleží na jejich rozhodnutí
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ZDROJE
OBECNÉ INFORMACE
-  Internetové stránky Evropského parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs 
-  Informační brožura o Evropském parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/CS_EP%20brochure.pdf
-  Infografika o Evropském parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines 
-  Oficiální internetové stránky Evropské unie: https://europa.eu/european-union/index_cs  
-  Internetové stránky Evropské komise: http://ec.europa.eu 
-  Informační portál Europa Nu: http://www.europa-nu.nl/ 

MODUL 2
-  Sterckx, D. et al, „Tak funguje Evropa po Lisabonu“, UGA Continuga nv, 2010.
-  Z historie: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_cs  
-  Smlouvy EU: https://europa.eu/european-union/law/treaties_cs 
-  Video o Schengenu: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SBOZkq4vFvo 
-  Hodnoty EP: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/20150201PVL00002/Home 
-  Obchodní dohody: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
-  Infografika „Posilování postavení žen v EU a ve světě“: http://www.europarl.europa.eu/EPRS/womens_day_poster_bichrom.pdf

MODUL 3
-  https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/tobacco_infograph2_en.pdf 
-  https://www.touteleurope.eu/actualite/le-prix-du-paquet-de-cigarettes-dans-l-ue.html 
-  http://tweakers.net/nieuws/62753/eu-wil-standaardvolume-van-80db-voor-mp3-spelers.html 
-  http://www.zdnet.be/article/108199/maximumvolume-voor-mp3-spelers/
-  http://www.bbc.com/news/health-21294537
-  http://www.cm.be/gezond-leven/lichaam/oren/decibelschaal.jsp
-  http://eoswetenschap.eu/artikel/tijdelijk-oorsuizen-bij-driekwart-vlaamse-jongeren
-  http://www.vib.be/nl/biotech-basics/Pages/Dierproeven-en-ethiek.aspx
-  http://www.clingendael.nl/page/waarom-zou-europa-28-legers-hebben
-  http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending#WorldMilitarySpending
-  http://www.eda.europa.eu/info-hub/audio-visual/photos
-  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures
-  http://www.ipsnews.be/artikel/olielobby-haalt-mosterd-bij-tabaksindustrie
-  http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu/index_cs.htm
-  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2337994
-  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.2311977
-  http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/onze-vier-prioriteiten/bescherming/kinderarbeid/
-  http://www.knack.be/nieuws/wereld/10-schokkende-feiten-over-kinderarbeid/article-normal-116442.html
-  http://www.demorgen.be/buitenland/boliviaanse-kinderen-willen-kinderarbeid-zelf-behouden-a1764492/
-  http://www.11.be/item/de-wereldhandelsorganisatie-wto
-  http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/juryprijs_big_brother_awards_2014_de_smartphone
-  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/internet-usage-individuals-2014
-  http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/
-  http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/CS_EP%20brochure.pdf 
-  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603902/EPRS_ATA%282017%29603902_EN.pdf 
-  http://www.telegraph.co.uk/technology/0/fake-news-exactly-has-really-had-influence/ 
-  https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 
-  http://www.stopfake.org/en/about-us/ 
-  http://www.euronews.com/2017/01/24/everything-you-always-wanted-to-know-about-fake-news-but-were-afraid-to-google 
-  http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170331STO69330/fake-news-how-to-counter-misinformation  
-  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599384/EPRS_ATA%282017%29599384_EN.pdf 
-  https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/28/the-latte-libel-is-a-brilliant-strategy-the-left-cannot-counter-it-with-facts-alone 
-  http://7thgradehumanities.weebly.com/counterargument--rebuttal.html 
-  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2820017 
-  https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8 
-  Internetové stránky pro ověřování skutečností: http://www.factcheck.org/, http://www.snopes.com/, https://www.washingtonpost.com/

news/fact-checker/?utm_term=.a0f184584b49 , http://www.politifact.com/, http://www.euvsdisinfo.eu/ 

MODUL 4
-  http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/map.html
-  http://www.votewatch.eu/
-  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=cs
-  http://www.debatingeurope.eu/
-  Analýzy voleb proběhlých v roce 2014: http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_

overview_cs.pdf
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PŘÍLOHY
MODUL 2
Příloha I: hra Fakta o EU: karty
Příloha II: hra Členské státy EU: mapa Evropy
Příloha III: hra Členské státy EU: karty
Příloha IV: hra Členské státy EU: pracovní list
Příloha V: hra Hodnoty EU: kvartetové karty 
Příloha VI: hra Hodnoty EU: karty správně/špatně

MODUL 3
Příloha VII: „V kůži poslance EP“: hrací deska
Příloha VIII: „V kůži poslance EP“: pracovní list
Příloha IX: „V kůži poslance EP“: legislativní návrhy
Příloha X: „V kůži poslance EP“: tematické karty
Příloha XI: debatní aktivita „Hodnoty EU“: pracovní list

MODUL 4
Příloha XII: „Váš hlas v EU“: pracovní list
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PŘÍLOHA I: 
HRA FAKTA O EU: KARTY

MODUL 2
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Kolik má nyní EU členských států? 

Kdy první země své spojily své síly v 
evropské spolupráci? (jako správnou 
odpověď lze uznat správné období nebo 
dekádu, není nutné uvést konkrétní rok) 

Proč bylo založeno Evropské společenství 
uhlí a oceli (ESUO)? 

K jaké historicky významné události došlo v 
Evropě v roce 1989? 

Jaký procentní podíl veškeré energie 
vyrobené v EU by měl v roce 2020 pocházet 
z obnovitelných zdrojů? (např. větrná či 
solární energie)

Zakládajícími zeměmi Evropské unie jsou 
Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko, 
Lucembursko a ...?

Kterou evropskou instituci volíme každých 
pět let přímo my, evropští občané? (přímé 
volby) 

Které evropské město je sídlem většiny 
evropských orgánů a institucí a často se 
nazývá jako „hlavní město Evropy“? 

Jakým jazykem se dorozumívají poslanci 
Evropského parlamentu? 

Která země zatím jako poslední přistoupila k 
EU v roce 2013? 

28

po 2. světové válce / v 50. letech 20. století (obě 
odpovědi jsou správné) 

Aby se zabránilo další válce / aby byl zaručen mír. 

Pád Berlínské zdi / konec rozdělení Evropy na západní a 
východní blok / konec studené války

20 %

Itálie

Evropský parlament

Brusel

Každý poslanec EP může používat svůj mateřský jazyk 
(pokud je jedním z 24 úředních jazyků EU). 

Chorvatsko
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Jakou měnu používá většina zemí EU? 

Kdy slavíme Den Evropy? (datum)

Kdo je současným předsedou Evropské rady 
(2014–2019)? 

Evropskou komisi lze přirovnat k ... některého 
státu, protože má výkonnou pravomoc. 

Jaké je evropské nouzové číslo, na které 
můžete volat v celé EU? 

Jak se nazývá evropské petiční právo, díky 
němuž mohou občané předkládat návrhy 
pro legislativní pracovní program Evropské 
komise? 

Jak se jmenuje evropský výměnný program 
nejen pro vysokoškolské studenty, ale i pro 
žáky základních a středních škol? 

Kdo je současným předsedou Evropské 
komise (2014–2019)?

Jak se jmenuje evropská smlouva, která 
evropským občanům umožňuje cestovat do 
(většiny) zemí EU bez kontroly dokladů (tj. 
otevřené hranice)?

Který členský stát EU má nejvíce obyvatel? 

Euro

9. května

(Donald) Tusk

vládě

112

Evropská občanská iniciativa

Program Erasmus+ (Erasmus)

(Jean-Claude) Juncker

Schengenská dohoda / Schengen

Německo (asi 82 milionů)
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Který členský stát EU má nejméně obyvatel a 
je nejmenší zemí EU? 

V kterém roce začaly první země eurozóny 
používat euromince a eurobankovky?

Každý členský stát je v Evropském 
parlamentu zastoupen určitým počtem 
poslanců, který závisí na počtu jeho obyvatel. 
Kolik má Česká republika v současnosti 
poslanců v Evropském parlamentu?

Který evropský členský stát má hlavní město, 
jehož jméno je odvozeno od jména země? 

Každý členský stát jmenuje do Evropské 
komise jednoho komisaře/komisařku. Kdo 
je současným komisařem/komisařkou za 
Českou republiku? 

Malta (asi 450 000 obyvatel)

2002
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DEMOKRACIE

DEMOKRACIE

SVOBODA

DEMOKRACIE

SVOBODA

SVOBODA

DEMOKRACIE

SVOBODA

SOLIDARITA

Evropský parlament se za účelem 
podpory svobodných a spravedlivých 
voleb podílí na sledování průběhu 
voleb v zemích mimo EU, např. v 
Egyptě nebo na Ukrajině. 

Občané EU mohou pracovat v 
jakémkoli členském státě EU, aniž by 
potřebovali pracovní povolení.

Občané EU, kteří žijí v jiné zemi EU, 
mají právo hlasovat nebo být zvoleni 
v komunálních a evropských volbách 
v místě, kde žijí. Např. Řekyně žijící 
v Berlíně zde může být zvolena 
starostkou. 

Občané EU volí v přímé volbě 
každých pět let své zástupce do 
Evropského parlamentu. Příští volby 
se uskuteční v roce 2019.

© European Union 2017 - Source: EP

© European Union 2014 - Source: EP

© European Union 2011 - Source: EP

© European Union 2014 - Source: EP

Občané EU se mohou volně 
pohybovat po celé Unii.

V EU může každý vyjádřit svůj názor, 
aniž by se musel obávat vězení. To 
je naše svoboda projevu. Dovoleny 
nejsou jen nenávistné výroky, které 
vyzývají k ubližování jiným lidem 
(nebo skupinám lidí). 

Evropská občanská iniciativa: Pokud 
milion občanů v alespoň sedmi 
různých zemích podepíše určitou 
petici, mohou vyzvat Evropskou 
komisi k předložení legislativního 
návrhu.

Společnosti nemají právo 
shromažďovat osobní údaje, pokud 
nedodržují přísné podmínky. To je 
naše právo na soukromí a ochranu 
údajů. 

Méně bohatým regionům EU je 
poskytována větší finanční podpora.

© European Union 2011 - Source: EP
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SOLIDARITA

ROVNOST/NEDISKRIMINACE

ROVNOST/NEDISKRIMINACE

SOLIDARITA

ROVNOST/NEDISKRIMINACE

PRÁVNÍ STÁT / SPRAVEDLNOST

SOLIDARITA

ROVNOST/NEDISKRIMINACE

PRÁVNÍ STÁT / SPRAVEDLNOST

Členské státy EU se dohodly, že 
si budou vzájemně pomáhat, 
pokud se jeden z nich stane obětí 
teroristického útoku či přírodní nebo 
člověkem způsobené katastrofy. 
Tato doložka byla poprvé použita po 
útocích v Paříži v roce 2015.

Občané EU, kteří studují v jiném 
členském státě EU, platí stejné školné 
jako studenti z dané země. Italský 
student studující v Paříži například 
platí přesně stejné školné jako 
občané Francie.

Evropský parlament každoročně 
propaguje Mezinárodní den žen (8. 
března) a slaví jej s cílem prosazovat 
rovnost pohlaví.

Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci lidem pomáhá nalézt 
nové pracovní místo nebo absolvovat 
profesní přípravu, pokud o své 
zaměstnání přijdou kvůli globalizaci, 
např. když se jejich zaměstnavatel 
přestěhuje do země s nízkými platy. 

Při narození nebo adopci dítěte mají 
matka i otec nárok na nejméně čtyři 
měsíce rodičovské dovolené, aby o 
dítě mohli pečovat.

Všechny oběti i všichni podezřelí mají 
v EU právo na spravedlivý proces. 
Každý podezřelý je nevinný, dokud 
jeho vinu neprokáže soud. 

EU a její členské státy jsou společně 
největším světovým poskytovatelem 
rozvojové pomoci. 

V EU nesmí být občanům odepřeno 
zaměstnání z důvodu jejich sexuální 
orientace, ani nesmí být pro svou 
sexuální orientaci ze zaměstnání 
propuštěni. 

Osoby podezřelé ze spáchání 
trestného činu a účastníci nehod, 
stejně jako příslušné oběti, musí být 
informovány o zákonných postupech 
v jazyce, kterému rozumějí. Tuto 
službu platí členský stát, ve kterém se 
soudní řízení koná. 

© European Union, 2014 - Source: EC

© European Union 2017 - Source: EP © European Union 2017 - Source: EP

© Antonio Gravante



MODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MODUL 2: EUROPE@SCHOOL

MODUL 2: EUROPE@SCHOOL

PRÁVNÍ STÁT / SPRAVEDLNOST

DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

TOLERANCE/PLURALISMUS

PRÁVNÍ STÁT / SPRAVEDLNOST

DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

TOLERANCE/PLURALISMUS

DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

TOLERANCE/PLURALISMUS

Členské státy EU, které nedodržují 
zásady právního státu, mohou 
obdržet varování či postih nebo 
mohou být dočasně vyloučeny z 
rozhodovacího procesu EU. 

EU má zvláštního zástupce pro lidská 
práva. Jeho úkolem je zlepšovat 
politiku EU v oblasti lidských práv v 
zahraničí.

Každý z nás může svobodně vyznávat 
určité náboženství či přesvědčení 
nebo je změnit.

Všechny členské státy EU musí 
dodržovat pravidla a předpisy EU. 
Pokud tak nečiní, může proti nim být 
vedeno řízení před Soudním dvorem 
EU. 

Jednou měsíčně se v Evropském 
parlamentu koná rozprava o 
případech závažného porušování 
lidských práv na celém světě. Tímto 
způsobem poslanci upozorňují na 
případy porušování  
lidských práv. 

EU podpořila projekt, v jehož rámci romští 
a neromští novináři natočili 25 krátkých 
filmů o romských komunitách. Cílem 
tohoto projektu byl boj proti stereotypům, 
jež se vyskytují při infor mo vání o Romech 
ve sdělovacích prostředcích a ovlivňují 
způsob, jakým toto etnikum  
vnímá veřejnost. 

Evropský parlament uděluje 
Sacharovovu cenu lidem z celého 
světa, kteří se výjimečným způsobem 
zasadili za obranu lidských práv. 

Všechny členské státy EU musí 
podepsat a dodržovat Evropskou 
úmluvu o lidských právech. 

Členské státy EU musí bojovat 
proti nenávistným výrokům, jež se 
zakládají na rase, pohlaví, náboženství 
nebo státní příslušnosti. 

© European Union, 2013 - Source: EP

© European Union 2017 - Source: EP
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TOLERANCE/PLURALISMUS

ÚCTA K LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI

ÚCTA K LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI

ÚCTA K LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI

ÚCTA K LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI

Sdělovací prostředky musí 
prezentovat společnost ve všech 
jejích dimenzích. Nástroj pro 
sledování plurality sdělovacích 
prostředků v EU kontroluje, zda se tak 
skutečně děje. 

Všichni žadatelé o azyl v EU mají 
po dobu, co je jejich žádost o azyl 
posuzována, právo na přístřeší, stravu 
a hygienické služby. 

Ve všech zemích EU je zakázán trest 
smrti.

V EU je zakázána dětská práce, 
otroctví a pracovní vykořisťování.

Ve všech zemích EU je zakázáno 
mučení.
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V EU může každý svobodně vyjádřit 
svůj názor, ale nenávistné výroky nejsou 
dovoleny.

Společnosti mohou shromažďovat naše 
údaje bez našeho svolení.

Každých deset let volí občané EU v 
přímé volbě své zástupce do Evropského 
parlamentu.

Jako občané EU žijící v jiné zemi EU máte 
právo hlasovat nebo být zvoleni do 
Evropského parlamentu v místě, kde žijete.

Při narození dítěte zaručuje EU matce i otci 
nejméně tři měsíce rodičovské dovolené.

V jiné zemi EU můžete pracovat jen tehdy, 
máte-li pracovní povolení.

Občané EU se mohou volně pohybovat po 
celé Unii.

K tomu, aby byla evropská občanská 
iniciativa platná, je zapotřebí 2 miliony 
podpisů. 

Evropský parlament sleduje za účelem 
podpory svobodných a spravedlivých voleb 
průběh voleb v zemích mimo EU.

V EU nesmí být občanům odepřeno 
zaměstnání z důvodu jejich sexuální 
orientace, ani nesmí být pro svou sexuální 
orientaci ze zaměstnání propuštěni.

SPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

 Společnosti nemají právo shromažďovat osobní údaje, 
pokud nedodržují přísné podmínky.

ŠPATNĚ 

Své zástupce volíme každých pět let,  
nikoli každých deset let. 

ŠPATNĚ 

EU zaručuje nejméně čtyři měsíce rodičovské 
dovolené, nikoli tři. 

ŠPATNĚ 

Všichni občané EU mohou pracovat v jakékoli zemi EU, 
aniž by potřebovali pracovní povolení.

ŠPATNĚ 

Zapotřebí je 1 milion podpisů,  
nikoli 2 miliony.

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ
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Pokud občan EU studuje v jiné zemi EU, platí 
ve srovnání se studentem z této země o  
10 % více.

Oběti trestného činu nebo nehody musí být 
informovány o právním postupu v jazyce, 
kterému rozumějí. Podezřelí toto právo 
nemají. 

Pokud členský stát EU porušuje základní 
práva EU, bude z Evropské unie vyloučen

Méně bohatým regionům EU je 
poskytována větší finanční podpora.

Dojde-li v jednom z členských států EU k 
teroristickému útoku, ostatní členské státy 
mu pomohou.

Sacharovova cena je udělována lidem, kteří 
prosazují unijní spolupráci.

Pokud členský stát EU nedodržuje právní 
předpisy Unie, může Soudní dvůr EU vynést 
rozsudek v jeho neprospěch.

Všechny oběti i všichni podezřelí mají v EU 
právo na spravedlivý proces.

EU a její členské státy jsou po USA druhým 
největším poskytovatelem rozvojové 
pomoci na světě. 

Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci podporuje společnosti se sídlem 
v členských státech EU.

ŠPATNĚ 

Občané EU platí stejné školné 
jako studenti z dané země.

ŠPATNĚ 

Jak oběti, tak podezřelí mají právo být informováni v 
jazyce, kterému rozumějí.

ŠPATNĚ 

Země může obdržet varování či postih nebo může být 
dočasně vyloučena z rozhodovacího procesu EU.

ŠPATNĚ 

Společně jsou největším poskytovatelem rozvojové 
pomoci na světě.

ŠPATNĚ 

Tento fond pomáhá lidem nalézt nové pracovní místo, 
pokud o své zaměstnání přišli kvůli globalizaci, např. pokud 

se jejich zaměstnavatel přestěhoval do země s nízkými platy.

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

ŠPATNĚ
Sacharovova cena je udělována lidem, kteří brání lidská 

práva.

SPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ
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V EU nelze změnit náboženské vyznání. 

V některých zemích EU jsou v televizních 
programech přijatelné nenávistné výroky.  

Všichni žadatelé o azyl v EU mají v průběhu 
azylového řízení právo na přístřeší, stravu a 
hygienické služby.

Ve všech zemích EU je zakázáno mučení.

Každý členský stát EU musel podepsat 
Evropskou úmluvu o lidských právech. 

Nástroj pro sledování plurality sdělovacích 
prostředků v EU zajišťuje, aby sdělovací 
prostředky prezentovaly společnost ve všech 
jejích dimenzích.

V některých zemích EU je stále povolen trest 
smrti.

Dětská práce není žádoucí, v některých 
zemích EU je však stále povolena.

Každý rok se v Evropském parlamentu koná 
jedna rozprava o porušování lidských práv.

EU má zvláštního zástupce pro lidská práva.

ŠPATNĚ 

Každý může vyznávat určité náboženství či 
přesvědčení, nebo je změnit.

ŠPATNĚ 

Proti nenávistným výrokům z důvodu rasy, pohlaví, 
náboženství nebo státní příslušnosti se musí bojovat v 

televizních programech ve všech členských státech EU..

SPRÁVNĚ 

ŠPATNĚ 

Trest smrti je zakázán ve všech zemích EU.

ŠPATNĚ 

Dětská práce je zakázána ve všech  
členských státech EU.

ŠPATNĚ 

V Evropskému parlamentu se rozprava o lidských 
právech koná každý měsíc, nikoli každý rok.

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ

SPRÁVNĚ



PŘÍLOHA VII:  
„V KŮŽI POSLANCE EP“: HRACÍ DESKA

MODUL 3



EVROPSKÁ KOMISE
- 28 členů Komise
- lze je srovnat s vládou státu
- zastupuje EU

EVROPSKÝ PARLAMENT
- maximálně 751 poslanců Parlamentu 
- rozhodovací orgán
- zastupuje občany EU

RADA EVROPSKÉ UNIE
- 28 ministrů
- rozhodovací orgán
- zastupuje členské státy
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PŘÍLOHA VIII:  
„V KŮŽI POSLANCE EP“: PRACOVNÍ LIST

MODUL 3



PRACOVNÍ LIST 

V KŮŽI POSLANCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

POSTUP
Nyní si vyzkoušíte, jaké to je být poslancem Evropského parlamentu (EP). Byli jste přímo zvoleni občany 
Evropské unie do EP. Vaši voliči se spoléhají na to, že budete upravovat, schvalovat nebo zamítat 
legislativní návrhy. 

Na hrací desce najdete karty s prázdnou stranou otočenou směrem vzhůru. Karty jsou očíslovány. 
Začnete s kartou č. 1: Jeden člen skupiny kartu obrátí a nahlas přečte, co je napsáno na její zadní straně. 
Skupina pak splní úkoly, které karta uvádí. 

Poté, co se vypořádáte s úkoly na kartě č. 1, pokračujte dále s kartami č. 2, 3 a 4. Dodržujte časový limit 
uvedený na příslušné kartě. Pracovní list použijte k psaní poznámek. 

ZMĚNY POŽADOVANÉ RADOU EVROPSKÉ UNIE
Požadované změny (pozměňovací návrhy) si níže stručně poznamenejte (karta č. 2).

ZMĚNY POŽADOVANÉ EVROPSKÝM PARLAMENTEM
Zde si poznamenejte vlastní změny (pozměňovací návrhy) legislativního návrhu Evropské komise. 
Toto je váš nový legislativní akt. Doporučujeme, abyste v něm zohlednili jak změny požadované Radou 
Evropské unie (na kartě č. 2), tak informace, které poskytly různé zúčastněné strany (karta č. 3). 

Uveďte argumenty / důvody, proč si jako poslanec Evropského parlamentu myslíte, že vámi právě 
vytvořený legislativní akt nabízí nejlepší řešení (karta č. 4).  

1.

2.

3.



PŘÍLOHA IX:  
„V KŮŽI POSLANCE EP“:  
LEGISLATIVNÍ NÁVRHY

MODUL 3



1. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ  
“KOUŘENÍ V EU”

2. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ 
“MAXIMÁLNÍ HLASITOST OSOBNÍCH HUDEBNÍCH 
PŘEHRÁVAČŮ”

Evropská komise s cílem zabránit mladým lidem, aby začali kouřit, navrhuje, ...  

Článek 1: ... aby byla zdravotní varování na krabičkách cigaret povinná, jak bylo rozhodnuto v 
předchozích nařízeních EU.

Článek 2: ... aby se vzhled krabiček cigaret již nesměl výrobce od výrobce lišit. Všechny obaly krabiček 
musí být bez obrázků a popisu a k uvedení značky a výrobce může být použit pouze jeden 
druh fontu. Nesmí na nich být uvedeno žádné další logo.  

Článek 3: ... aby byl prodej tabákových výrobků v celé EU zakázán osobám mladším osmnácti let.

Evropská komise s cílem zabránit ztrátě sluchu u milionů Evropanů navrhuje, ... 

Článek 1: ... aby standardní maximální hlasitost u všech osobních hudebních přehrávačů (např. iPodů) 
a mobilních telefonů nepřesahovala 80 decibelů.* Toto opatření bude platné pro všechny 
přístroje prodávané v Evropské unii. 

Článek 2: ... aby uživatelé stále měli možnost hlasitost svých hudebních přehrávačů zvýšit, avšak na 
vlastní nebezpečí. Pokud tak učiní, na displeji se objeví toto varování: „Poslouchání hlasité 
hudby může vést k trvalému poškození sluchu.“ 

* Decibelová stupnice (decibel = dB)

- 30 dB = tichý zvuk (např. šepot)

- od 70–75 dB = průměrně hlasitý zvuk (např. vysavač)

- od 85–90 dB = velmi hlasitý zvuk, riziko poškození sluchu (např. hlasitý křik)

- od 110–120 dB = znepokojivě hlasitý zvuk, riziko poškození sluchu (např. v nočním klubu)

- od 170 dB = bolestivě hlasitý zvuk poškozující sluch (např. siréna)

Zvýšení o 10 decibelů znamená, že zvuk je desetinásobně hlasitější než předtím.

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 



3. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ  
“EVROPSKÁ DEMOKRACIE”

4. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ 
“OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TESTOVÁNÍ”

Evropská komise s cílem více zapojit občany Evropské unie a zajistit správné vnímání EU navrhuje, ...

Článek 1: ... aby všechny členské státy zavedly povinnou účast ve volbách do Evropského parlamentu.  
Všichni občané tak budou muset přemýšlet o tom, koho zvolí jako své zástupce v Evropském 
parlamentu.

Článek 2: ... aby byla zřízena agentura, která bude odhalovat nesprávné informace o EU (např. ty, jejichž 
cílem je šíření pochybností a oslabování EU). Tato agentura bude rovněž proti odhaleným 
nepravdivým informacím bojovat, a bude-li to možné, trestat jejich autory. 

Evropská komise s cílem zabránit zbytečnému trápení zvířat navrhuje, ...

Článek 1: ... aby bylo testování na zvířatech dovoleno pouze v případě vývoje a testování léčivých 
přípravků. Je třeba se vždy vyvarovat zbytečných testů na zvířatech nebo zvyšování počtu 
laboratorních zvířat. 

Článek 2: ... aby bylo testování na zvířatech vždy zakázáno v případě kosmetických přípravků* i jejich 
složek.

Článek 3: ... aby bylo zakázáno dovážet do EU kosmetické přípravky, které byly testovány na zvířatech. 

* Kosmetické přípravky: koupelové a sprchové přípravky, líčidla, deodoranty, parfémy, vlasové přípravky, 
přípravky pro péči o pleť, přípravky ústní hygieny, přípravky pro péči o nehty, holicí přípravky, mýdla a 
přípravky na ochranu proti slunci. 

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 



5. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ  
“PRÁCE V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU -  
VOLNÝ POHYB PRACOVNÍKŮ”

6. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ  
“ARMÁDA EU?”

Evropská komise s cílem zajistit, aby všichni občané EU požívali stejných práv, a zlepšit fungování 
jednotného trhu v EU navrhuje, ...

Článek 1: ... aby každý občan EU mohl pracovat v jakémkoli jiném členském státě EU bez pracovního 
povolení. 

Článek 2: ... aby každý občan EU pracující v jiném členském státě EU pobíral stejnou mzdu a měl stejné 
pracovní podmínky jako občané tohoto státu.

Článek 3: ... aby občan EU pracující v jiném členském státě EU platil daně ve své hostitelské zemi.

Evropská komise s cílem posílit postavení EU ve světě navrhuje, ... 

Článek 1: ... aby byla zřízena evropská armáda. 

Článek 2: ... aby byla tato armáda nasazována při humanitárních katastrofách, jako jsou sucha a záplavy, 
a to v rámci EU i mimo ni. Bude také moci zasahovat v konfliktech mimo EU, např. v Sýrii. 

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 



7. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ  
“EU A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ”

8. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ  
“UPRCHLÍCI V EVROPĚ”

Evropská komise s cílem zabránit nárůstu globálních teplot o více, než je kritická hranice 2° Celsia, 
navrhuje, ... 

Článek 1: ... aby do roku 2030 nejméně 50 % konečné spotřeby energie v EU pocházelo z obnovitelných 
zdrojů energie, jako je solární a větrná energie. Do roku 2050 se musí jednat o 100 %. 

Článek 2: ... aby EU hrála vedoucí úlohu na mezinárodních konferencích o klimatu a přesvědčila další 
země na světě k přijetí důrazných opatření.

Evropská komise s cílem vypořádat se se stávajícím i s případným budoucím příchodem migrantů a 
žadatelů o azyl do EU a zajistit spravedlivé rozdělení nákladů navrhuje, ... 

Článek 1: ... aby každý členský stát EU poskytoval žadatelům o azyl* útočiště v souladu s minimálními 
evropskými požadavky: každý žadatel o azyl má během doby, kdy je jeho žádost o azyl 
posuzována, právo na stravu, přístřeší, vzdělávání, zdravotní péči a přístup k práci. 

Článek 2: ... aby existoval plán na trvalé přesídlování žadatelů o azyl v rámci celé EU. Tak by každá země 
řešení této problematiky věnovala stejnou míru úsilí. 

Článek 3: ... aby stanovení počtu žadatelů o azyl umístěných do každé země vycházelo z několika kritérií: 
- hrubý národní produkt (HNP) každé země 
- počet obyvatel 
- míra nezaměstnanosti 
- již vynaložené úsilí, pokud jde o poskytování přístřeší uprchlíkům z oblastí postižených válkou a 

jejich znovuusídlování 

Článek 4: ... aby existovala rozsáhlá evropská záchranná mise ve Středozemním moři pro migranty* v 
nouzi s cílem předcházet případným dalším úmrtím. Každý členský stát EU by byl povinen 
přispívat na tuto misi podle svého HNP.

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 

* KLÍČOVÉ POJMY:
Migrant: Osoba, která z jakéhokoli důvodu odejde ze země svého původu. Jedná se o obecný termín. 
Uprchlík: Uprchlík je konkrétní typ migranta, který byl donucen odejít ze své země kvůli pronásledování, válce nebo násilí. Uprchlík má oprávněné obavy z pronásledování z 
důvodů rasových, náboženských, národnostních či politických nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám.
Žadatel o azyl: Pokud uprchlíci hledají útočiště v některé zemi, žádají o azyl, tj. právo být oficiálně uznán za uprchlíka a požívat právní ochrany a materiální pomoci. Během 
doby, kdy je jejich žádost o azyl posuzována, jsou označováni jako „žadatelé o azyl“.



9. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ  
“EU A DĚTSKÁ PRÁCE”

10. LEGISLATIVNÍ NÁVRH PŘEDLOŽENÝ EVROPSKOU KOMISÍ  
“NAŠE SOUKROMÍ NA INTERNETU”

Evropská komise s cílem prosazovat hodnoty EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, a to jak uvnitř 
Evropské unie, tak mimo její hranice, a dosáhnout spravedlivé hospodářské soutěže se zeměmi mimo 
EU navrhuje, ...

Článek 1: ... aby musel vždy být jasný původ výrobků prodávaných v EU a jejich složek (= 
transparentnost výrobního řetězce).

Článek 2: ... aby výrobky, na jejichž výrobě se podílely děti, ať již při posledních úpravách před 
dokončením, nebo při těžbě přírodních zdrojů, nemohly být prodávány na trhu EU.

Článek 3: ... aby EU zřídila orgán, jenž by kontroloval, zda na kterémkoli místě v celém výrobním řetězci 
nedošlo k využití dětské práce. Na trhu EU by své výrobky mohli prodávat pouze ti dovozci, 
kteří by byli schopni prokázat, že při jejich výrobě nebyla využita dětská práce.

Evropská komise s cílem lépe chránit soukromí svých občanů na internetu navrhuje, ...

Článek 1: ... aby uživatelé měli právo na smazání celého svého profilu a všech údajů nebo části svého 
profilu či některých údajů, pokud o to požádají. Internetová společnost musí tyto údaje zcela 
odstranit z internetu a není jí dovoleno, aby je archivovala. Toto je „právo být zapomenut“.

Článek 2: ... aby internetové aplikace musely vždy žádat o povolení uživatelů, než prodají jejich údaje 
(fotografie, chování na internetu, osobní údaje atd.) jiným společnostem.

Článek 3: ... aby Společnostem, které tato pravidla poruší, mohla být uložena pokuta ve výši 5 % jejich 
celkového celosvětového ročního zisku. 

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 

Upozornění: Ani forma, ani obsah tohoto cvičení neposkytují úplné a přesné zobrazení reality, ani nepředstavují skutečné postoje Evropského parlamentu, Evropské 
komise, Rady Evropské unie nebo lobbistických skupin. Některá rozhodnutí v tomto simulačním cvičení byla učiněna výhradně se zřetelem k jeho čistě vzdělávacímu cíli. 



PŘÍLOHA X:  
„V KŮŽI POSLANCE EP“: TEMATICKÉ KARTY

MODUL 3
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Rada ministrů s návrhem Evropské komise nesouhlasí 
bez výhrad. Přejeme si, aby byly provedeny následující 
změny:

 Článek 2. Na krabičkách smí být uvedeno logo značky 
cigaret.

Článek 3. Pouze členské státy mohou stanovit minimální 
věk pro zakoupení tabákových výrobků. EU tak učinit 
nemůže.

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min)

Tabákový průmysl považuje mladé lidi za 
„náhradní kuřáky“ -  musí totiž nahradit všechny 
lidi, kteří na následky kouření zemřeli. Z tohoto 
důvodu naléháme na Evropský parlament, aby 
zvýšil minimální věk pro zakoupení tabákových 
výrobků z 18 let na 21 let. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro další 
poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní sešit a 
postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

-  Jeden ze čtyř Evropanů kouří. 

-  80 % kuřáků začne kouřit před dosažením 18 let.

-  Dva ze tří kuřáků kvůli kouření zemřou. 

-  Přes 6 milionů lidí zemře ročně na následky kouření po 
celém světě. 

-  Miliony kuřáků trpí nemocemi způsobenými 
kouřením, např. rakovinou. 

-  EU odhaduje, že kouření stojí evropský systém 
zdravotní péče kolem 25 miliard EUR ročně

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIE

NADAČNÍ FOND PRO PŘEDCHÁZENÍ 
KOUŘENÍ U MLADÝCH LIDÍ

FAKTA A  
ČÍSLA

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

S tímto novým návrhem jsme velmi spokojeni. 
Chceme předcházet tomu, aby lidé začali s 
kouřením, a jsme přesvědčeni, že krabičky s 
neutrálním obalem mohou přitažlivost kouření 
výrazně snížit. Rovněž vítáme skutečnost, že na 
krabičkách již nebudou žádná loga.  Vyzýváme 
Evropský parlament, aby tento legislativní návrh 
zachoval v co nejpřísnější podobě.

My, zástupci tabákového průmyslu, nejsme s novým 
návrhem Evropské komise spokojeni.  Žádáme Evropský 
parlament, aby jej zamítl. Učinili jsme již řadu ústupků. 
Reklama na tabákové výrobky byla zakázána a již nyní se 
na obalech nachází rozsáhlé varování. Nezapomínejte na 
to, že díky tabákovému průmyslu plynou vládám zisky 
ve výši přesahující 100 miliard EUR, které se každoročně 
vyberou na daních. Zaměstnáváme také velké množství 
osob. Pokud tento legislativní návrh bude schválen, 
povede to ke ztrátě 175 000 pracovních míst v EU.  

NADAČNÍ FOND PRO BOJ PROTI 
RAKOVINĚ

TABÁKOVÝ PRŮMYSL

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 1:
KOUŘENÍ V EU
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro další 
poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní sešit a 
postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

•  50 až 100 milionů lidí v EU poslouchá hudbu na 
přenosných hudebních přehrávačích každý den. 
5–10 % Evropanů hrozí poškození sluchu, jelikož 
hlasitou hudbu poslouchají příliš dlouho.

•  Poslouchání hlasité hudby po příliš dlouhou dobu 
může způsobit tinnitus, tj. hlasité zvonění nebo 
pískání v uších. Tím již trpí jeden člověk z pěti. 

•  Co je bezpečné? Hudbu na hladině 80 dB můžete 
poslouchat maximálně 40 hodin týdně. Při hladině 89 
dB činí maximální doba 5 hodin týdně.

•  Sluchátka do uší jsou ještě více nebezpečná, protože 
vedou zvuk hlouběji do ucha.

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIE

MLADÍ LIDÉFAKTA A  
ČÍSLA

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

Podle výzkumu vypracovaného organizací 
Action on Hearing Loss by 40 % mladých lidí 
překročilo maximální hlasitost hudby, pokud by 
to bylo možné. Zvláště pokud jdete po rušné 
ulici nebo sedíte v hlučném vlaku či autobusu, 
máte sklon zvýšit si hlasitost. Takto si mnohem 
více mladých lidí poškodí sluch. Žádáme proto 
Evropský parlament, aby uživatelům znemožnil 
zvýšit maximální hlasitost hudby.

Není pochyb o tom, že dobrý zdravotních 
stav našich zákazníků je pro nás důležitý. Jsme 
samozřejmě ochotni spolupracovat s Evropskou 
unií. Zákazníci nicméně s touto hladinou 
maximální hlasitosti nebudou spokojeni. Z tohoto 
důvodu žádáme Evropský parlament, aby tento 
článek vypustil. Místo toho by EU mohla spustit 
informační kampaň s cílem přimět lidi, aby 
své hudební přehrávače používali bezpečným 
způsobem.

ORGANIZACE OSOB SE ZTRÁTOU 
SLUCHU

VÝROBCI ELEKTRONICKÉHO ZBOŽÍ

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 2:
MAXIMÁLNÍ HLASITOST OSOBNÍCH 

HUDEBNÍCH PŘEHRÁVAČŮ

Rada ministrů návrh Komise vítá, jelikož usiluje o 
ochranu sluchu uživatelů hudebních přehrávačů. 
Navrhujeme nicméně následující změny:

Článek 1. Standardní maximální hlasitost na úrovni 85 dB 
místo 80 dB.

Článek 2. Upozornění by se nemělo objevovat na 
obrazovce, ale mělo by být obsaženo pouze v manuálu.

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min)

My, mladí lidé, jsme přesvědčeni o tom, 
že by EU do hladiny hlasitosti hudby, kterou 
posloucháme, neměla zasahovat. Hudba zní 
často lépe při vyšší hlasitosti. Žádáme Evropský 
parlament, aby pro výrobce nestanovoval 
požadavek maximální hlasitosti hudby. Jsme 
toho názoru, že upozornění na obrazovce je lepší 
nápad. Takto se lidé danou informaci dozvědí, ale 
bude na nich, jak s ní naloží.
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro další 
poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní sešit a 
postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

-  Volební účast v evropských volbách se 
propadla z 65 % v roce 1979 na 42,6 % v roce 
2014. 

-  Povinně se k volbám chodí pouze v Belgii, 
v Lucembursku a Řecku. Ve všech ostatních 
členských státech mají občané právo volit. 

-  Některé zprávy šířící se prostřednictvím 
sociálních médií jsou falešné („fake news“). 
Pracovní skupina East StratCom odhalila v 
průběhu 15 měsíců let 2016–2017 2 500 
falešných zpráv o Evropě. 

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIE

OBČANÉFAKTA A  
ČÍSLA

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

Bylo by velmi nebezpečné kriminalizovat vytváření 
falešných zpráv, jelikož by to vážně ohrozilo svobodu 
tisku. 

Trestní právo postihuje takové jednání jen v 
autoritářských režimech. Tyto režimy často zneužívají tyto 
zákony k uvěznění nepohodlných novinářů.

Protože Evropská unie respektuje všeobecná lidská práva, 
mezi něž patří svoboda tisku, měla by být tato část z 
legislativního návrhu vypuštěna. Místo toho navrhujeme, 
aby byla zavedena známka kvality pro novináře, aby lidé 
věděli, kterým zdrojům mohou důvěřovat. 

Jsme pro zavedení povinnosti volit, protože by se 
týkala všech a volební výsledky by odrážely názory všech 
občanů. 

Je zásadně důležité dostat k volbám především mladé 
lidi, a to proto, že v posledních evropských volbách volily 
převážně starší generace. 

To může volební výsledky vychýlit na jednu stranu, 
jak jsme mohli vidět v případě referenda o brexitu. 
Většina mladých lidí ve Spojeném království byla proti 
vystoupení z EU, ale jen málo z nich šlo skutečně 
hlasovat.

ASOCIACE NOVINÁŘŮ THINK TANK PRO DEMOKRACII

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 3:
EVROPSKÁ DEMOKRACIE

Rada ministrů zdůrazňuje, že o povinnosti volit 
rozhodují členské státy, a vyzývá k respektování 
svobody projevu. Požaduje následující změny:

Článek 1. Evropská komise může členské státy pouze 
vyzvat, aby zavedly povinnou volební účast. Konečné 
rozhodnutí mohou učinit jen členské státy. 

Článek 2. Vyškrtněte slova „a případně potrestá původce“.

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min) 

Nemyslíme si, že by lidé měli být povinni 
volit. Pokud se dospělá osoba rozhodne nevolit, 
protože nepovažuje volby za důležité nebo pokud 
si nepřeje jít volit, je to její právo. Jestli je to pro ni 
důležité, k volbám půjde. 

Kromě jiného by možná bylo lepší, kdyby volili 
pouze ti, kteří mají o EU opravdový zájem. Zřejmě 
se jedná o nejvíce informované lidi. 
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro další 
poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní sešit a 
postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

Vědci varují před tím, aby Evropský parlament 
nezašel příliš daleko, protože pokusná zvířata by měla 
vždy sloužit následujícím účelům: 

·  shromažďování znalostí o lidech a zvířatech (vědecký 
výzkum)

·  vývoj a výroba léčiv, jejichž cílem je zlepšení a ochrana 
zdraví lidí a zvířat 

·  testování bezpečnosti produktů

·  poučení, jak zacházet s lidmi a se zvířaty (vzdělání)

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIENEZÁVISLÝ THINK TANK

OBČANSKÝ PROTESTVĚDECKÁ OBEC

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

Rádi vidíme, že po mnohaletém vedení kampaní si 
Evropská komise také uvědomila, že existuje mnoho 
alternativních řešení, díky kterým není nutné používat 
zvířata k testování kosmetických přípravků. Například lze 
použít umělou kůži nebo oddělenou prasečí či lidskou 
kůži. 

Žádáme Evropský parlament, aby návrh nezmírňoval, 
ale naopak do něj také zahrnul zákaz testování produktů 
určených k použití v domácnosti, jako jsou čisticí 
přípravky na nádobí a okna, na zvířatech. 

Chápeme postoj Evropské komise, ale rádi bychom 
upozornili na určitá rizika. Jestli EU změní pravidla pro 
testování zvířat, obrátíme se na vědecké kapacity v Asii 
a Spojených státech. Ty zvířata k testování používají a v 
některých případech je to i povinné, zatímco v Evropě 
mnoho alternativ nemáme. Obáváme se, že krok tímto 
směrem by mohl vést ke ztrátě pracovních míst v našem 
odvětví. Jsme nicméně spokojeni s článkem 3, neboť ten 
požaduje, aby společnosti ze zemí mimo EU dodržovaly 
stejná pravidla jako evropské společnosti vyrábějící 
kosmetické přípravky. 

ORGANIZACE LIDÉ PRO ZVÍŘATA FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI
 

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 4:
OCHRANA ZVÍŘAT 
PROTI TESTOVÁNÍ

Rada ministrů je znepokojena možnými zdravotními 
riziky. Z tohoto důvodu navrhujeme následující změny:

Článek 2. Používání zvířat pro testování kosmetických 
přípravků je povoleno pouze u nových přísad, u nichž 
neznáme zdravotní rizika. 

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min)

Bez ohledu na to, jak významné je, aby zvířata žila v 
dobrých podmínkách, dobré životní podmínky lidí 
budou mít vždy přednost. Výzkum smrtelných lidských 
chorob má prvořadý význam, a pokud vědci mohou 
použít zvířata k tomu, aby zmírnili průběh nemocí 
nebo je vyléčili, měly by to právní předpisy umožňovat. 
Totéž platí pro kosmetické přípravky. Používání těchto 
produktů by mělo být pro lidi bezpečné.  Jejich testování 
se provádí na zvířatech, protože není možné pro tento 
účel používat lidské bytosti. 

Používání pokusných zvířat je nepřijatelné. 
Proto se zasazujeme o úplný zákaz používání 
pokusných zvířat v celé EU, a to i pro vědecké 
účely. 

 Zvířata jsou bytosti s vlastními pocity a zaslouží 
si slušný život, stejně jako lidé. Jelikož se zvířata 
nemohou sama bránit, musí to za ně udělat 
Evropská unie. 
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro další 
poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní sešit a 
postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

•  Jen okolo 3 % všech evropských občanů žilo 
v roce 2014 v jiném členském státě než ve své 
rodné zemi.  

-  V EU jsou nyní 2 miliony pracovních míst, které 
je třeba zaplnit.

 

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIE

OBČANSKÝ PROTESTFAKTA A  
ČÍSLA

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

My jako odbory bráníme práva našich 
zaměstnanců. Vůči tomuto návrhu jsme mírně 
optimističtí. Bylo by dobré, aby všichni občané EU 
mohli pobírat stejné mzdy a pracovat za rovných 
podmínek. Takto by zůstala předem získaná práva 
nedotčena. Nicméně chceme upozornit na možné 
problémy, které mohou vzniknout při komunikaci 
mezi zaměstnanci, protože v Evropě se mluví 
mnoha odlišnými jazyky.  

S tímto návrhem Evropské komise jsme velmi 
spokojeni. Pokud hledáme vhodné zaměstnance, 
je pro nás vždy o mnoho snadnější, když je 
můžeme hledat i za hranicemi státu. Doufáme 
také, že EU bude vybízet lidi k tomu, aby hledali 
pracovní místa v jiných členských státech, a že EU 
učiní kroky k tomu, aby podpořila občany, kteří se 
tak rozhodnou. Nepotřebujeme nezbytně stejné 
mzdy a rovné pracovní podmínky.

ODBORY FIRMY

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 5:
PRÁCE V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU - 

VOLNÝ POHYB PRACOVNÍKŮ

Rada ministrů je s tímto návrhem spokojena. Abychom 
povzbudili občany EU k práci v jiných členských státech, 
doporučuje Rada zřídit v rámci EU organizaci, která bude 
podporovat občany EU při hledání zaměstnání v jiném 
členském státě a pomůže jim s praktickou stránkou věci.

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min)

Jsme přesvědčeni, že Evropská komise 
zašla v této věci příliš daleko. V naší zemi je 
nezaměstnaných osob již dostatek, proč by tedy 
měli mít cizinci možnost u nás pracovat? To vyvíjí 
tlak na naše mzdy. Také si myslíme, že by měly být 
zavedeny zvláštní podmínky, než zde někomu 
bude umožněno pracovat. Tito cizinci by se 
například měli naučit náš jazyk a začít chodit do 
integračního kurzu. 
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro další 
poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní sešit a 
postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

•  USA mají největší rozpočet na obranu na 
světě - 610 miliard dolarů (za rok 2014). Na 
druhém místě je Čína (216 miliard dolarů) a na 
třetím pak Rusko (84,5 miliardy dolarů).

•  Pokud by členské státy EU spojily své obranné 
rozpočty, měli bychom druhý největší rozpočet 
na obranu, a předstihli bychom tak Čínu.

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIENEZÁVISLÝ THINK TANK

OBČANSKÝ PROTESTFAKTA A  
ČÍSLA

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

V Libyi a Afghánistánu se situace po vojenském 
zásahu zhoršila. Zbraně konflikty nevyřeší. Chceme, 
aby EU upustila od investování do evropské 
armády. Lidé si ji nepřejí, není pro ni k dispozici 
rozpočet a především neexistuje žádný strategický 
plán pro to, kde, kdy a jak tuto armádu nasadit. 

Další problém: Jakým jazykem by se v této armádě 
hovořilo? Anglicky? Francouzsky? Nebo jedním z 
ostatních 24 úředních jazyků EU?

Souhlasíme s vytvořením evropské armády, 
která by existovala vedle nynějších armád 
členských států. Bezpečnost Evropské unie musí 
mít přednost. EU musí naléhavě vytvořit vlastní 
obrannou politiku místo toho, aby se v případě 
útoku spoléhala na pomoc USA.   Žádáme 
Evropský parlament, aby na vytvoření této armády 
vyhradil dodatečný rozpočet. Je to v našem 
společném zájmu.

SÍŤ MÍROVÝCH ORGANIZACÍ OBRANNÝ PRŮMYSL

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 6:
ARMÁDA EU?

Rada ministrů připomíná Evropské komisi, že členské 
státy rozhodují o své zahraniční a bezpečnostní politice 
nezávisle. Rada proto navrhuje tyto změny:

Doplnění článku 1: Evropská armáda existuje vedle 
armád členských států a není jejich náhradou.

Doplnění článku 3: Každý členský stát rozhoduje 
samostatně o tom, jak k armádě EU přispěje, ať už 
lidskými, nebo materiálními zdroji (finančními prostředky, 
tanky, letouny atd.) 

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min)

V tomto okamžiku EU rychle ztrácí svou sílu a vliv.  Pokud 
existuje zahraniční politika EU, je nezbytné mít také 
obrannou politiku EU. Pouze pokud EU bude mít účinné 
prostředky k posílení své zahraniční politiky, vzroste její 
důvěryhodnost v celém světě. Kromě toho je příčinou 
nízké efektivity roztříštěnost prostředků a lidských zdrojů 
mezi členskými státy:  Sdružené síly by znamenaly 
celkový zisk výměnou za stejný rozpočet. 

Nepřejeme si, aby se EU angažovala v 
mezinárodních konfliktech, protože by to 
představovalo ohrožení naší bezpečnosti zde v 
Evropě. Pravděpodobnost teroristických útoků ve 
velkých evropských městech se zvýší. 

Pokud by došlo k vytvoření armády EU, měla by 
být nasazována jen při humanitárních misích. 
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro další 
poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní sešit a 
postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

•  Na Zemi je již o 1°C tepleji než v době průmyslové 
revoluce. Je na 99 % jisté, že za to může lidská 
činnost, konkrétně emise skleníkových plynů. 

•  Při zvýšení teplot o 2°C již nebude možné kontrolovat 
následky (záplavy, prudké bouře, stoupající hladinu 
moří atd.).

•  Více než 80 % emisí skleníkových plynů EU je přímým 
důsledkem spotřeby a výroby energie.

•  EU je zodpovědná za 11 % celosvětových emisí 
skleníkových plynů. 

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIE

OBČANSKÝ PROTESTPANEL OSN PRO VÝZKUMNÍKY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

Jsme s tímto návrhem spokojeni a žádáme Evropský 
parlament, aby se nehrbil před ropnou a uhelnou lobby.  
Příklady ze skandinávských zemí ukazují, že investování 
do zelené ekonomiky také přispívá k vytváření 
pracovních míst. 

Vedle toho se investice do udržitelných produktů 
po čase vrátí zpět - zbytek světa bude muset tento 
krok následovat a do té doby budou naše evropské 
společnosti disponovat veškerými znalostmi, které 
budou moci prodat. 

Podle našeho vlastního výzkumu doposud není 
jisté, že skleníkové plyny jako CO2 (oxid uhličitý) 
oteplují Zemi. 

Kromě toho odvětví výroby tzv. „obnovitelné 
energie“ není ještě zcela připraveno. Proto není 
možné spoléhat se na to, že do roku 2050 budeme 
schopni veškerou energii vyrábět výlučně z 
obnovitelných zdrojů. Z tohoto důvodu žádáme 
Evropskou unii, aby nečinila žádné předčasné 
kroky. 

ORGANIZACE CLIMATE ACTION SPOLEČNOSTI TĚŽÍCÍ ROPU A UHLÍ

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 7:
EU A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Rada ministrů je spokojena s tím, že Evropská komise 
bere otázku změny klimatu vážně. Požaduje nicméně, 
aby byly přijaty tyto změny:

Článek 2. 30 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 
2030. Cíle pro rok 2050 se stanoví, pouze pokud USA a 
Čína přijmou přísnější opatření. 

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min)

Myslíme si, že je nepřijatelné, že naše vlády 
nepřijímají přísnější opatření proti globálnímu 
oteplování. Jsme mírně optimističtí ohledně 
evropského návrhu, a doufáme, že Evropský 
parlament udělá vše, co je v jeho silách, aby návrh 
nebyl zmírněn. 

Pokud se se změnou klimatu nic neudělá, bude 
to mít pro každého vážné důsledky a bude nás to 
stát 934 milionů EUR každý rok. A opět to budou 
občané, kdo tento účet zaplatí, ne firmy. 
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské 
komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro 
další poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní 
sešit a postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

-  65,6 milionů lidí po celém světě bylo přinuceno 
opustit své domovy (2016). Toto číslo nemá 
obdoby.

-  17 % uprchlíků z celého světa našlo útočiště v Evropě 
(2017).

-  Mezi důvody, proč utíkají, patří: válka (Sýrie, Somálsko), 
nepokoje (Afghánistán, Libye) a terorismus (Nigérie, 
Eritrea).

-  Od roku 2014 do října 2017 přišlo 20 172 lidí o život, 
když se pokoušeli překonat Středozemní moře.

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIE

OBČANSKÝ PROTESTFAKTA A  
ČÍSLA

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

Pokud se EU opravdu domnívá, že jsou lidská práva 
důležitá, musí něco udělat a zachránit lidské životy 
a nepřihlížet tomu, jak se lidé topí se v moři. Žádáme 
Evropský parlament, aby tento návrh podpořil, jelikož 
celoevropský přístup je zde naprosto nezbytný. Žádáme 
také EU, aby zavedla právní cesty pro to, aby bylo možné 
požádat o azyl v EU. V současnosti si mohou lidé požádat 
o azyl, pouze pokud se dostali na půdu EU, a to je nutí na 
ni vstupovat nelegálně a podstupovat zbytečné riziko.  

Naše obchodní a rybářská plavidla jsou v 
ohrožení, protože na nich obchodníci s lidmi tajně 
převážejí migranty. To zpomaluje obchod a děsí naše 
zaměstnance. Celoevropský přístup vítáme a doufáme, 
že se EU do boje proti obchodníkům s lidmi také zapojí. 
Doufáme rovněž, že se EU aktivně zapojí do prevence 
příchodu lidí do Unie. To lze učinit například tím, že 
přispěje ke zlepšení situace v zemích, odkud tito lidé 
přicházejí. Prospělo by to mimo jiné také obchodu.   

AMNESTY  
INTERNATIONAL

DOPRAVNÍ A PŘEPRAVNÍ 
SPOLEČNOSTI

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 8:
UPRCHLÍCI V EVROPĚ

Rada ministrů zastává názor, že členské státy o této 
věci musí rozhodnout samostatně. Rada žádá přijetí 
těchto změn:

Článek 2. Členské státy si ponechají právo konečného 
rozhodnutí o tom, zda se budou podílet na relokačním plánu.

Článek 3. Členské státy se samostatně rozhodnou, kolik 
uprchlíků přijmou.

Článek 4. Každá země učiní konečné rozhodnutí o svém 
příspěvku.

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min)

Naše země nemohou poskytovat útočiště 
všem žadatelům o azyl. Nemáme pro to ani 
prostor, ani peníze. Jediným způsobem, jak si 
uchovat naši prosperitu, je nepřijímat nikoho 
ze zemí mimo EU. Žádáme, aby se mohl každý 
členský stát samostatně rozhodnout, jak se s 
žadateli o azyl vypořádá a kolik jich přijme. EU v 
této věci nemůže členským státům nic nařizovat.
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1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské 
komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro 
další poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní 
sešit a postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

•  150 milionů dětí po celém světě ve věku od 4 
do 16 let pracuje v žalostných podmínkách, což 
jim často znemožňuje školní docházku. 

•  Pouze jedno dítě z pěti je za svou práci placeno, 
obvykle velmi špatně. 

•  Děti pracují zpravidla v zemědělství, ale také v 
továrnách a textilních zpracovatelských závodech. 

•  Dětská práce je častá v Africe (32%), Asii (61%) a 
Latinské Americe (7%).

•  Celosvětový zákaz dětské práce by znamenal 
hospodářský růst o 20 %.

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIE

OBČANSKÝ PROTESTFAKTA A  
ČÍSLA

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

UNICEF zdůrazňuje, že zákaz produktů, které byly 
vyrobeny dětmi, nebude pro vymýcení dětské práce 
stačit. EU by měla také vytvořit politiku pro řešení 
původních příčin dětské práce, jako je chudoba, jelikož 
takový zákaz by mohl mít z krátkodobého hlediska 
negativní dopad na rodiny, které jsou na této práci 
závislé. 

Žádáme Evropský parlament, aby přijal opatření týkající 
se vzdělávání, aby financoval projekty určené k omezení 
dětské práce a aby přitom zohlednil místní podmínky. 

Doposud jsme vyvíjeli, a stále vyvíjíme, značné úsilí 
na kontrolu našich výrobních řetězců, zda nevyužívají 
dětskou práci.  Nemůžete nicméně srovnávat pracovní 
podmínky v mnoha těchto zemích s našimi. Je třeba 
si uvědomit, že právě evropský zákazník si žádá levné 
textilní výrobky. Takže je to i v jeho prospěch. Musíme si 
udržet svoji konkurenceschopnost, jinak zkrachujeme a 
postižené rodiny zůstanou bez příjmu.  

Žádáme Evropský parlament, aby důvěřoval tomu, že se 
naše odvětví dokáže samo regulovat tak, aby se vyhnulo 
nejhorším formám vykořisťování. 

UNICEF NADNÁRODNÍ ODĚVNÍ 
SPOLEČNOSTI 

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 9:
EU A DĚTSKÁ PRÁCE

Rada ministrů požaduje následující změny:

Článek 2. Mohou být odmítnuty pouze produkty, které 
byly vyrobeny s využitím těch nejhorších forem dětské 
práce, jako je dětské otroctví a těžká fyzická práce 
zahrnující možná zdravotní rizika. 

Článek 3. Rada navrhuje systém dobrovolné 
autocertifikace. Dovozci na jeho základě o sobě prohlásí, 
že v rámci celého výrobního řetězce nezaměstnávají děti. 

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min)

Dětská práce patří do minulosti a nelze ji nijak 
ospravedlnit. Děti by měly mít všechny dostupné 
příležitosti k navštěvování školy a pro svůj vlastní rozvoj. 
Během průmyslové revoluce místní firmy také tvrdily, že 
nebudou schopny udržet výrobu bez dětské práce. Firmy 
si vždy najdou výmluvu pro to, aby dosáhly co největšího 
zisku. 

Žádáme Evropský parlament, aby v žádném případě 
legislativní návrh nezmírňoval a aby přidělil finanční 
prostředky na přísnější kontroly. 

ROZVOJOVÉ ZEMĚ

Toto je jasně protekcionistické opatření ze strany EU. 
Neměli byste zasahovat do sociálních zákonů v našich 
zemích. To je naše starost. Osobní situaci dětí i důvody, 
proč v některých případech potřebují či chtějí pracovat, 
bereme v potaz. Například jde někdy o sirotky, kteří 
potřebují peníze. 

Nadto je tento návrh v rozporu s pravidly volného 
obchodu Světové obchodní organizace. 



1

32

4

1.  Přečtěte si legislativní návrh Evropské 
komise.  
(1 min)

2.  Stručně proberte návrh ve skupině. Čeho se 
týká? Požádejte vyučujícího o více informací, 
jsou-li zapotřebí. (1 min)

3.  Každý člen skupiny se na chvíli zamyslí nad tím, 
zda s návrhem souhlasí. Poté se všichni vystřídají 
při vysvětlování svého názoru dalším skupinám. 

Právě jste vytvořili vlastní upravený 
legislativní návrh.  
Nyní pro něj musíte nalézt podporu celého 
Evropského parlamentu. Připravte si krátké 
vysvětlení svého nového legislativního aktu pro 
další poslance EP (vaše spolužáky). Použijte pracovní 
sešit a postupujte takto: (3 min)

1.  Nahlas přečtěte původní legislativní návrh Evropské 
komise.

2.  Řekněte svým spolužákům, které změny požaduje 
Rada.

3.  Přečtěte nahlas svůj nový legislativní návrh.

4.  Sdělte dva nebo tři důvody či argumenty, proč 
si myslíte, že je toto řešení pro občany EU dobré. 
Připravte si je dopředu a napište je na pracovní list.

•  V roce 2008 existovalo 800 aplikací pro 
Android. Na začátku roku 2015 jich bylo již 
1,5 milionu a v roce 2017 3,5 milionu.

•  Více než 65 % dospělých v EU vlastní chytrý 
telefon. 

•  V roce 2016 používalo 71 % obyvatel EU internet 
každý den. V roce 2006 činil tento poměr pouze 
31 %.

•  Mimo jiné Facebook, Google a Instagram 
prodávají zveřejněné fotografie a videa či osobní 
údaje uživatelů jiným společnostem. 

EVROPSKÁ  
KOMISE

RADA EVROPSKÉ UNIE

OBČANSKÝ PROTESTFAKTA A  
ČÍSLA

EVROPSKÝ  
PARLAMENT

Všichni známe četné případy šikany prostřednictvím 
sociálních médií nebo případy osob, které jsou 
pronásledovány nežádoucími informacemi umístěnými 
na internetu.  Ponižující fotografie nebo videa, která 
někdo nahrál online proti vaší vůli, vás mohou provázet 
po zbytek života. 

Jeden zaměstnanec ze tří vyhledává informace o 
možných budoucích zaměstnancích pomocí prohlížeče 
Google.  Kdyby se jen k těmto obrázkům dostal...

Z tohoto důvodu jsme rozhodnými zastánci „práva být 
zapomenut“. Každý si zaslouží druhou šanci. 

Nic neexistuje zadarmo. Pokud již nebudeme 
prodávat údaje našich uživatelů pro marketingové 
účely, budou muset lidé za naše služby začít platit. 
Jediným důvodem, proč můžeme nabízet své 
služby bezplatně, je komerční spolupráce s různými 
společnostmi a organizacemi.  

Kromě toho „právo být zapomenut“ je v rozporu s 
otevřenou povahou internetu. Může vést až k cenzuře. 

Žádáme Evropský parlament, aby tento návrh smetl ze 
stolu. 

ASOCIACE PROTI KYBERNETICKÉ 
ŠIKANĚ

SOFTWAROVÁ ALIANCE

Nyní je řada na vás. Jako poslanci Evropského 
parlamentu můžete legislativní návrh upravit tak, aby 
podle vás nejlépe naplňoval zájem občanů EU. ALE: 
Musíte zohlednit názory Rady Evropské unie (viz č. 2) 
i původní legislativní návrh Evropské komise. Využijte 
také informace od zúčastněných stran (vlivových 
skupin). 

Postupujte takto:

1.  Otočte vždy jednu kartu zúčastněných stran a 
přečtěte nahlas její obsah (všichni členové skupiny 
postupně nahlas přečtou jednu kartu). Jedná se 
o karty se symbolem v rohu. Pokračujte, dokud 
nepřečtete všechny karty. (2 min)

2.  Položte na stůl karty textem vzhůru, aby si jej mohli 
přečíst všichni členové skupiny. 

3.  Proberte ve skupině původní legislativní návrh a 
projděte postupně všechny jeho články. Začněte 
článkem 1: Kdo souhlasí a kdo nesouhlasí? K 
podpoře svých argumentů využijte informace od 
zúčastněných stran. Stejně postupujte u všech 
článků. (6 min)

4.  Vytvořte upravený legislativní akt, s nímž budou 
všichni členové vaší skupiny souhlasit. Obsah článků 
můžete měnit, vypouštět či doplňovat nové články. 
Přepište svůj nový / upravený legislativní návrh na 
pracovní list. (6 min) 

TÉMA 10:
NAŠE SOUKROMÍ ONLINE

Rada ministrů žádá zanesení těchto změn:

Článek 1. Určitý obrazový materiál a videa by měla být 
vymazána úplně. Další je možné archivovat. 

Článek 2. Pokud dá uživatel souhlas s prodejem svých 
údajů, a souhlasí tak s podmínkami pro jejich používání, 
nemusí jej internetová aplikace znovu žádat o svolení.  

Článek 3. Vypustit tento článek  

Tyto změny (pozměňovací návrhy) zapište do pracovního 
listu. (2 min)

Dozrál čas pro to, aby nás Evropská unie 
začala chránit před špionážními praktikami vlád 
a společností, jejichž cílem jsou peníze a moc.  
Nechceme, aby naše každodenní životy sledoval 
„velký bratr“. 

CHRAŇTE NAŠE SOUKROMÍ!

ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY

Vedení záznamů nám pomáhá při boji se 
zločinem. „Právo být zapomenut“ není s tímto 
účelem v souladu, neboť umožňuje zločincům 
zbavit se důkazů. Takto se mohou vyhnout trestu. 
To si nepřejeme! Nebo ano? Pokud neděláte nic 
špatného, nemáte co skrývat. 



PŘÍLOHA XI:  
DEBATNÍ AKTIVITA „HODNOTY EU“:  
PRACOVNÍ LIST

MODUL 3



PRACOVNÍ LIST 

DISKUSNÍ CVIČENÍ HODNOTY EU - JAKÝ JE POSTOJ EU?

Krok 1: Zvolte si předsedu (1 min)
Skupina si zvolí jednu osobu, která ji provede pokyny uvedenými na tomto listu a zapíše výsledky. 

Krok 2: Skupinová diskuse o tom, jaký postoj zaujímá EU (5 min)
Předseda zopakuje konkrétní příklady na kartičce, na níž je uvedena hodnota, o které skupina diskutuje. 
Předseda se zeptá všech členů skupiny: „Myslíte si, že EU tuto hodnotu v praxi prosazuje správným 
způsobem?“ 

Skupina může probrat více než čtyři příklady uvedené na kartách a diskutovat o tom, jak vnímá způsob, 
jakým EU obecně tuto hodnotu prostřednictvím své politiky naplňuje. Předseda se ujistí, že se vyjádřili 
všichni členové skupiny. 

Krok 3: Doporučení pro EU (14 minut)
Předseda položí následující otázku: „Jak by podle vás měla EU lépe tuto hodnotu pomocí své politiky 
naplňovat?“

Smyslem této otázky je vyjádřit se - pozitivním způsobem - k tomu, jak by mohla být EU 
zdokonalena. Je důležité si po skupinové diskusi poznamenat (závěrečná) doporučení. 

Krok 4: Zvolte si mluvčího
Skupina si vybere mluvčího, který celé třídě sdělí doporučení skupiny.



PŘÍLOHA XII:  
„VÁŠ HLAS V EU“: PRACOVNÍ LIST

MODUL 4



PRACOVNÍ LIST 

MODUL 4: VÁŠ HLAS V EU

1. EVROPSKÝ PARLAMENT:  
VY ROZHODUJETE

1. Kdo volí?
Ve většině zemí je volit právo, nikoli povinnost. To znamená, že ne všichni občané EU v evropských 
volbách hlasují. Mohou se rozhodnout, že svůj hlas neodevzdají. 

1.1. Podívejte se na graf, který ukazuje volební účast v evropských volbách od roku 1979: 

- Kolik procent dospělých občanů EU volilo ve volbách v roce 2014? %

- Jak se volební účast vyvíjela v průběhu let? 

1.2. Podívejte se na graf, který ukazuje voličskou účast při evropských volbách, které proběhly ve dnech 
22.–25. května 2014 v 28 členských státech:

- Celkový unijní průměr skrývá značné rozdíly mezi členskými státy. Jaký je rozdíl mezi zemí s 

nejvyšší a zemí s nejnižší volební účastí (vyjádřeno v procentech)?  %

- Kolik procent občanů ve vaší zemi šlo volit?  %.  

Je to více, nebo méně než průměr EU? 



2. Proč volit?
Poslední volby do Evropského parlamentu se konaly v roce 2014. Příští volby proběhnou na jaře 2019 a 
je pravděpodobné, že v tu dobu již budete moci volit. 

Podívejte se na jedno z těchto videí, která motivují mladé lidi, aby šli volit (před předchozími volbami v 
roce 2014). 

VIDEO 1: „We are not sexy and we know it“ 
(v pravém dolním rohu zapněte titulky a v 
nastavení zvolte český jazyk) 

VIDEO 2: JEDNAT. OVLIVŇOVAT. ROZHODOVAT. 
Oficiální klip Evropského parlamentu. 

- S ostatními ve skupině proberte, proč je důležité, abyste odevzdali svůj hlas. Zapište si dva nebo více 
argumentů. 

1.

2.

3. Naši zástupci
Kdo nás v Evropském parlamentu zastupuje? Podívejte se na interaktivní mapu na 
internetových stránkách Evropského parlamentu a odpovězte na tyto otázky:

- Kolik poslanců má v Evropském parlamentu Francie? 

- Kolik poslanců má v Evropském parlamentu Lucembursko? 

Zdroj: Povolební studie 2014, TNS ve spolupráci s Evropským parlamentem.

https://www.youtube.com/watch?v=7HLkIJAAEBI&feature=youtu.behttp://
https://www.youtube.com/watch?v=i4Yv4vjQM7E
https://www.youtube.com/watch?v=i4Yv4vjQM7E
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/map.html


4. Sledujte jejich činnost
Vše, co poslanci Evropského parlamentu dělají ve své funkci, je veřejné: jak hlasují na 
plenárních zasedáních, jak často jsou přítomni či nepřítomni a jaké legislativní změny 
navrhují. VoteWatch Europe jsou internetové stránky (v angličtině), které všechny 
tyto informace shromažďují a zveřejňují je. 

- Jděte na VoteWatch Europe a vyhledejte libovolného poslance.  To provedete nejsnáze pomocí 
vyhledávacího okénka.  Jméno vašeho poslance EP:

- Poznamenejte si: Jak loajální je tato osoba vůči své politické skupině? (anglicky „loyalty to political 
group“). Výsledný údaj se získá z počtu případů, kdy poslanec hlasoval v souladu s postojem své 

politické skupiny.   %

- Podívejte se, jak váš poslanec celkově hlasoval (anglicky „All votes“, dolní sloupec). Vidíte zde něco, 
co vás upoutalo?

2. ZAPOJTE SE DO DISKUSE
I v období mezi volbami můžete vyjádřit svůj názor v evropské diskusi a být aktivním evropským 
občanem. V následujících řádcích vám ukážeme, jaké máte možnosti.

1. Evropská občanská iniciativa
Jděte na oficiální internetové stránky Evropské občanské iniciativy. 

- Jaký je minimální počet signatářů potřebných ve vaší zemi (od 1. 7. 2017)? Tento 
údaj naleznete pod záložkou „Základní údaje“: 

 

- Jděte na „Vyhledávání iniciativ“. Klikněte na „Probíhající iniciativy “. Která je pro vás nejzajímavější a 
proč? Zapište si to. 

http://www.votewatch.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=cs


- Podívejte se na „Úspěšné iniciativy “. Kolik občanů dosud obdrželo odpověď od Evropské komise? 

2. Diskuse o Evropě
Na těchto internetových stránkách www.debatingeurope.eu můžete diskutovat s dalšími 
Evropany nebo s evropskými či mezinárodními osobnostmi (anglicky a německy).

- Jděte na www.debatingeurope.eu a potom klikněte na „debates“ a podívejte se 
na všechna témata, o nichž nyní můžete diskutovat. Která diskuse se vám zdá nejzajímavější a proč? 

3. Obraťte se přímo na své zástupce v Evropském parlamentu 
Také se můžete přímo obrátit na poslance Evropského parlamentu. Na internetových 
stránkách Kanceláře Evropského parlamentu v České republice naleznete přehled 
českých poslanců EP, jejich kontaktní údaje a internetové stránky.  

- Vyhledejte elektronickou adresu poslance Evropského parlamentu, kterého si 
vyberete. Zapište si ji: 

4. Staňte se evropským dobrovolníkem nebo stážistou
Mladí Evropané mají mnoho příležitostí, jak vykonávat dobrovolnickou činnost, nebo 
se mohou stát stážistou v jednom z orgánů či některé z institucí EU. Evropský portál 
pro mládež https://europa.eu/youth uvádí příležitosti pro mladé lidi v celé Evropě. 

- Jděte na evropský portál mládeže. Prohlédněte si možnosti, jak se účastnit 
dobrovolné činnosti, sezónních prací, jak pracovat jako au pair atd. Proberte s dalšími žáky ve 
skupině: Která z těchto možností se vám nejvíce líbí? Poznamenejte si u každého žáka ve skupině 
možnost/činnost, kterou upřednostňuje: 

-

-

-

www.debatingeurope.eu
www.debatingeurope.eu
http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/va%C5%A1i-poslanci/osm%C3%A9-volebn%C3%AD-obdob%C3%AD-2014-2019
http://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/va%C5%A1i-poslanci/osm%C3%A9-volebn%C3%AD-obdob%C3%AD-2014-2019
https://europa.eu/youth

