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KDO JINÝ? / VÝCHOVA K OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI 
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Vážení a milí vyučující,

již několik let se v projektu Kdo jiný? věnujeme zvyšování občanské angažovanosti mladých lidí. Zkušenosti nám 
opakovaně ukazují, že škola je skvělým místem pro to, aby si žáci a žákyně vyzkoušeli v praxi to, co se učí například 
ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství či Občanský a společenskovědní základ. Zároveň zjišťujeme, že postava 
učitele či učitelky je pro úspěch žákovských projektů klíčová. Pokud vyučující funguje jako garant projektu a je 
k dispozici žákovskému týmu jako mentor, může svým žákům asistovat a přitom jim umožnit, aby většinu projektu 
plánovali i realizovali sami.

Po počátečním nadšení během přípravy projektu může přijít období, kdy někteří žáci nemají zájem nebo energii na to, 
aby se projektu věnovali. Garant/ka projektu může pomoci s rozdělením velkých úkolů na malé dílčí části a připo-
menout skupině její počáteční cíl, může pomoci nalézt východiska nebo ji propojit se správnými lidmi na místním 
zastupitelstvu či s vedením školy. Garant/ka může inspirovat k tomu, aby se opět pustili do práce a zdárně dovedli 
projekt do konce. 

Připravili jsme pro vás příklady různých metod a nástrojů podpory občanské angažovanosti a k nim také doplnili 
právní minimum, abyste nemuseli tyto informace dohledávat. Naleznete zde také příklady zařazení žákovských 
projektů do ŠVP, aby na něm mohl tým pracovat v různých vzdělávacích oborech. Příručka obsahuje také příklady 
projektů, které již žákovské týmy zrealizovaly v minulých letech, jejich poznatky a komentáře. Na konci příručky pak 
naleznete seznam významných českých i mezinárodních neziskových organizací, které je možné oslovit v případě, že 
byste potřebovali pro svou akci partnery či hosty, nebo pokud vaši žáci chtějí o určitém tématu získat více informací.

Tato příručka je doplněna také žákovským manuálem, který obsahuje jak základy projektového řízení, tak především 
sadu pracovních listů, které mohou vaši žáci a žákyně využít při plánování, realizaci a hodnocení svého projektu. 

Doufáme, že zde naleznete potřebné informace a že vás i vaše žákovské týmy materiály inspirují k akci. 

Za kolektiv autorů 
Jana Toužimská
koordinátorka projektu
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KDO JINÝ? / VÝCHOVA K OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI 
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

I. TROCHA TEORIE NA ZAČÁTEK

ČLOVĚK JAKO OBČAN

Kdo je to občan? Příslušník určitého státu. Občanem se stáváme různě, zpravidla automaticky při 
narození, ale například i sňatkem či žádostí o občanství. 

„V užším slova smyslu představuje pojem občan naši přináležitost k určité pospolitosti či společenství. 
Jako občané jsme členy určité obce, společenství, státu, což znamená, že občanem může být člověk 
pouze v rámci určitého ústavního zřízení, které vymezuje práva a povinnosti spojené s občanstvím.
V širším slova smyslu pak být občanem znamená vědomé převzetí a skutečné naplňování odpovědnos-
ti jednotlivce za celek, znamená to i morální závazek jedince vůči společnosti, v níž žije.“ (převzato 
z RVP http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/386/obcan-a-obcanstvi.html/, cit. 29. 7. 2013)

Každý, kdo je občanem České republiky, je v současnosti také občanem Evropské unie. Občan má kon-
krétní práva, svobody a povinnosti, které definují způsoby chování, jež jsou rozhodující pro postave-
ní jednotlivce vůči státu a společnosti. Práva, svobody a povinnosti jsou od sebe neoddělitelné, proto 
bývají kodifikovány současně v jednom dokumentu – v České republice to je Listina základních práv 
a svobod ČR, přijatá v roce 1992. Pro rozlišení jejich účinnosti pro různé skupiny lidí (což je nutné 
například u práva volebního či práva zakládat politické strany a hnutí) se používá právě pojmu občan. 
Občanská práva, svobody a povinnosti se prolínají s lidskými právy a povinnostmi, které definují 
vztah člověka a společnosti pro všechny bez podmínky občanství a platí mezinárodně pro všechny 
státy, které je v roce 1948 uznaly na Valném shromáždění OSN společným podpisem Všeobecné dekla-
race lidských práv. Ochrana lidských práv v Evropě je mimoto řešena Úmluvou o ochraně lidských 
práv a základních svobod, podepsanou roku 1950 v Římě.
V době informačních technologií a globální ekonomické provázanosti se hovoří i o konceptu globál-
ního občanství (tzn. vztahujícího se k celé planetě bez ohledu na státní hranice), které je ale pojmem 
spíše sociologickým a není nikde kodifikováno.

OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST

Co znamená být aktivním občanem? Znamená to nejen pasivně uplatňovat svá práva a svobody; být 
aktivním občanem znamená být také spolutvůrcem veřejného života. Být informovaný o dění kolem 
sebe, mít pocit sounáležitosti se společností, ve které člověk žije, a nést za ni spoluzodpovědnost. Zna-
mená to uvědomovat si provázanost vztahů na všech úrovních a zároveň ochotu se podílet na životě 
společnosti – a prakticky to dělat.
Je pravda, že aktivní přístup k občanství se může jevit jako záležitost téměř elitní – sociologové 
hovoří znepokojeně o tom, že se lidé v západní Evropě a Severní Americe podílejí na společenském 
dění stále méně. V České republice naštěstí nastal po roce 1989 trend spíše opačný, ale i tak jsou zde 
lidé ve srovnání se zavedenými demokraciemi stále výrazně občansky pasivnější. Výzkum¹ programu 
Jeden svět na školách z roku 2012 ukázal alarmující zjištění, že pouze 8 % mladých lidí věří, že mohou 
ve společnosti něco změnit, a jsou ochotni to dělat. A jak prokázalo referenční šetření² provedené 
v roce 2014, ochota teenagerů se aktivně zapojit do řešení veřejných problémů se od té doby výrazně 
nezměnila. Zhruba 80 % z nich si stále myslí, že tyto problémy sami řešit nemohou, a pouze 10 % věří, 
že mohou něco změnit, a jsou připraveni to udělat. 
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KDO JINÝ? / VÝCHOVA K OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI 
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Občanská společnost je abstraktní pojem, který lze definovat jako aktivity občanů ve společenském 
dění, jež nejsou řízeny státními strukturami či komerčními organizacemi. Mohou to být individuální 
snahy, různé iniciativy, sdružení, spolky atd. Přesná definice občanské společnosti se v čase proměňo-
vala a i dnes existují různá pojetí; obecně lze ale říci, že koncept občanské společnosti se snaží nabíd-
nout vize vzájemných vztahů mezi demokracií, soukromou sférou, veřejnou sférou, trhem a občanem. 

TÝMOVÝ PROJEKT

Projekt – promyšlený a systematický postup s cílem něco konkrétního vytvořit, zorganizovat, 
uskutečnit, vyrobit, vylepšit, vyřešit… Projekt nebo „žákovský podnik“ pořádá skupina lidí, kte-
ří mají stejný cíl, navzájem spolupracují, doplňují se a podporují, organizují a rozdělují si svou 
práci, řídí se společně respektovanými pravidly. Přívlastek týmový napovídá, že to vše by měla být 
v rámci projektu práce především samotných žáků. 
Výsledkem projektu je pak například benefiční akce, nové hřiště, výstava, publikace, prezentace 
návrhu (plánu) na řešení komunálního problému apod.

[ 9 ]  
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KDO JINÝ? / VÝCHOVA K OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI 
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

CO PROJEKT KDO JINÝ? PŘINÁŠÍ ČLENŮM TÝMU? 

• nové kontakty se zajímavými lidmi,
• praktické zkušenosti s fungováním různých institucí, úřadů a organizací,
• respekt okolí,
• zdokonalení v přesvědčování ostatních o své vizi,
• zvýšení sebedůvěry,
• zlepšení komunikačních schopností a vyjednávání s lidmi,
• praktické zkušenosti s mediální prací,
• zvýšení odolnosti a cílevědomosti,
• schopnost definovat si jasně cíl své práce,
• příležitost si uvědomit vlastní přínos a inspiraci pro ostatní,
• poznání svých možností i limitů.

CO ŽÁCI SVÝMI TÝMOVÝMI PROJEKTY V MINULOSTI UŽ DOKÁZALI? 

• ovlivnit rozhodování radnice,
• vybrat tisíce i desetitisíce korun na benefičních akcích ve prospěch institucí,  

jako jsou dětské domovy, hospicová péče apod., 
• zmírnit u mladších spolužáků xenofobii a negativní postoje vůči homosexuálům,
• přimět podniky i obce přijmout opatření přátelská k matkám s kočárky a vozíčkářům,
• natočit informační dokument o životě v dětském domově.

„Nejzajímavější pro mě bylo vyzkoušet si pracovat v týmu.  
Občas je to opravdu dost složité.“

Kristián, Gymnázium Jana Keplera, Praha 6

„Díky týmovému projektu Kdo jiný? jsem se naučila vejít do místnosti plné lidí 
a bez zbytečných zábran se zeptat na to, co potřebuji. Taky jsem se naučila 

lépe si rozvrhnout čas a úkoly, které musím splnit.“

Anna, ZŠ Zámecká, Litomyšl

„Neřekla bych do sebe, že se nebudu stydět mluvit před lidmi,  
a také se už nebojím vyjádřit svůj názor.“

Studentka OA Neveklov 
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KDO JINÝ? / VÝCHOVA K OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI 
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

TEMATICKÝ PLÁN

Níže naleznete ukázku obecného návrhu na sestavení půlročního tematického plánu pro realizaci 
týmového projektu Kdo jiný?

NÁVRH PŮLROČNÍHO TEMATICKÉHO PLÁNU – VOLITELNÝ PŘEDMĚT TÝMOVÝ PROJEKT KDO JINÝ?

MĚSÍC Časová dotace 45/90 min.

ZÁŘÍ

1.   hodina 
Inspirace dokumentárními filmy vzdělávacího portálu jsns.cz – projekce vybraného 
filmu, reflexe filmu

2.  hodina  
Volba témat – společná diskuse o problémech, které žáci ve svém okolí vnímají 
Shromáždění námětů a témat, které žáci pojmenovali 
Výběr témat/hlasování

3.  hodina  
Rozdělení žáků do týmů dle výběru tématu 
Rozdělení rolí v týmu/týmech 
Zadání úkolu – sběr informací o zvoleném tématu s důrazem na lokální rozměr

ŘÍJEN

5.  hodina 
Prezentace sběru informací od týmů věnujících se tomuto tématu 
Společná debata o možnostech zapojení do veřejného dění  
Samostatná týmová práce v hodině – konkrétní návrhy projektů

6.  hodina 
Vytvoření podrobného plánu projektu včetně časového harmonogramu (akční plán) 
Práce především mimo výuku 
Realizace projektů jednotlivými týmy 
Průběžná kontrola realizace – společná během výuky či formou individuálních konzultací

LISTOPAD

Práce především mimo výuku 
Realizace projektů jednotlivými týmy

Průběžná kontrola realizace – společná během výuky či formou individuálních 
konzultací

PROSINEC

Práce především mimo výuku
Realizace projektů jednotlivými týmy

Průběžná kontrola realizace – společná během výuky či formou individuálních 
konzultací

LEDEN

7.–9. hodina
Prezentace výsledků projektů
Sebehodnocení – individuální i společné
Závěrečná společná diskuse o projektech 

Prezentace výsledků projektu pro veřejnost (rodiče, přátele školy, místní obyvatele)
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II. MOŽNOSTI ZAŘAZENÍ TÝMOVÉHO PROJEKTU 
„KDO JINÝ?“ DO VÝUKY A RVP

Níže naleznete několik možností, jakým způsobem můžete zařadit týmový projekt Kdo jiný? do vy-
učování na základní a střední škole. Předkládáme vám také návrh tematického plánu a orientační 
přehled klíčových kompetencí, které mohou žáci rozvíjet realizací týmových projektů Kdo jiný?. 

1  TÝMOVÝ PROJEKT KDO JINÝ? VE VZDĚLÁVACÍM OBORU  
V Ý C H O V A  K   O B Č A N S T V Í

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
• Při rozhodování, do kterých hodin zařadit týmový projekt Kdo jiný?, se nabízí především výchova 

k občanství pro svůj požadavek aktivního zapojení do života komunity. Ideálním koučem projektu 
se v tomto případě může stát vyučující tohoto předmětu. 

• Půjde-li však o projekt například s ekologickou tematikou, mohou být stejně dobře centrem dění 
hodiny přírodopisu, environmentální seminář apod. 

• Počátky jsou charakteristické nadšením většiny; v momentě, kdy dojde na rozdělování úkolů, 
které nejsou vždy jednoduché, začíná motivace žáků velmi rychle klesat. Je velmi důležité, aby 
každý žák nesl určitou roli – úkol v projektu – a cítil se za ni zodpovědný. Tak se většinou vykry-
stalizuje skupina žáků, kteří mají o problematiku skutečný zájem a dojdou k cíli. Často na projektu 
pracuje část žáků, ostatním vyučující připraví alternativní práci.

Tento způsob výuky klade pochopitelně větší nároky na vyučující než klasická frontální výuka. 
V prostředí základního školství musí být připraveni žákům poskytovat dostatek impulzů, vést je 
k efektivnímu plánování a učit vlastnímu sebehodnocení, musí jim být dostatečnou oporou, 
která jim pomůže poučit se z nezdaru a ocenit se za úspěch. Současně se však vyučujícímu naskýtá 
i možnost vidět za sebou výsledky svého úsilí, což je nesporný přínos projektu.

 
2  TÝMOVÝ PROJEKT KDO JINÝ? JAKO  Z Á J M O V Ý  K R O U Ž E K

ZÁKLADNÍ/STŘEDNÍ ŠKOLA
• Za hlavní výhodu realizace projektu Kdo jiný? formou zájmového kroužku můžeme považovat 

složení žáků i jejich menší počet. Od počátku se vytvoří skupina se stejným cílem a podobnými 
ambicemi něco společně změnit.

• Také pro vedoucího bude práce příjemnější a jednodušší, protože žáci budou pro činnost motivova-
nější a v zájmovém kroužku či školním klubu se může skupině plně věnovat, může se spolu s žáky 
v době konání kroužku účastnit schůzek s odborníky, exkurzí aj.
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3 TÝMOVÝ PROJEKT KDO JINÝ?  J A K O  V O L I T E L N Ý  P Ř E D M Ě T

ZÁKLADNÍ/STŘEDNÍ ŠKOLA
• Volitelný předmět je příjemným kompromisem mezi oběma výše zmíněnými variantami. Vyučující 

se může plně věnovat žákům, jejich počet bývá ve volitelných předmětech nižší a žáci se o téma 
více zajímají, protože si ho sami zvolili.

• Na vyučujícího bude kladen požadavek odevzdat na začátku školního roku tzv. tematický plán. 
Při jeho psaní je třeba se zaměřit na obecnou charakteristiku náplně jednotlivých hodin, neurčovat 
téma projektů předem a zdůraznit klíčové kompetence, které mají žáci získat. Jako inspirace může 
sloužit návrh tematického plánu uvedený dále.

• Volitelný předmět má tu výhodu, že může poskytnout celou svou hodinovou dotaci zvolenému 
problému. Vyučující tak může zvolené téma zasadit do hlubších souvislostí.

• Nevýhodou je nutnost zapracovat nový volitelný předmět a s ním související kompetence do ŠVP 
a učit dle něj i následující ročníky. I z tohoto důvodu doporučujeme definovat předmět spíše obecně-
ji, zvláště pokud je předmět realizován poprvé. 

4  TÝMOVÝ PROJEKT KDO JINÝ? VE VZDĚLÁVACÍM OBORU  
O B Č A N S K Ý  A   S P O L E Č E N S K O V Ě D N Í  Z Á K L A D 

STŘEDNÍ ŠKOLA
• Záleží na konkrétním typu střední školy i na zaměření projektu. Na SŠ se jednoznačně nabízí 

uplatnění týmového projektu Kdo jiný? v rámci vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní 
základ (gymnázia) a v předmětech naplňujících obsahový okruh společenskovědní vzdělává-
ní (odborné školy); konkrétní název vyučovacího předmětu již záleží na školách. Při částečném 
předdefinování zaměření témat či náplně projektů jej ale lze taktéž využít v dalších předmětech 

– například český jazyk (rozvíjení komunikačních kompetencí), estetická výchova (rozvíjení výtvar-
ných či hudebních kompetencí), dějepis, mediální výchova, biologie apod. Studenti při realizaci pro-
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jektů také mohou využít svých znalostí z dalších vzdělávacích okruhů a oborů, například oblasti 
informačních technologií, cizích jazyků apod.

• Velmi přínosná může být mezioborová spolupráce. Na první pohled je vidět mezipředmětový pře-
sah jednotlivých projektů, záleží samozřejmě na jejich konkrétním zaměření. Stejně jako studenti 
budou využívat různých znalostí a pracovat na rozvoji různých kompetencí, musí také vzájemně 
spolupracovat vyučující na konkrétní škole. Je tedy důležité, aby hlavní garant projektu společně 
s žáky motivoval a získal ke spolupráci i další vyučující. 

• Oproti základní škole lze předpokládat, že studenti na středních školách již mohou být určitým 
způsobem vyprofilovaní, a tedy i motivovaní, a je pak jednodušší využít jejich odborného zamě-
ření v projektu. Taktéž je vhodné studenty motivovat tím způsobem, že mohou nabyté zkušenosti 
a znalosti využít při eventuálním studiu na VŠ či v praxi. 

• Dá se také předpokládat, že projekty budou studenti na SŠ vést samostatněji, než je tomu  
na základní škole.

5  TÝMOVÝ PROJEKT KDO JINÝ? FORMOU  
S O C I Á L N Ě  P R O S P Ě Š N É H O  P O D N I K U  
V KOMBINACI S MIMOŠKOLNÍ AKTIVITOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
• Stejně jako týmový projekt lze začlenit sociální podnik do výuky a zároveň zajistit, aby měl přesah 

jak do různých předmětů, tak i mimoškolních aktivit.
• Při zařazení do jednotlivých předmětů pak projekt slouží jako praktický příklad, na němž se žáci 

učí různým dovednostem. A to ve zdánlivě nesouvisejících předmětech, například v matematice 
nebo výtvarné výchově (viz tabulka). Témata se odvíjejí od otázek či problémů, které musí žáci 
ve svém projektu právě řešit.

Nejen výchova k občanství
Přestože má týmový projekt nejblíže k oboru Výchova k občanství, můžete ho zařadit i mnoha dalších 
v závislosti na jeho tématu. Lze ho využít ve všech průřezových tématech ŠVP (Multikulturní výcho-
va, Environmentální výchova, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech). Ty mohou být zavedeny jako samostatné předměty, dále je 
lze vyučovat formou pravidelných projektových dnů na jednotlivá témata projektu, anebo zařadit 
do různých předmětů.

• Díky tomu, že se žáci se svým projektem ztotožňují a učí se probírané látce právě na něm, prohlubu-
je se jejich zájem o výuku. Včlenění projektu do různých předmětů také přispívá k tomu, že projekt 
upoutá pozornost celé třídy, a nejen těch žáků, kteří se na něm sami podílejí. 

• Samozřejmě není vždy možné dohodnout se s kolegy, aby s projektem ve svém předmětu pracovali, 
nicméně stojí za to jim takovou možnost nabídnout. Pokud například vyučujete více předmětů, 
osvědčí se do nich projekt zakomponovat.

• Dalším krokem je pracovat se žáky na projektu ve volném čase. Stává se, že ve vyučování nezbývá čas 
na takové zásadní aktivity, jako je plánování, hodnocení dosavadní činnosti apod. Z toho důvodu doporu-
čujeme dohodnout se se žáky na pravidelných schůzkách po škole, například jednou za týden nebo dva.
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III. PLÁNOVÁNÍ A PŘÍPRAVA PROJEKTU KDO JINÝ? 

1 VÝBĚR TÉMATU

Prvním krokem pro uskutečnění projektu je volba jeho tématu. Stejně jako tomu bývá třeba při 
psaní textů, začátek může být nejtěžší. 
V každé, i dobře fungující společnosti se vyskytují problémy, které na svá řešení teprve čeka-
jí. Mohou to být jak témata celospolečenská, tak i zdánlivě malé problémy na lokální úrovni: 
ve vašem městě, obci nebo ve vaší škole.

TIP
V této části naleznete ukázky pracovních listů, jako jsou rozpočtové tabulky, harmonogram nebo 
závěrečná zpráva. Všechny tyto pracovní listy jsou detailně rozpracované ve studentském manuálu, 
který je součástí této sady.

 

ANALÝZA POTŘEB

Pokud chcete zjistit, jaká témata jsou 
aktuální pro místní obyvatele, vaše žáky 
či další okruhy lidí, lze se jich zeptat for-
mou ankety nebo dotazníku, kterou žáci 
připraví. Pomocí těchto nástrojů můžete 
nejen zjistit, jaká základní témata řeší 
lidé ve vašem okolí, ale třeba také více 
informací o konkrétním tématu, kterým 
se již se žáky zabýváte.

1 Zjistěte se žáky, co je palčivé ve vašem okolí

V této fázi společně se 
žáky sepište všechna 
témata, která jste nalezli 
při získávání informací 
ve svém okolí. Doplňte je 
o témata, která je zajímají.

2  Shromážděte náměty na téma 
pro váš projekt

Nyní vás čeká vybrat 
jediné téma pro svůj 
projekt. Může se to zdát 
obtížné, ale následující 
metody vám mohou 
cestu k cíli ulehčit. 

3 Vyberte téma
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METODY PRO VÝBĚR TÉMATU

1. Přidělování bodů
Každý člen týmu má k dispozici tři 
body, které přiděluje třem různým 
tématům (například čárkami na ta-
buli či arch papíru, hlasováním 
do klobouku či krabice apod.). Sečtěte 
body a vyberte tři až pět témat, která 
získala nejvíce bodů. Zapište tato té-
mata opět na tabuli nebo arch papíru 
a krátce o nich diskutujte.
Metodu přidělování bodů ještě jednou 
opakujte, ale tentokrát již vyberte jen 
jedno, vítězné téma. 

2. Brainstorming 
Cílem této metody je sebrat co nejví-
ce nápadů, o nichž pak lze diskuto-
vat, řadit je a vybírat nejlepší z nich. 
Je to velmi užitečná metoda, pokud 
pracujete ve skupině a máte něco 
společně vymyslet. Je důležité mít 
na paměti několik zásad, které vám 
usnadní práci:
• Důsledně zapisujte všechny nápady, 

které se objeví – někdy se ty nej-
méně reálné později ukazují jako 
velmi užitečné.

• Zapisujte si také nápady a asociace, 
které zní podobně – později můžete 
zvolit nejlepší formulaci.

• Nekritizujte nápady jiných – jestli-
že víme, že naše nápady jsou akcep-
továny, lépe se nám přemýšlí.

• Ukončete brainstorming teprve 
tehdy, kdy už vás doopravdy nic 
nenapadá.

3. Hlasování 
Tento způsob je nejjednodušší a nejrychlejší –  
každý má jen jeden hlas. Má ale také svá rizika –  
pokud hlasování proběhne bez předchozí debaty 
a předložení argumentů k jednotlivým tématům, 
může se stát, že někteří zúčastnění budou hlaso-
vat bez rozmyslu nebo částečně náhodně. Doporu-
čujeme proto tuto metodu zkombinovat s jinými 
a použít ji například jako závěrečnou volbu mezi 
dvěma tématy.
Hlasovat lze jak veřejně, například zvednutím 
ruky nebo zapisováním čárek na tabuli, tak i tajně, 
vhazováním lístků do klobouku nebo krabice apod.

4. Řeka
Řeka je technika, která je sice časově náročnější, 
ale umožňuje, aby se projevili skutečně všichni. 
• Nejprve začněte se žáky diskusí o tématu 

ve dvojicích či ve tříčlenných skupinách. Pro-
berte všechny dříve navržené nápady (v tomto 
případě témata) a seřaďte je podle toho, v jakém 
pořadí je preferují.

• Poté spojte dohromady vždy dvě dvojice či 
trojice a opět se snažte domluvit na pořadí pěti 
nejzajímavějších témat.

• „Slévání pramenů“ opakujte do té doby, než se 
vytvoří jedna velká skupina. V té se už pokuste 
shodnout na dvou až třech preferovaných téma-
tech, která napíšete na tabuli nebo arch papíru. 
Dále můžete pokračovat například hlasováním 
nebo jinou rozhodovací technikou. 

Na závěr o tématu znovu diskutujte. Pokud si jsou 
žáci jistí, že vybrali správné téma, můžete po-
kračovat v dalších krocích. Jestliže se ve skupině 
stále vyskytují různé názory, je třeba se k výběru 
tématu vrátit a pokusit se najít shodu. Pokud je 
preferovaných témat víc, je to jedině dobře – 
v případě, že se vám nepodaří uspět s realizací 
projektu na první téma, které vyberete, můžete 
téma kdykoliv změnit a vrátit se k některému 
z těch, která byla následující v pořadí. Můžete se 
také pokusit nalézt projekt, který by spojoval dvě 
témata dohromady, nebo vytvořit dva projektové 
týmy, které se věnují různých tématům.
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ZÍSKEJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE O TÉMATU
Poté, co si žáci zvolí téma pro svůj projekt, je třeba pokusit se zjistit o tématu co nejvíce in-
formací. To jim pomůže určit správný cíl – pokud by se rovnou pustili do realizace, projekt by 
nakonec vůbec nemusel být tak užitečný, jak si naplánovali, a mohlo by se dokonce stát, že 
neznalost terénu by mohla být spíše komplikací. 

JAK NA TO?

1 Podnikněte společně malý průzkum na internetu, v knihovně nebo v médiích. 
Proveďte se žáky pozorování – poznávejte okolí s cílem nalezení vhodného tématu. 

2 Nechte žáky vytipovat instituce, osoby a jiné zdroje potřebných informací, na-
příklad orgány místní samosprávy, lidi z místních neziskových organizací apod. 

3 Pokud je projekt zaměřen na lokální úroveň (v takových případech bývá i neje-
fektivnější), je dobré ptát se těch, kterých se bude dotýkat.
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PŘÍKLADY TEMATICKÝCH OKRUHŮ TÝMOVÝCH PROJEKTŮ
Výběr tématu se obecně odvíjí od problému, který studenti či žáci vnímají jako palčivý pro své okolí či 
pro společnost.

Sociální témata
• rasismus, xenofobie, neona-

cismus,
• migrace, integrace, etnické 

a kulturní menšiny,
• šikana,
• drogy,
• občanská společnost. Životní prostředí

• ochrana přírodních zdrojů,
• voda,
• využití půdy,
• zodpovědná spotřeba, 
• Fair Trade / lokální produkty.

Globální problémy
• chudoba ve světě,
• právo na vzdělání,
• rovnost pohlaví, gender,
• práva dětí / dětská práce,
• HIV/AIDS v ČR, v Evropě, 

ve světě.

2 URČENÍ CÍLE A OBSAHU PROJEKTU

Je důležité vyjmenovat aktivity (činnosti), které budou žáci realizovat, abyste dosáhli stanoveného 
cíle. Stále mějte na paměti soulad mezi cílem projektu a tím, co děláte. 

VOLBA POMOCÍ KRITÉRIÍ
O nápadech diskutujte se žáky a vyberte z nich (například formou přidělování bodů) maximálně tři 
návrhy. Ty pak analyzujte a rozhodněte se pro ten nejvhodnější. Konečné cíle projektu by měly být 
maximálně dva.
Stanovte si společně pět kritérií, která jsou pro vás důležitá, a podle nich vyberte nejvhodnější téma. 

Příklady:

CÍL A OBSAH PROJEKTU

CÍL*

(Co můžeme my sami změnit nebo čemu 
můžeme napomoci?)

OBSAH

(Jak toho dosáhneme?)

1 Napomoci integraci studentů 
s rozdílným kulturním zázemím.

1.  Založit volnočasový kroužek s multikulturní 
tematikou. 

2.  Zařídit dobrovolnické doučování dětí s rozdílným 
kulturním zázemím. 

3.  Série multikulturních odpoledních akcí – jídlo, 
hudba, filmy, diskuse.
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HODNOTICÍ TABULKA*

Cíl a obsah 
projektu

Kritérium 1 Kritérium 2 Kritérium 3 Kritérium 4 Kritérium 5

Zajímá nás 
téma

Máme 
informace

Umíme 
informace 
získat

Nejsou 
nutné 
žádné 
finance

Máme 
zázemí, 
prostory 
nebo 
materiál 

1.  Integrace 
studentů + 
volnočasový 
kroužek

    

SWOT ANALÝZA 
Během SWOT analýzy posuďte silné a slabé stránky projektu, objektivně se zabývejte případnými 
problémy, nedostatky, hledejte příležitosti.
V počáteční fázi projektu je dobré uvědomit si, co vám hraje do karet (silné stránky), na co se musíte 
více zaměřit (slabé stránky), čeho můžete využít (příležitosti) a čeho se snažit vyvarovat (hrozby).

Název odvozen z anglických slov: 
Strengths = silné stránky

Weaknesses = slabé stránky
Opportunities= příležitosti

Threats = hrozby

SWOT ANALÝZA

V
n

it
řn

í 
pr

os
tř

ed
í Silné stránky Slabé stránky

V
n

ěj
ší

 p
ro

st
ře

dí Hrozby Příležitosti

[ 19 ]  



III
KDO JINÝ? / VÝCHOVA K OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI 
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
ZÁKLADY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

3 SESTAVENÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU 

Každý člen týmu je důležitý a každý by měl zastávat roli, ve které se cítí dobře, která mu sedí. Pokud 
nebude tým úplný už na začátku, nevadí – žáci ho mohou v průběhu projektu rozšířit o nové členy. 
Jeden člen týmu také může zastávat několik rolí (dejte však pozor na vyváženost).

Které role obsadit:
O jednotlivé role se mohou členové týmu hlásit sami, ale můžete o nich také hlasovat. Snažte se role 
rozdělit tak, aby byly v souladu s osobnostními vlastnostmi jednotlivých členů. 

ROZDĚLENÍ ROLÍ V TÝMU

Pracovní 
pozice

Vhodné vlastnosti Popis činnosti Konkrétní 
osoba

Vedoucí týmu Přirozená autorita, spolehlivost, 
nadhled, schopnost řešit krizové 
situace, schopnost kontrolovat 
a hodnotit práci druhých, 
důvěryhodnost.

Koordinuje a vede tým, řídí 
činnosti, rozhoduje.

Tajemník Pečlivost, svědomitost, vytrvalost, 
spolehlivost.

Shromažďuje materiály, 
eviduje, zaznamenává, 
pomáhá vedoucímu.

Mluvčí Extraverze, schopnost vystupovat 
na veřejnosti, dobrá znalost jazyka 
slovem i písmem, schopnost 
komunikovat s úřady, firmami… 

Jedná s okolím a veřejností, 
vydává tiskové zprávy, 
informuje veřejnost o průběhu 
a výsledcích projektu.

Finančník Spolehlivost, pečlivost, vztah 
k číslům, vyrovnanost a preciznost.

Plánuje rozpočet, vede 
účetnictví, připravuje 
závěrečnou finanční zprávu.

Koordinátor 
fundraisingu

Komunikativnost, schopnost 
jednat s institucemi, schopnost 
dobře argumentovat, vysvětlovat, 
přesvědčivost.

Organizuje, plánuje 
a provádí fundraising 
(činnosti vedoucí 
k získávání financí 
na projekt), jedná 
s donátory a sponzory.

Produkční Orientace v technologiích, schopnost 
komunikovat, praktičnost.

Má na starosti výrobu 
různých materiálů, 
technický chod akcí, 
koordinuje přípravu 
webových stránek apod.
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4 TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Na začátku projektu je nutné si uvědomit, jaké technické vybavení budete v průběhu projektu 
potřebovat, zda je ve škole k dispozici. Je dobré dopředu si dohodnout s vedením školy podmínky, 
za kterých mají žáci přístup ke kopírce, internetu, telefonu, případně zda je možné zasílat korespon-
denci přes sekretariát, a škola se tak bude zčásti podílet na nákladech. Nepodceňujte pomoc rodičů, 
případně možnosti jejich firem. 

5 SPOLEČNÁ REALIZACE PROJEKTU

• Každý člen týmu je zodpovědný za činnosti, které mu byly přiděleny. 
• Pokud pracuje více spolužáků na stejných činnostech, spolupracují, koordinují svou práci, informují 

se navzájem a navenek vystupují jednotně. 
• Problémy pravděpodobně nastanou, buďte společně konstruktivní, naslouchejte si a hledejte společ-

ně nejlepší řešení. Je přirozené, že se události vyvíjejí odlišně od vašeho prvotního plánu, nebojte 
se změn, ale mějte stále na paměti cíl vašeho projektu. 

• Dobrou praxí je pravidelně pořádat pracovní schůzky.

Pracovní schůzka → jednou za 1–2 týdny (v době konání velké akce častěji – podle potřeby)
Kdo svolává? → vedoucí týmu 
Za přípravu programu zodpovídá → vedoucí týmu a tajemník
Během schůzky → zapisovatel pořizuje záznam
Zadání úkolů → jmenovitě a s termínem 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
Co funguje?
• zřízení společné projektové e-mailové adresy,
• společné sdílení dokumentů na webu,
• komunikace s médii pro zviditelnění projektu, 
• schůzky dílčích týmů a celotýmové porady.

DOKUMENTACE 
• ze své činnosti pořizujte záznamy, prezenční listiny a fotodokumentaci, 
• z hotových materiálů si nechávejte vzorek – letáky, plakátky, brožury.

6 PRACOVNÍ HARMONOGRAM

Během úvodní části plánování projektu je dobré připravit pracovní harmonogram jednotlivých čin-
ností, aktivit a akcí.
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PŘÍKLAD ČÁSTI PRACOVNÍHO HARMONOGRAMU 

leden únor

Činnosti (týdny) 1. 2. 3. 4. 5. 

Oslovení partnerů

Jednání o finanční podpoře

Sepsání smlouvy

Zaúčtování finančních darů

Poděkování sponzorovi a seznámení s výsledkem projektu

7 FINANČNÍ PLÁN 

Vzhledem k tomu, že váš projekt řeší reálný problém ve skutečném prostředí, bude možná nutné 
pro jeho řešení získat i finanční prostředky. Pokud tomu tak je, bude třeba sestavit finanční plán, 
tj. přehled jednotlivých předpokládaných nákladů. Kde to půjde, je dobré rovnou přidat zdroje, ze 
kterých budete čerpat. Dary od rodičů a jiných sponzorů, výdělek ze školního sociálního podniku, dar 
z fondů školy, dar ve formě služby (tisk či suroviny).

ÚČETNICTVÍ 
O všech výdajích i příjmech veďte záznamy a pečlivě si uschovávejte všechny doklady, a to vždy 
na jednom místě. Vše zpracovávejte v časovém sledu, průběžně a precizně.
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PŘÍKLAD ROZPOČTOVÉ TABULKY 

N
ák

la
dy

Materiálové náklady 
Potřebné na provoz projektu (papíry, tonery, publikace…)
Projektový materiál (papíry, DVD atd., které použijete na výrobu výstupů projektu)

 

 

Celkem

Nemateriálové náklady 
Cestovné, pronájem prostor

Celkem

Náklady na externí služby
Tisk v copy centru, tiskárně, poradenské služby

 

 

 

Celkem

Náklady na provozní služby 
Poplatky za telefon, internet, poštovné

Celkem

Osobní náklady
Dohody o provedení práce, autorské honoráře

Celkem  

Náklady celkem  

Dary  

Granty

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy celkem
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8 JAK DÁT O PROJEKTU VĚDĚT (PUBLIC RELATIONS – PR)

I sebelepší nápad a ušlechtilé cíle nebudou mít efekt, pokud se o nich nikdo nedozví. Je důležité, abys-
te projekt, který organizujete, propagovali, ideálně všemi legálními a dostupnými způsoby. 

Je důležité zaznamenávat si kontakty na jednotlivé osoby, s kterými tým komunikuje, o co je žádají 
nebo co tyto osoby žádají po nich a kdo z týmu s nimi komunikoval. 

Plánování propagace
Zamyslete se nad tím, komu je váš projekt určen, koho by mohl zajímat, a koho tedy oslovit. Nejvhod-
nější je využití několika prostředků. 

JAKÉ ZVOLIT PROSTŘEDKY?

Cílová skupina Propagační prostředky

spolužáci, kamarádi
nástěnka, školní noviny a rozhlas, letáky a plakáty, webové stránky 
školy, sociální sítě (například založte událost na facebooku)

rodiče a přátelé školy
webové stránky školy, letáčky předané studenty rodičům, školní 
noviny, třídní schůzky a setkání sdružení přátel školy

obyvatelé vašeho města a širší 
veřejnost

plakáty, letáky, místní tisk, místní TV, rozhlas, webové stránky, 
volné výlohy, sociální sítě

VYUŽIJTE DOVEDNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ ČLENŮ TÝMU
Někdo se nestydí komunikovat a někdo umí kreslit a graficky zpracovat plakáty, webové stránky nebo 
psát články. Kdo je výřečný, může prezentovat projekt na místním zastupitelstvu nebo vedení školy. 

NÁZEV A LOGO 
Název týmu či projektu je klíčový – pomůže vám i okolí s identifikací. Logo zase můžete použít napří-
klad na plakáty či profily v elektronických médiích.
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9 KONTROLA PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ 

KONTROLA PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ

Úkol Co máme dělat? Výsledek

Diskuse o tématu
Společně diskutovat o tématech, 
na která je možné se zaměřit.

Volba tématu
Určit témata, která vás zajímají, 
a z nich pak vybrat jedno, jímž se 
budete zabývat.

Definování cíle
Stanovit si realistický cíl, kterého 
chcete dosáhnout.

Stanovení cílové skupiny
Rozhodnout se, na koho chcete svým 
projektem působit.

Stanovení místa projektu
Určit, kde budete svůj projekt 
realizovat.

Stanovení obsahu projektu
Vymyslet stručný návrh, co chcete 
v projektu realizovat.

Vytvoření názvu projektu
Domluvit se, jak chcete, aby se 
projekt nazýval.

Vytvoření kritérií 
hodnocení – tzv. ukazatelů

Stanovit, podle čeho poznáte, zda byl 
váš projekt úspěšný.

Rozdělení rolí a stanovení 
úkolů

Rozdělit si v týmu jednotlivé úkoly 
a role.

Definování jednotlivých 
aktivit projektu a vytvoření 
harmonogramu

Důkladněji určit, co přesně budete 
během projektu dělat a kdy.

Sestavení finančního plánu
Odhadnout a sepsat, kolik bude 
projekt stát (některé projekty lze 
realizovat i bez financí).

Plánování a příprava 
propagace

Promyslet a naplánovat, jakým 
způsobem a jakými prostředky dát 
o své činnosti vědět.
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10 CELKOVÝ PROJEKTOVÝ PLÁN

PROJEKTOVÝ PLÁN

Část projektu Otázka Odpověď

Téma projektu Čím se budeme zabývat?

Cíl projektu Čeho chceme dosáhnout?
Jaké změny by měly nastat?

Obsah projektu Co budeme dělat?
(Popište zhruba svou 
činnost.)

Aktivity 
projektu

Z čeho se přesně bude 
projekt skládat?
(Rozepište aktivity jednu 
po druhé v časovém sledu.)

Časový plán Celková doba realizace 
od–do.

Místo realizace Rozhodněte, zda váš projekt 
je místního, národního 
či globálního charakteru, 
lokalizujte ho.

Cílová skupina Kdo se bude účastnit?
Komu je projekt určen?
(Sepište, na které skupiny 
obyvatel chcete působit.)

Způsob 
hodnocení

Co budeme hodnotit?
Stanovte si alespoň některé 
měřitelné (kvantitativní) 
indikátory = viditelné 
výsledky vaší práce, které 
lze spočítat.

[ 26 ]  



III
KDO JINÝ? / VÝCHOVA K OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI 
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
ZÁKLADY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

11 VYHODNOCENÍ PROJEKTU A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Každou činnost i projekt je po ukončení třeba vyhodnotit, a to z několika pohledů. Nejdůležitější je, 
zda byly naplněny stanovené cíle. Žáci by se měli zároveň zamyslet i nad hodnocením vlastní práce 
a způsobu, jakým ji prováděli.

JAK NA TO?

1 Každý člen týmu provede sebehodnocení.

2 Společně se zamyslete nad plněním stanovených cílů. 

3 Na závěr vypracujte společně závěrečnou zprávu o realizovaném projektu.

Závěrečná zpráva by měla obsahovat:
• popis problému a stanovený cíl,
• popis cílové skupiny,
• krátké představení projektového týmu,
• popis realizace – obsah a aktivity projektu,
• vyúčtování projektu (může být v příloze),
• zhodnocení naplnění cíle,
• seznam spolupracujících institucí, organizací, společností, firem a významných jednotlivců.

SEBEHODNOCENÍ 

HODNOTICÍ TABULKA

Osobní hodnocení Doplň větu

Pracoval(a) jsem na…

Povedlo se mi...

Měl(a) jsem problém…

Navrhl(a) jsem…
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Zlepšil(a) bych...

FORMULÁŘ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 

Název projektu:

Téma projektu:

Cíl projektu:

POPIS PROJEKTU

Obsah projektu (stručný popis toho, co bylo realizováno):

Proč jste si pro projekt vybrali zvolený cíl a téma?

Proč jste si pro projekt vybrali zvolený obsah?
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Podařilo se cíl projektu naplnit? Jaké změny oproti původním plánům proběhly a proč?

Aktivity projektu (podrobnější popis toho, co bylo realizováno):

Spolupracující instituce, organizace, 
společnosti, významní jednotlivci:

Forma spolupráce:

Shrnutí evaluace:

Členové projektového týmu a jejich role:

Jméno a příjmení Role/úkol Podpis
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IV. KONKRÉTNÍ AKCE A JEJICH PRÁVNÍ 
A FINANČNÍ HLEDISKO

CO CHCETE DĚLAT? SBÍREJTE NÁPADY!

1 Žákům se něco nelíbí a chtějí to změnit:

Chtějí na něco upozornit.
Chtějí zlepšit místo, kde žijí.

CO MŮŽETE SPOLEČNĚ UDĚLAT?
Sepište petici.
Zorganizujte koncert, výstavu nebo kulturní festival.
Zorganizujte happening, flashmob nebo guerillovou akci.
Uspořádejte veřejné shromáždění.
Uspořádejte promítání dokumentárního filmu, doplněné debatou s pozvaným hostem.
Natočte vlastní spot, sociální reklamu, reportáž nebo film.
Uspořádejte panelovou debatu. 
Ukliďte, obnovujte, postavte.
Informujte – napište blog, článek do novin, pište příspěvky na sociální sítě…

2 Žáci chtějí pomáhat:

Chtějí osobně pro někoho něco udělat.
Chtějí získat peníze na dobrou věc.

CO MŮŽETE SPOLEČNĚ UDĚLAT?
Uspořádejte jarmark, sbírku, benefiční koncert. 
Zorganizujte „Den pro někoho“.
Navštěvujte místa, kde žijí ti, kterým chcete pomáhat.
Zprostředkujte zážitky.
Uspořádejte společný výlet, promítání nebo jinou akci.
Propojujte generace.
Poznávejte a informujte.
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3  Žákům se líbí nápad, který už někdo zrealizoval.  
Rádi by ho uskutečnili i ve vaší lokalitě:

CO MŮŽETE SPOLEČNĚ UDĚLAT?
Inspirujte se například na webových stránkách www.gratiastibi.cz, kde jsou uveřejněny desítky nominovaných projek-
tů různého zaměření.
Najděte si bližší informace o projektu a vymyslete vlastní variantu.
Můžete se s organizátory zkusit spojit a poradit se.

4 Žáci se chtějí zapojit, ale nevědí na co se přesně zaměřit:

CO MŮŽETE SPOLEČNĚ UDĚLAT?
Zjistěte mezi ostatními žáky, vyučujícími, sousedy apod. pomocí ankety nebo dotazníku, co je pálí. Zjistěte, s čím byste 
jim mohli pomoct nebo co byste mohli změnit.

Nyní vám postupně představíme konkrétní typy akcí. Jsou žákům i vám k dispozici jako zdroj inspira-
ce. Pokud vás některá akce osloví, zařaďte ji přímo do vašeho projektu. Aby realizace byla co nejsnazší 
a měla co nejhladší průběh, jsou v textu uvedeny i praktické informace. V ideálním případě by se 
žáci měli podílet na přípravě i realizaci všech částí akce. Pokud si ale bude situace žádat vaši asistenci, 
neváhejte v roli poradce a garanta projektu využít tento podpůrný materiál. 
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PRÁVNÍ A FINANČNÍ MINIMUM

Při organizování činností, které směřují jakýmkoliv způsobem k veřejnosti, je obvykle nutné dodržet 
určitá závazná pravidla. Ta jsou nejčastěji stanovena obecně závaznými právními předpisy (zákony 
nebo prováděcími předpisy). Při porušení právních předpisů následuje sankce, která postihuje ty, kdo 
se protiprávního jednání dopustili ať z neznalosti, nebo s plným vědomím. Jednou ze základních zá-
sad demokratického práva je zásada jeho veřejnosti, která se dá jinak vyjádřit slovy „Neznalost zákona 
neomlouvá“. V praxi to znamená, že každý je povinen dodržovat právní předpisy, které byly zveřejně-
ny ve Sbírce zákonů. A v případě, že poruší zveřejněný právní předpis, byť o jeho existenci a obsahu 
nic nevěděl, nemůže se s úspěchem hájit neznalostí tohoto předpisu. Proto v následujícím textu nabízí-
me výklad postupu v souladu s právními předpisy na základě zkušeností pilotních projektů Kdo jiný?.

„Zjistit si veškeré informace o tom, jaké povinnosti dané zákonem musí pořa-
datel veřejné akce zajistit, jaká pravidla se musí dodržovat. V tomto směru je 
dobré se spojit s někým, kdo už má podobné zkušenosti, a může tedy poradit.“

Markéta, septima, Gymnázium Benešov

1 TÝMOVÝ PROJEKT OBECNĚ

PRÁVNÍ FORMA ANEB JAK BUDEME VYSTUPOVAT NAVENEK
Podle rozsahu svého projektu si zvolte právní formu. 

Máte několik možností:

• Nejjednodušší a právně nezávaznou variantou je, že budete řešit projekt jako neformální skupina 
mladých lidí. Komunikaci navenek vám usnadní, pokud budete vystupovat pod patronací školy, 
nějakého klubu, neziskové organizace apod.| 

• Druhou variantou je založit před zahájením práce na projektu společnost – podle § 2716 a násl. 
(nového) občanského zákoníku (dále jen NOZ) – a to k časově omezené spolupráci. Společnost vzniká 
smlouvou uzavřenou mezi všemi účastníky, které NOZ označuje za společníky (pozor, neplést se 
společníkem obchodní korporace). Forma smlouvy není zákonem předepsána, pro účely kontaktu 
s třetími osobami však je vhodné uzavřít smlouvu písemně. V souladu s § 31 NOZ jsou způsobilí uza-
vřít tuto smlouvu o společnosti též nezletilí studenti, neboť vzhledem k účelu společnosti jde o úkon 
přiměřený rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Společnost je právní útvar bez 
právní subjektivity, jehož společníci mohou v právních vztazích vystupovat pod společným jménem. 
Ze závazků takto učiněných jsou všichni společníci podle §2736 NOZ zavázáni společně a nerozdílně. 

• Je také možné založit spolek – podle § 214 a násl. NOZ. Takto vzniklý spolek je právnickou osobou. 
Práva a povinnosti člena upravují stanovy spolku. Ten vzniká zápisem do spolkového rejstříku 
vedeného krajským soudem dle sídla spolku. Mohou ho založit svéprávné osoby, zakladateli tedy ne-
mohou být studenti mladší 18 let. Ti se však za podmínek stanovených stanovami mohou stát členy 
spolku. Název se musí lišit od již existujících právnických osob (názvy právnických osob lze vyhle-
dat na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR).
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První varianta je vhodná pro projekty menšího rozsahu, kde nebudete vstupovat do právních vztahů 
s třetími osobami, popřípadě využijete garance školy. Druhá varianta je vhodná pro větší  
a dlouhodobější projekty. Pro třetí variantu se rozhodnete, pokud je váš projekt většího rozsahu, bu-
dete v něm pokračovat delší dobu a chcete žádat veřejnou správu o dotace. Pro druhou a třetí variantu 
budete potřebovat konzultaci s někým, kdo se orientuje v právní praxi, a také zletilého zástupce týmu.

2 PROJEKCE FILMŮ

Projekce dokumentárních filmů jsou jedním z poměrně jednoduchých, přitom však velice  
účinných nástrojů. Projekce muže být jednorázová, ale můžete vymyslet i školní filmový  
festival (tady bude realizace už trochu složitější).

PROJEKCE VE ŠKOLÁCH
Na projekce ve školách (nebo v jiných vzdělávacích zařízeních) v rámci vyučování se vztahuje tzv. bez-
úplatná zákonná licence, která umožňuje používat filmy, hudební nahrávky, texty, divadelní hry apod. 
relativně volně. Obvyklou podmínkou je vždy uvedení jména autora, názvu a zdroje konkrétního díla. 

TIP
Pokud daný film pochází z nabídky JSNS.CZ, lze jej ve většině případů promítat pro nekomerční vzdě-
lávací účely, tedy žákům a studentům, bez dalšího řešení otázky autorských práv. Filmy z nabídky 
JSNS.CZ mají již také ošetřena práva pro veřejnou produkci hudby, která je ve filmech obsažena.

VEŘEJNÉ PROJEKCE 
V případě veřejných projekcí (tj. pokud se projekce nekoná pro uzavřenou skupinu přátel, ale pro širší 
veřejnost) se jedná o  tzv. užití audiovizuálních (AV) děl. Tyto případy upravují zákon č. 273/1993 
Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, a zákon 121/2000 Sb.,  
o právu autorském (tzv. autorský zákon). 

Oba zákony stanovují následující povinnosti:
• Zajistit zveřejnění stanovené věkové hranice přístupnosti a vyloučení osob nesplňujících tuto 

hranici z účasti na projekci.
• Zajistit pro projekci autorská práva na veřejnou projekci, a to oslovením majitele autorských práv 

(režiséra či producenta díla) a vyžádáním svolení pro projekci. 
• Pokud se projekce audiovizuálního díla koná při přednášce určené výlučně k účelům vědeckým 

nebo vyučovacím či k jiným vzdělávacím účelům (podle § 31 autorského zákona), je možné použít 
bez porušení tohoto zákona libovolnou část konkrétního díla jako tzv. citaci.

• Souhlas majitele autorských práv rovněž není potřeba v případě, když v souladu s § 35  
odst. 2 autorského zákona bude AV dílo použito při školním představení, jehož se zúčastní výlučně 
studenti a vyučující školy, školského nebo vzdělávacího zařízení.

• Zjistit, zda má majitel autorských práv rovněž ošetřena práva pro veřejnou produkci hudby, kte-
rou AV dílo obsahuje; pokud tomu tak není, je nutné vyjednat právo pro takovou produkci od společ-
ností OSA či Intergram. 

• Při veřejné produkci hudby, například v případě doprovodného programu vašeho projektu, raději 
také kontaktuje organizace OSA nebo Intergram a konkrétní případ s nimi konzultujte.
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TIP
Nevybírejte vstupné (výjimkou jsou pouze benefiční akce). Charakter akce by se změnil na komerční.

MÍSTO KONÁNÍ AKCE
Co se týče povolení k projekci, ta se může konat na jakémkoliv místě, pokud získáte souhlas majitele 
objektu nebo jeho správce – například ředitele školy nebo obce (při pořádání projekce v parku, na ná-
městí apod.).

PŘÍSTUP K DOKUMENTÁRNÍM FILMŮM
Pro přístup k dokumentárním filmům můžete zvolit například jednu z níže popsaných cest:

Filmový klub Jeden svět na školách
Studenti středních škol mají možnost na své škole založit tzv. Filmový klub Jeden svět na školách. Za-
ložením filmového klubu získáte možnost si zdarma zapůjčovat dokumentární filmy pro své projekce 
i spoustu dalších tipů a rad. jsns.cz/filmovekluby

Portál pro vyučující JSNS.CZ
Vyučující mohou využít bohaté nabídky dokumentárních filmů a výukových materiálů ve formě au-
diovizuálních lekcí na portálu JSNS.CZ.

Promítej i ty!
V rámci platformy Promítej i ty! si můžete zdarma půjčovat vybrané dokumentární filmy uvedené 
na festivalu Jeden svět v rámci projektu Promítej i ty!. promitejity.cz

3 BENEFIČNÍ AKCE

Tým studentů chce uspořádat benefiční koncert (benefiční výstavu, představení… ). Řeší, kdo 
za ně může podepisovat smlouvy – například s pronajímatelem prostor, jak řešit vstupné, zda 
musejí vést účetnictví, jak předat výtěžek z akce tomu, v jehož prospěch se koná, a na co musejí 
dbát z hlediska ochrany autorských práv. Akce se pořádá v místním kulturním centru, ale mís-
tem produkce může být také budova školy, veřejné prostranství či prostředí přírody.
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ORGANIZACE AKCE
Účastníkem právních vztahů, tj. organizátorem nějaké akce, nájemcem prostor apod., může být  
v souladu s hlavou II zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník (dále jen NOZ), pouze fyzická oso-
ba, která je plně svéprávná, tj. dovršila 18 let (§ 30 NOZ), nebo právnická osoba. Tým studentů sám 
o sobě postavení právní osoby nemá. Studenti se nejdříve musejí dohodnout, jak bude jimi plánova-
ná akce organizována. Existuje několik variant řešení:

• Tým studentů se dohodne s konkrétní fyzickou osobou, například s jedním ze studentů starším 
18 let, nebo s jinou osobou starší 18 let, která „pro ně“ bude svým jménem činit právní úkony: na-
příklad podepisovat smlouvy, potvrzovat objednávky. Studenti pak budou plnit jednotlivé činnosti 

– propagaci akce, prodej vstupenek apod.
• Je třeba si uvědomit, že osoba, která bude za studenty jednat, ponese i odpovědnost spojenou s tímto 

jednáním, například odpovědnost za závazky stanovené ve smlouvách, odpovědnost za způsobenou 
škodu atd.

• Součástí dohody s fyzickou osobou musí být i to, že veškerý zisk z akce bude poskytnut na studenty 
určený charitativní účel. Danou osobu byste měli dobře znát, musí být spolehlivá  
a důvěryhodná (ideálně rodič nebo vyučující).

• Tým studentů osloví konkrétní právnickou osobu, například občanské sdružení nebo provozovate-
le kulturního centra, která pak akci realizuje svým jménem a studenty pověří úkoly při její organi-
zaci. Zvolená právnická osoba pak veškeré smlouvy uzavírá svým jménem, svým jménem činí další 
právní úkony a nese odpovědnost za tuto akci. Součástí dohody s právnickou osobou musí být i to, 
že veškerý zisk z akce bude poskytnut na studenty určený charitativní účel. Pro jednání se zvolenou 
právnickou osobou si studenti zvolí svého zástupce, který jedná jejich jménem.

„Když jsme vydělali peníze v našem sociálním podniku, s pomocí naší paní uči-
telky Martiny jsme zakoupili dva hrací prvky na naše nové hřiště. Ty jsme pak 

darovali obci. Paní učitelka s nimi podepsala darovací smlouvu.“

Martina, 8. třída, ZŠ Potěhy

VSTUPNÉ
Pro řešení vstupného existují dvě varianty:
• Vstupné bude stanoveno pevnou částkou předem, proti platbě bude účastníkům vydávána vstupenka.
• Řešení formou tzv. dobrovolného vstupného. Při použití této formy hrozí nebezpečí, že se studenti 

dostanou do konfliktu se zákonem c.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Pokud by akci pro studenty 
organizovala právnická osoba (viz předchozí bod 2) a vybíralo by se vstupné formou dobrovolných 
peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu návštěvníku, a to na předem stanovený pro-
spěšný účel, musela by ona právnická osoba ohlásit krajskému úřadu (v případě Prahy magistrátu) 
veřejnou sbírku. V praxi se jedná o situaci, kdy se od osob přicházejících na akci u vstupu vybírá 
dobrovolné vstupné.
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TIP
VEŘEJNÉ SBÍRKY
Vyhnout se konfliktu se zákonem o veřejných sbírkách lze dvěma způsoby:
• Na akci budou mít přístup pouze účastníci, kteří předem obdrželi pozvánky a kteří popřípadě 

potvrdí svou účast.
• Dobrovolné příspěvky se nebudou vybírat při příchodu na akci, kdy není jisté, kolik osob se jí 

zúčastní, ale až o přestávce, kdy je přítomen již určitý okruh účastníků-přispěvatelů; této situaci 
se někdy říká „situace uzavřených dveří“.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Organizuje-li akci z pověření studentů jeden z nich nebo jiná fyzická osoba, která to činí jako tzv. pří-
ležitostnou činnost, nemusí o této akci vést účetnictví ve smyslu zákona c. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
Provede při vyhodnocení akce pouze vyúčtování, ve kterém bude uvedeno, jaké byly náklady na akci, 
jaké byly příjmy ze vstupného, případně od dárců, a jaký je výtěžek celé akce – tzn. jaký je zisk. 
Organizuje-li akci pro studenty právnická osoba, budou náklady na ni a výnosy z ní součástí jejího 
účetnictví. Výtěžek (zisk) převede ten, kdo akci zajištoval, darovací smlouvou subjektu, který studen-
ti určí jako příjemce. Jestliže budou peníze z akce předávány určenému subjektu přímo, tzv. z ruky 
do ruky, není nutné darovací smlouvu uzavírat písemně. Ten, kdo získané prostředky obdrží, pouze 
podepíše potvrzení, že prostředky převzal.

AUTORSKÁ PRÁVA
Autorská práva upravuje zákon c. 121/2000 Sb., o právu autorském, tzv. autorský zákon.
Je důležité rozlišit situace, kdy studenti budou hrát/vystavovat svoje vlastní díla a kdy díla jiných autorů.

VLASTNÍ DÍLA STUDENTŮ
Autorská práva při použití vlastních děl není nutné řešit. To samé by platilo, pokud by hudba, obrazy 
nebo fotografie studentů byly použity při představení, ve kterém by sami studenti nebo učitelé školy 
vystupovali. Předváděním vlastních děl současně dávají souhlas k jejich užití.
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POUŽITÍ DĚL JINÝCH AUTORŮ
Každé reprodukované dílo podléhá autorským právům, dílo nelze použít bez souhlasu autora. Autoři jsou 
obvykle zastupováni tzv. kolektivními správci, kteří realizují jejich majetková práva a povolují za ně 
použití autorských děl za úplatu. O povolení, tzv. licenci, je nutné požádat před pořádáním představení.

Kolektivní správci autorských práv v ČR:
• OSA, Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. – pro hudební díla provozovaná 

jako živá hudba i provozovaná jako hudba reprodukovaná,
• INTERGRAM, Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazo-

vých záznamů – pro výkonné umělce (herce, hudebníky) a audiovizuální díla,
• DILIA, Divadelní, literární a audiovizuální agentura, o. s. – divadelní díla, literární díla  

a audiovizuální díla,
• OOA-S, Ochranná organizace autorská – sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury 

a obrazové složky audiovizuálních děl – výtvarná a architektonická díla.

Porušení autorských práv je sankcionováno pokutami, které uděluje obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, například městský úřad, v místě, kde se konala akce, na které byla neoprávněně použita 
autorská díla.

Výjimku k užití díla bez souhlasu autora stanoví autorský zákon v § 35 odst. 2 – podle něj lze po-
užít autorské dílo bez souhlasu autora při školních představeních, v nichž účinkují výlučně studenti 
nebo vyučující školy, školského nebo vzdělávacího zařízení.

TIP
U benefičních akcí, které se konají venku, doporučujeme nezapomenout na bezpečnost účastníků, 
zdravotnickou službu, na ohlášení akce u městského či obecního úřadu, případně na spolupráci  
s policií. Pokud jde o akci v přírodě, je důležité vědět, komu patří pozemky, na kterých se bude ko-
nat, a mít od majitelů zajištěný souhlas. A rovněž předem nahlásit sbírku na krajském úřadě.

MÍSTO KONÁNÍ AKCE
Koná-li se akce na cizím pozemku, musí mít pořadatel vždy souhlas vlastníka tohoto pozemku.  
Má-li se akce konat na veřejném prostranství, musí mít pořadatel souhlas příslušného obecního úřadu 
a za tzv. zábor veřejného prostranství musí být uhrazen místní poplatek. Bude se jednat o souhlas 
ředitele školy, majitele pozemku, obecního/městského úřadu atd. 
Koná-li se akce v budově, musí mít pořadatel uzavřenou buď smlouvu o bezplatném užívání, na-
příklad divadelního sálu, tj. smlouvu o výpůjčce, nebo smlouvu o úplatném užívání, tj. smlouvu 
o nájmu. Smlouvy mohou být uzavřeny i ústně. V takovém případě je však obtížné prokazovat v pří-
padě jakéhokoliv sporu, co bylo skutečně dojednáno. Proto doporučujeme sjednat do smlouvy písemně 
minimálně uvedení: jaká akce se bude konat, v jakém termínu a jaký prostor se pro akci poskytuje. 
U nájemní smlouvy pak uvést výši nájemného a data jeho splatnosti. Před uzavřením smlouvy by si 
měl pořadatel prostory prohlédnout, aby zjistil případné nedostatky či poškození – ty by měly být 
ve smlouvě vyjmenovány, aby se pořadatel vyhnul případným sporům, kdo škodu způsobil.
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4 BENEFIČNÍ PRODEJ

Tým studentů napekl v rámci školní praxe různé druhy pečiva a pečivo prodával o přestáv-
kách ve škole. Výtěžek studenti věnovali v plné výši na konkrétní nadaci. Řešili otázku vedení 
účetnictví a otázku, zda musí mít povolení z hlediska hygienického. Obdobná byla situace při 
organizování školních akcí, například festivalu dokumentů o lidských právech, kdy studenti 
sami připravili „školní čajovnu“ v jedné ze tříd, kde nabízeli čaj a kávu.

ORGANIZACE AKCE
Studenti k výrobě pečiva, případně jiných výrobků v rámci školní praxe nepotřebují žádné povolení 
orgánu veřejné moci, neboť se jedná o akci školy. V případě prodeje vlastních výrobků se jedná o tzv. 
příležitostný prodej, k němuž není nutné žádné speciální povolení orgánu mimo školu. Škola musí 
s daným prodejem souhlasit, a to jak s umístěním stánku či kavárny v prostorách školy, tak i s prode-
jem pečiva vyrobeného ve škole. K přípravě a prodeji vlastních výrobků studentů ve škole není nutné 
povolení krajské hygienické stanice. Pokud se nejedná o výrobky živočišného původu, nevztahují se 
na ně přísné hygienické předpisy.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Studenti nemusejí o této akci vést účetnictví ve smyslu zákona c. 563/1991 Sb., o účetnictví. Prove-
dou při vyhodnocení akce pouze vyúčtování, ve kterém bude uvedeno, jaké byly náklady na zhotovení 
výrobku a další související náklady, jaké byly příjmy z prodeje a jaký je výtěžek celé akce, tzn. jaký je 
zisk, který věnují na charitativní účely.

DAROVÁNÍ VÝTEŽKU AKCE NA CHARITATIVNÍ ÚČELY
Při darování výtěžku akce se uzavírá darovací smlouva. Zde platí obdobně, co bylo uvedeno pro situa-
ci benefiční akce. Smluvní stranou zde nemůže být tým studentů, protože nemá způsobilost k práv-
ním úkonům. Smlouvu může v zastoupení studentů uzavřít jeden z nich. Jestliže budou peníze z akce 
předávány určenému subjektu přímo, tzv. z ruky do ruky, není nutné darovací smlouvu uzavírat 
písemně. Ten, kdo získané prostředky obdrží, pouze podepíše potvrzení, že prostředky převzal.
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5 EKONOMICKÝ ZISK Z PROJEKTU A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ A JEHO VYUŽITÍ

Tým studentů uspořádal koncert a výtěžek ze vstupného chce využít na rekonstrukci a opravu 
studovny školy. Musí toto škola řešit ve svém účetnictví, případně jak? Podobně například stu-
denti vybrali prodejem školního časopisu/výtvarných děl apod. obnos peněz, který chtějí využít 
na přípravu dalšího výtisku/nákup dalších výtvarných potřeb apod. Jakým způsobem k této 
ekonomické činnosti žáku musí/může škola přistupovat?

Studenti sami nemohou zajištovat rekonstrukci školy, její dovybavení apod. Výtěžek však mohou škole 
darovat s tím, že v darovací smlouvě vymezí účel daru, který je pro školu závazný. Darovací smlouvu 
je v tomto případě vhodné uzavřít písemně podle § 2055, NOZ. Postup je totožný jako při darování 
výtěžku na charitativní akci. Škola vede dar ve svém účetnictví v souladu s právními předpisy.

Je-li škola příspěvkovou organizací, je nutné počítat s tím, že podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, nabývá škola dar do vlastnictví svého zřizovatele a s jeho souhla-
sem. Konkrétní postup je tedy nutné se školou projednat. Bude záležet na tom, zda má od zřizovatele 
souhlas k přijímání takových darů, nebo o něj bude muset žádat.

ŠKOLNÍ ČASOPIS
U vydávání školních časopisů je třeba rozlišit, kdo je vydavatelem – zda škola, nebo nezávisle na ní 
přímo studenti. Příjem z  prodeje náleží vydavateli. Jsou-li vydavatelem studenti reprezentovaní 
konkrétní osobou (kolektiv nemůže být vydavatelem – viz výše), mohou s  výtěžkem naložit dle 
svého uvážení. Je-li vydavatelem škola, tzn. vydávání časopisu je součástí její činnosti, je výtěžek 
jejím vlastnictvím a může ho poskytnout studentům k realizaci jejich činnosti, stejně jako jim po-
skytuje ostatní pomůcky.

6 HAPPENING, FLASHMOB, VEŘEJNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

HAPPENING
Happening a guerilla marketing mají společné nekonvenční strategie a metody, které dokážou vyvolat
reakci veřejnosti (a zpravidla i pobavit) za vynaložení minimálních finančních nákladů. Happening 
vznikl v 60. letech 20. století jako netradiční forma uměleckého vyjádření. V současné podobě může 
mít formu příležitostného veřejného shromáždění, pouličního divadelního představení, pásma kon-
certů upouorňujícího na konkrétní (společenské) problémy.

Různé podoby happeningu
Pokud má happening podobu příležitostného shromáždění s využitím netradičních uměleckých 
forem a prvků (například divadelních, výtvarných nebo hudebních) se záměrem vtáhnout diváky 
do akce, nebude veřejným shromážděním ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. 
Má-li se však happening konat na veřejném prostranství, musí mít pořadatel souhlas příslušného 
obecního úřadu a za tzv. zábor veřejného prostranství uhradit místní poplatek.
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Pokud má happening podobu pouličního průvodu, spadá již pod zákon č. 84/1990 Sb., to znamená, 
že je veřejným shromážděním. Svolavatel, kterým mohou být osoby starší 18 let nebo právnické 
osoby, je povinen shromáždění písemně oznámit obecnímu úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel 
alespoň pět dnů předem. Většina obcí má pro tyto účely zvláštní formuláře.

TIP
Pokud organizujete veřejné shromáždění (například průvod, demonstraci či některé typy happenin-
gů), je nutné akci správně ohlásit alespoň pět dní předem na příslušném úřadě. Pokud organizujete 
sportovní či kulturní akci nebo chcete na veřejné místo umístit nějaký (umělecký) předmět, je nut-
né požádat minimálně s měsíčním předstihem majitele pozemku a příslušný úřad o svolení. Někdy 
je nutné informovat městskou policii.

GUERILLA MARKETING
Guerilla marketing využívá netradičních kanálů, provokuje, vy-
užívá humor i jistou dávku agresivity. Často se pohybuje na hra-
nici oficiálních pravidel. Funguje ve fyzickém veřejném prostoru 
(náhlé shromáždění lidí, kteří se na minutu zastaví a provedou 
naplánovanou akci), ale využívá i prostor virtuální (virální 
marketing, „šeptanda» či přispívání do on-line diskusí příspěvky 
propagujícími konkrétní téma, produkt). Velkou výhodou tohoto 
netradičního způsobu marketingu jsou jeho nízké náklady.

Guerilla = 
španělský výraz pro 

partyzánský způsob boje, 
ve kterém malé skupiny rych-
lými a neobvyklými akcemi 
mohou překvapit i mnohem 

silnějšího protivníka.
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FLASHMOB
Flashmob je náhlé srocení lidí na konkrétním místě v konkrétním čase, přičemž oboje je určeno 
předem. Spojuje je společná myšlenka – stejné chování, oblečení apod., čímž způsobí u náhodných 
pozorovatelů údiv a pobavení. Charakteristická je rychlost akce (většina flashmobů trvá maximálně 
10 minut) a to, že účastníci se po akci rychle ztratí v davu. Flashmob může být pojat jako čirá recese, 
ale může být také nástrojem protestu či upozornění na konkrétní problém. Klasickým flashmobem 
jsou taneční a pěvecké akce na veřejných prostranstvích, kde se shlukuje více lidí (letiště, náměstí, 
nádraží, obchodní domy atd.).

VEŘEJNÁ SHROMÁŽDENÍ
Pokud chcete veřejně vyjádřit své postoje ke konkrétnímu veřejnému tématu, můžete tak učinit for-
mou veřejného shromáždění. V případě účasti většího počtu lidí a následné dobré medializace může 
mít taková akce velký dopad. Veřejným shromážděním jsou například pouliční průvody, demonstrace 
či některé typy happeningů (ty, které jsou většího rozsahu, jsou přístupné každému a konají se na ve-
řejném prostranství).

TIP
Pokud se snažíte prosadit konkrétní věc na lokální úrovni, je efektivnější, pokud shromáždění 
předcházejí jiné způsoby komunikace se zastupiteli či úředníky – osobní jednání, lobbing, petice atd. 
Pokud tyto prostředky nestačí nebo na ně není dostatek času (například pokud se k akci rozhodnete 
těsně před závažným rozhodovacím procesem apod.), můžete vyjádřit své postoje rovnou touto formou.
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JAK NA TO?

1 Svolavatel shromáždění → Musí být starší 18 let.

2 Oznamovací povinnost → Veřejné shromáždění jí podléhá, to znamená, že 
je třeba akci ohlásit na městském či obecním úřadě spravujícím danou oblast. Koná-
ní shromáždění musí svolavatel oznámit nejdříve šest měsíců a nejpozději pět 
dní před akcí.

3 Písemné oznámení → Není pro něj jednotný formulář. Nicméně jednotlivá 
města a úřady často nabízejí vlastní formulář, který si můžete stáhnout většinou 
z internetových stránek obecního/městského úřadu či magistrátu.

4 Organizační tým → Stejně jako u jiných typů akcí si rozdělte úkoly – rozhod-
něte se, kdo bude shromáždění ohlašovat, kdo bude koordinovat jednotlivé úkoly, 
kdo bude jménem svolavatele a organizátorů mluvit ke shromážděným apod.

5 Program shromáždění → Připravte si pořadí řečníků apod. Pokud čekáte 
větší počet účastníků, je dobré mluvit přes megafon nebo mikrofon se zesilovačem 
a reproduktorem.

6 Sdělení prezentujte vizuálně → Připravte například transparenty, zajíma-
vé alegorické vozy, kostýmy apod., které budou vaše sdělení prezentovat i na foto-
grafické dokumentaci a pro média.

7 Naplánujte dobře trasu → Pokud chystáte shromáždění formou pouličního 
průvodu, rozhodněte, kudy povede, zkuste si ji i zkušebně projít. Pamatujte přitom 
na to, že větší počet lidí se pohybuje mnohem pomaleji než malá skupina. Trasu je 
třeba rovněž ohlásit.

8 Propagace akce → Dejte o akci vědět prostřednictvím sociální sítě, letáčků, 
médií. Informujte o ní alespoň dva až tři týdny předem a v den konání na ni znovu 
upozorněte. Pozvěte na shromáždění zástupce médií, ve kterých chcete, aby se 
informace o shromáždění objevila, případně vydejte tiskové prohlášení.

9 Dokumentace → Foťte, točte. Už během akce můžete dávat příspěvky s fotka-
mi na facebook a Twitter. Po skončení akce o ní napište článek na webové stránky 
školy, svůj blog nebo web akce/projektu.

10 Rozloučení → Po skončení shromáždění se s účastníky rozlučte a vyzvěte  
všechny k poklidnému rozchodu.

11 Komunikujte dále s médii → Aby o akci informovala, nabídněte jim napří-
klad rozhovor s organizátory, vlastní dokumentaci apod.
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Bezkonfliktní průběh shromáždění
Snažte se zabezpečit, aby v průběhu shromáždění nenastaly žádné konflikty. Na začátku akce vyhlas-
te, jaký bude její průběh, kdy je ohlášeno její ukončení a jaká jsou pravidla, která by měli účastníci 
respektovat. Upozorněte také, že po ukončení shromáždění jsou podle zákona účastníci povinni se 
pokojně rozejít.
Pokud by se na shromáždění vyskytl někdo, kdo by jeho klidný průběh narušoval, upozorněte jeho 
i ostatní, že brání cíli, který jste si dali – tím byste měli zabránit, aby strhl či vyprovokoval další 
účastníky. Pořadatel akce je odpovědný i za její bezpečnost a v případě nějakého konfliktu je na něm, 
aby zajistil okamžité řešení.

Písemné oznámení – co je povinné:
• Účel shromáždění, den a místo jeho konání a doba zahájení.
• Předpokládaná doba ukončení.
• Předpokládaný počet účastníků.
•  Opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (zejména po-

třebný počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení).
• Jde-li o pouliční průvod, uvádí se výchozí místo, trasa a místo ukončení.
• Jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt svolavatele (u právnické osoby její název, sídlo a také 

jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem).
• Jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.
• Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen 

k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

7 VÝTVARNÉ UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Tým studentů chce ve veřejných prostorách umístit výtvarná díla upozorňující na konkrétní 
společenský problém.

ORGANIZACE AKCE
Při organizaci veřejné výstavy záleží na tom, zda studenti vystavují svoje díla, či díla jiných autorů.
Pokud se jedná o jejich díla, pak nevzniká otázka souhlasu autora s touto formou zveřejnění díla – 
studenti umístěním svých děl poskytují souhlas k tomu způsobu zveřejnění. 
Při vystavování děl jiných autorů musejí získat jejich souhlas (nebo souhlas jejich správce), tzn. uza-
vřít licenční smlouvu (k uzavření smlouvy viz postup popsaný u benefiční akce – kdo je za studenty 
oprávněn jednat). Licence muže být poskytnuta úplatně nebo bezúplatně.

MÍSTO KONÁNÍ AKCE
K umístění výtvarných děl na veřejném prostranství musí mít pořadatel souhlas příslušného obec-
ního úřadu a za tzv. zábor veřejného prostranství musí být uhrazen místní poplatek. 
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V. KONKRÉTNÍ NÁSTROJE 

1 KOMUNIKACE S ÚŘADY

PRÁVO NA INFORMACE
Díky zákonu o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.) se nemusíte obávat požado-
vat po úřednících informace vztahující se k jejich působnosti, tedy k oblasti, kterou se zabývají.

Příklady:
téma: znečištěný potok → odbor životního prostředí,
téma: nepoctivý podnikatel → živnostenský úřad,
téma: nový přechod → odbor územního plánování a stavebního řádu.

JAK NA TO?

1 Povinnost poskytovat informace → Státní orgány (například Úřad vlády 
ČR, ČNB atd.) a orgány územní samosprávy (například obecní/městské či krajské 
úřady atd.) mají povinnost podávat informace.

2 Žádost → Lze ji podat ústně nebo písemně.

3 Písemná žádost by měla obsahovat: 
adresát – komu je žádost určena, kterému subjektu (například Městský úřad Tábor, 
odbor životního prostředí),
odesílatel – kdo o informace žádá, jeho kontaktní údaje,
srozumitelný a věcný obsah žádosti.

4 15 dnů → To je povinná lhůta úřadu pro poskytnutí informací. Ze závažných 
důvodů může být lhůta prodloužena o 10 dnů.

5 Úhrada → Za poskytnutí informace je úřad oprávněn požadovat úhradu 
ve výši nákladů spojených s vyhledáváním, kopírováním apod.

6 Někdy nelze poskytnout → Nebudou vám poskytnuty informace, které jsou 
osobní, utajované (dle zákona č. 148/1998 Sb.) či obchodní tajemství.

KOHO OSLOVIT?
Při řešení veřejných problémů se nevyhnete jednání s úředníky. Důležité je vyhledat takového úřed-
níka, který vám může pomoci; oblast vašeho projektu musí spadat do jeho působnosti. Vždy je dobré 
oslovit člověka, který má k řešení vašeho problému nejblíže, nese zodpovědnost a zná místní poměry. 
V menších obcích, které nevykonávají přenesenou působnost (státní správu), kontaktujte některého 
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člena místního zastupitelstva, případně starostu obce. I v tomto případě nechte žáky a žákyně, aby 
zkusili sami úředníky oslovit a vyjednat si potřebnou věc sami, možná pouze s vaším doprovodem. 

VEDENÍ MĚSTA, OBCE, KRAJE

Městský, obecní, krajský úřad – v samostatné působnosti plní úkoly, které mu uloží obecní rada nebo zastupitelstvo. 
Také vykonává v různé míře podle velikosti obce státní správu (tj. přenesenou působnost) svěřenou obci. Obecní 
i krajský úřad se zpravidla člení na odbory, které konkrétní výkon přenesené působnosti zabezpečují. Odbory zřizuje 
a stanovuje jim náplň práce rada obce. Právě v rámci odborů obecního úřadu nejsnáze naleznete kompetentního 
a zodpovědného úředníka pro oblast vašeho projektu. Podle velikosti rozlišujeme následující typy obcí: obec, městys, 
město, statutární město. Ve městech hovoříme o městských úřadech, ve  statutárních městech o magistrátech.

RADA MĚSTA, OBCE, KRAJE

PRIMÁTOR, STAROSTA, HEJTMAN

Zastupuje město či obec navenek, stojí v čele městské/obecní rady 
i městského/obecního úřadu, je volen zastupitelstvem města či obce.

Má 5–11 členů, podle velikosti obce či kraje. Vykonává rozhodnutí zastupitelstva, 
rozhoduje zejména o provozních záležitostech.

Je nejvyšší orgán obce, podle velikosti obce či kraje má 7–65 členů 
volených na čtyři roky občany obce, schvaluje obecně závazné vyhlášky. 

Zasedání městského či obecního zastupitelstva jsou veřejná.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA, OBCE, KRAJE

MĚSTSKÝ, OBECNÍ, KRAJSKÝ ÚŘAD

OMBUDSMAN
Pokud se setkáte s nečinností úřadu, můžete se obrátit na veřejného ochránce práv (ombudsman). Jeho 
funkce byla zřízena právě pro ochranu osob před porušováním práva ze strany úřadů z důvodu jejich 
nečinnosti, případně porušení principů dobré správy. Ombudsman umožňuje nestranné a kompletní po-
souzení stížnosti. Může úřad či instituci vyzvat k nápravě, nemůže však rušit či měnit jejich rozhodnutí.

Ombudsman řeší stížnosti na: ministerstva, Radu pro televizní a rozhlasové vysílání, obce či kraje 
při výkonu státní správy s přenesenou působností, ale už ne tam, kde rozhodují jako samospráva, 
policii s výjimkou vyšetřování, na armádu, vězeňskou službu, Hradní stráž či zdravotní pojišťovnu.
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Sídlo veřejného ochránce/ochránkyně práv: Údolní 39, 602 00 Brno 
Podnět ombudsmanovi musí obsahovat:
• jméno, příjmení, bydliště, kraj, telefon,
• proti komu podnět směřuje – jméno a příjmení nebo jiné údaje o totožnosti osoby, na kterou si 

stěžujete, případně úřad (ministerstvo, ČNB…),
• výstižné vylíčení stížnosti,
• informaci, zda byla věc předložena také jinému státnímu orgánu,
• čeho chcete podáním podnětu docílit,
• informace, zda jste vyzvali úřad, na který si stěžujete, k nápravě,
• seznam příloh,
• datum, podpis.

1.1 TELEFONÁT

Připomeňme si stručně zásady formálního telefonátu.

JAK NA TO?

1 Představení → Kdo jste, kam chodíte do školy.

2 Je vhodný čas? → Zjistěte, zda má osoba, které voláte, na vás nyní čas, pří-
padně si domluvte termín, kdy můžete zavolat ještě jednou.

3 Představte svůj projekt nebo téma, kterým se zabýváte → Zjistěte potřebné 
informace nebo si domluvte schůzku. Buďte zdvořilí a struční.

4 Domluvte si schůzku → Na ní můžete představit projekt více do hloubky 
a zjistit situaci a názor dotyčného úředníka na řešené téma. 

1.2 FORMÁLNÍ DOPIS 

Pokud chcete pro realizaci svého projektu oslovit písemně někoho, s kým jste ve formálním vztahu nebo 
koho vůbec neznáte, je vhodné se držet základních pravidel psaní formálního dopisu. Pro doručení mů-
žete použít jak klasickou poštu, tak jej poslat jako e-mail (případně jako jeho přílohu ve formátu pdf). 
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JAK NA TO?

1 Formát 
• Dopis pište vždy na papír formátu A4. Menší formát působí nevhodně.
• Dopis rozhodně pište na počítači. Pokud posíláte dopis poštou, můžete jej ale ručně podepsat.
• Dopis by měl být psán jedním typem písma. Pokud potřebujete zvýraznit nějaký výraz, můžete 

ho napsat tučně nebo kurzívou.

2 Adresy 
• Vlevo nahoru se píše adresa odesílatele (toho, kdo dopis píše). Tento údaj je vhodné doplnit 

i elektronickou adresou, e-mailem.
• O řádek níže uveďte adresu adresáta (toho, komu je dopis určen).

3 Místo a datum 
• Dva řádky pod adresou adresáta napište místo a datum. Pozor, tyto údaje se neoddělují čárkou 

(například V Olomouci 4. března 2015).

4 Nadpis 
• Dva řádky pod datem se uvádí zleva heslovitě obsah dopisu (dříve „Věc“).
• Začněte velkým písmenem, neukončujte však tečkou. Tento údaj zvýrazněte podtržením nebo 

tučným písmem.

5 Oslovení 
• Oslovení napište další dva řádky pod nadpisem.
• Oslovujte vždy 5. pádem (například Vážený pane Matýsku, nikoli Vážený pane Matýsek), za oslo-

vením následuje čárka. Mezi oslovením a následujícím textem se jeden řádek vynechává.
• Pokud nevíte přesně, na koho se obrátit, použijte obecné oslovení typu „Vážený pane, vážená paní“, 

„Vážení“ apod.
• Při oslovování má přednost pracovní pozice před jménem, a to hlavně pokud jde o výše posta-

vené pozice, například „Vážený pane řediteli“, „Vážená paní náměstkyně“ apod., nikoliv „Vážený pane 
Nováku“ (ředitel oslovované organizace).

• V dopisech pište osobní a přivlastňovací zájmena druhé osoby (Vy, Váš, Ty, Tebe, Tvůj atd.) vždy 
s velkým písmenem, a to ať píšete jednotlivci, nebo celému kolektivu. 

6 Text dopisu 
• Vlastní text začíná malým písmenem, neboť oslovení se odděluje čárkou. Mezi oslovením a tex-

tem nezapomeňte vynechat jeden řádek.
• Používejte jednoduché řádkování.
• Text je podle obsahu členěn do odstavců, mezi odstavci se vynechává jeden řádek.
• Odstavce začínají od levé svislice (tj. úplně vlevo) nebo se od ní odrážejí; začátek odstavců je 

v celém dopise jednotný.

7 Závěr 
• Závěrečné fráze dopisu (poděkování, rozloučení, očekávání apod.) bývají ve zvláštním odstavci.
• Případný ruční podpis uveďte vlevo dole nad vaším celým jménem psaným tiskacími písmeny.
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PŘÍKLAD

Jan Novák
Slezská 1325/16
123 01 Opava
tel.: 00420 772 222 222
m.kuklik@seznam.cz

PhDr. Jiří Polách
starosta města Opava
Horní náměstí 69
746 26 Opava

V Opavě 21. září 2014

Parkování před ZŠ T. G. M.

Vážený pane starosto, 

jmenuji se Jan Novák. Píši Vám jménem celé třídy VIII. B zdejší Základní školy T. G. M. Nejdříve by-
chom Vám chtěli poděkovat za to, jakým způsobem se město postavilo k vybudování přechodu s retar-
déry před naší školou. Přecházení přes ulici je teď mnohem jednodušší a řidiči se chovají ohleduplněji.

Chtěli bychom Vás ale jménem celé naší třídy upozornit na problém parkování před naší školou, kon-
krétně v ulici Pod Kopcem, který se stále zhoršuje. V posledních letech došlo k nárůstu počtu osobních 
automobilů obyvatel bydlících v ulici Pod Kopcem. Po naplnění míst určených k parkování začali 
obyvatelé svá vozidla stavět i před budovu školy, takže se stává, že děti vycházející před školu nejsou 
z vozovky vůbec vidět. Problém jsme již přednesli paní ředitelce.

Rádi bychom Vás požádali, abyste nám dal vědět na výše uvedenou adresu či telefonní číslo, jak bude 
tento problém řešen.

S pozdravem
 
za třídu VIII. B 

Jan Novák
Jan Novák
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1.3 OSOBNÍ JEDNÁNÍ

Velmi účinným způsobem, který může urychlit řešení vašeho problému, je osobní návštěva činitele, 
který má okruh vašeho projektu ve své kompetenci, například ředitel školy, člen zastupitelstva, úřed-
ník či jiná osoba s konkrétní odpovědností.

JAK NA TO?

1 Termín schůzky → Vždy domluvte předem telefonicky nebo e-mailem. 

2 Téma schůzky → Je vhodné druhému sdělit téma vašeho rozhovoru předem. 
Úředník tak bude mít možnost si připravit podklady pro společnou diskusi.

3 Na schůzku ve skupině → Jděte na schůzku ve dvou či třech, vzájemně se 
tak podpoříte a můžete se doplňovat. Také tím zdůrazníte naléhavost řešení dané 
věci.

4 Představte se, pak teprve popište problém → Řekněte své jméno, kde 
bydlíte, z jaké školy jste přišli, a pak teprve zmiňte problém, který jste přišli řešit.

5 Správné oslovení dotyčného → Nejlépe jeho titulem či funkcí: „pane ředi-
teli / paní ředitelko, pane doktore / paní doktorko, pane starosto / paní starostko, 
pane magistře / paní magistro“. 

6 Buďte struční a věcní → Mějte připravená fakta, mějte s sebou například 
výsledky ankety či články z regionálních novin, pokud se týkají vašeho problému.

7 Rozumné požadavky → Nechtějte vše najednou – ale také se nenechte odbýt 
vágními sliby. Své požadavky si promyslete předem a sepište si je.

TIPY
• Nebuďte agresivní a naštvaní, nevyhrožujte – sníží to vaši důvěryhodnost. Naopak se snažte 

působit pozitivně, ale pevně a sebejistě. Buďte konkrétní.
• Neomlouvejte se, že zabíráte danému zastupiteli nebo úředníkovi čas. Je zvolen či zaměstnán, 

aby reprezentoval občany a pomáhal jim – tedy je tu i pro vás.
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1.4 VEŘEJNÁ SETKÁNÍ

Úřady, zastupitelé, neziskové organizace i skupiny občanů pořádají ke konkrétním tématům besedy, 
které se nazývají veřejná setkání, debaty či diskuse. Cílem je společně diskutovat o možnostech řešení 
konkrétních problémů a návrzích na zlepšení ve spolupráci s odpovědnými představiteli veřejné správy. 
Většinou nejde o příliš expertní témata, ale o občanskou participaci – zapojení občanů do rozhodo-
vání na lokální úrovni. Takových setkání se mohou účastnit i žáci a studenti a reprezentovat zde 
určitý názor.

JAK NA TO?

1 Vědět o tom → Je důležité mít informace, zda se v blízké době koná veřejné 
setkání s občany na téma, které vás zajímá. Zjistíte to na webových stránkách jed-
notlivých úřadů a organizací, ale můžete také zatelefonovat konkrétním lidem.

2 Můžete se prezentovat → Chcete-li na setkání reprezentovat názor větší 
skupiny lidí, můžete předtím uspořádat anketu či dotazníkové šetření například 
mezi svými spolužáky či místními obyvateli.

3 Lze přijít bez ohlášení → Pokud se chcete zapojit aktivně, to znamená vy-
jádřit svůj názor, je někdy nutné to dopředu ohlásit – například e-mailem uvede-
ným na pozvánce na veřejné setkání. Často si však lze vzít slovo bez předchozího 
ohlášení.

4 Přijďte s návrhem na řešení → Prezentujte určitý postoj k problematice, ale 
také návrh konkrétního řešení a případnou nabídkou pomoci či spolupráce.

5 Zachovávejte pravidla slušného chování → Respektujte své partnery v debatě. 
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Jak přesvědčivě debatovat?
Debata je někdy chápána úžeji než obecnější slovo diskuse. Mělo by se v ní dojít k nějakému řešení, 
nejen probrat problematiku ze všech stran. Cílem je tedy v tomto případě přesvědčivě vyjádřit své 
názory, a to v omezeném čase. Pokud chcete být úspěšní, je třeba se na debatu dobře připravit.

• Připravte si dopředu své argumenty a promyslete, jak na ně mohou vaši oponenti reagovat.
• Podložte své argumenty jednoznačnými fakty – využijte přitom údaje, které jste získali při 

sběru informací, výsledků dotazníkového šetření apod.
• Respektujte svého oponenta jako debatního partnera.
• Naslouchejte pozorně, co oponent v debatě říká, jaký je jeho názor a jaký druh argumentů 

používá.
• Přemýšlejte důkladně o vlastních argumentech a reagujte na to, co oponent říká.

TIP:
Argumentujte přesvědčivě
Je třeba pečlivě uvážit, jakým způsobem argumenty při debatě použít. Neustále posuzujte jejich sílu. 
Některé argumenty jsou založeny na faktech, které o daném problému znáte, jiné na vlastní zkuše-
nosti, ty další pouze na domněnkách. Obecně lze říci, že je lépe pracovat pouze s několika dobrými 
argumenty než oponenta zahrnout množstvím faktů.
Debatér, který neumí své argumenty „prodat“, nemůže uspět. Kromě vhodných argumentů je třeba se 
zaměřit i na řeč těla a nácvik veřejného vystupování (například překonání nervozity). 
Aby byla debata zajímavá, je dobré podpořit svá tvrzení konkrétními příklady, osobní zkušeností apod.
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1.5 LOBBOVÁNÍ

Lobbing (z angl. lobby – původně vrátnice, předsíň, v přeneseném smyslu zájmová skupina) bývá 
někdy spojován s korupcí, ale jeho význam je mnohem širší. Je to vlastně soustavné prosazování zá-
jmů určité skupiny lidí, a to zejména v médiích, na veřejnosti, u orgánů státu a jeho představitelů.

V moderních demokratických státech, kde se státní moc chápe jako delegovaná občany ve volbách 
a zprostředkovaná volenými zástupci (například poslanci či zastupiteli), je komunikace s voliči ne-
zbytná a žádoucí. Je dokonce ústavně zaručena, stejně jako petiční právo. Proto mají volení funkcioná-
ři a poslanci své kanceláře a návštěvní hodiny určené pro veřejnost. 

JAK NA TO?

1 Zapojte co nejvíce dobrovolníků → Principem je oslovit co nejvíce lidí ze 
zastupitelstva, a to jak místního (zastupitelé obce nebo města), tak i na vyšší úrov-
ni (krajští zastupitelé, poslanci, senátoři).

2 Zkuste získat jednoho zastupitele → Když vaši věc přednese na jednání 
člen zastupitelů města nebo rady města, snadněji získáte podporu. Jestliže se pro 
vaši věc podaří získat většinu hlasujících, máte vyhráno.

3 Zasedání zastupitelů města jsou ze zákona veřejné → Takže klidně 
můžete přijít svou věc podpořit a vidět, jak jednání probíhá, a dokonce do něho 
zasáhnout otázkami či připomínkami. Pozor, neplatí to o schůzích rady města.

Právo občana podílet se na správě věcí veřejných
Právo občanů dané obce (to znamená tam, kde máte trvalé bydliště) vyjádřit se v průběhu jednání 
k projednávaným záležitostem je dáno zákonem, i když ne vždy je tento zákon dodržován (jedná se 
o článek 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod – obecné právo občana podílet se na správě věcí 
veřejných; jednací řád sice může stanovit bližší podrobnosti jeho uplatnění, avšak nemůže právo 
občana vyloučit nebo omezit).

1.6 PETICE 

Petice je jedním z nástrojů, kterým lze vyjádřit názor určité skupiny lidí na konkrétní záležitost a po-
kusit se tím ovlivnit rozhodování o ní – například u zastupitelů či úředníků, ale i jinde. Peticí se lze 
v zásadě domáhat čehokoliv, nesmí se jí však zasahovat do nezávislosti soudu a vyzývat k porušování 
ústavy a zákonů. Účinnost petic bývá někdy zpochybňována, nicméně mnoho příkladů jejich poten-
ciál potvrzuje. Petici můžete použít také třeba v rámci školy, kde máte šanci být mnohem úspěšnější 
než na úřadě. 
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TIP
Petice na internetu
V současné době se petiční akce začínají čím dál častěji objevovat i na internetu. Internetová pre-
zentace může napomoci propagaci petice, a tedy získání většího počtu signatářů (těch, kteří se pod 
petici podepíšou). Podpisy získané přes internet však mají pouze symbolickou platnost, neboť český 
zákon zatím možnost podpisu petice přes internet nezná, uznává pouze petice s reálnými originál-
ními podpisy. Přes tyto nevýhody má internetová petice své místo v občanské angažovanosti. 

 

JAK NA TO?

1 Písemně. Petice musí být písemná. 

2 Kdo může podat petici? Petici může sepsat jednotlivec nebo lze s ostatními 
vytvořit petiční výbor. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 
let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány, ale oni sami mohou být 
i mladší.

3 Náležitosti:
• text petice,
• jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jména, příjmení a bydli-

ště všech členů výboru, 
• jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru zastupovat,
• adresát petice (správní orgán) a datum.

4 Podpisy:
• Každá osoba, která petici podepíše, musí uvést: jméno a příjmení, bydliště a svůj 

podpis. Nemusí tedy uvádět rodné číslo. 
• Petici může podepsat i cizinec. (Listina základních práv a svobod, čl. 18, stanoví, 

že petiční právo má každý, tedy i cizinec. Pokud nemůže uvést trvalý pobyt, uve-
de adresu faktického pobytu.) 

• Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena 
osoba, která dosáhla věku 16 let. 

• Petice a podpisové archy mohou být vystaveny též na místech přístupných veřej-
nosti, k čemuž není potřeba povolení státního orgánu (pro zábor veřejného pro-
stranství apod.), ani to nemusíte oznamovat (jako u veřejného shromáždění). Při 
shromažďování podpisů však nesmí dojít k omezení provozu motorových a jiných 
vozidel a k rušení veřejného pořádku.

5 Přijetí petice. Petiční archy je nejvhodnější doručit osobně konkrétnímu člo-
věku na daném úřadě nebo zastupitelstvu. 
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2 MÉDIA A PUBLIC RELATIONS

Média a mediální sdělení jsou nejen součástí naší každodenní reality, ale zároveň tuto realitu (spo-
lu)utvářejí a konstruují. Pokud chcete vstupovat do veřejného prostoru se svými projekty, musíte 
se naučit s médii spolupracovat. Práce s médii není v zásadě nic složitého a nemusíte se jí bát. 

Vztah médií a reality je obousměrný. Média vypovídají o okolním světě a zároveň svými obrazy rea-
litu (spolu)utvářejí. Když získáte v médiích hlas, přispějete k tomu, jak vypadá diskurz vašeho tématu, 
což je obvykle právě cíl medializace. 

PUBLIC RELATIONS (PR)
dojem, který o sobě a své práci vytváříte
obraz, který si budujete o sobě a svém „produktu“

!!! Podstatou PR je komunikace !!!

JAK NA TO?

1 Proč, co vám to přinese? → Zkuste si na tuto otázku odpovědět. Dozví se 
o vaší akci více lidí a vyberete tak snáze peníze? Chcete změnit veřejné mínění 
a převažující názor? Legitimních důvodů najdete spousty a je dobré znát ty své, než 
se pustíte do oslovování novinářů.

2 Cílová skupina → Jak úzká či široká je vaše cílová skupina? Čím úžeji si vyme-
zíte vlastní cílovou skupinu, tím snáze ji pravděpodobně oslovíte.

3 Výběr partnerského média → Závisí na tom, zda je vaše téma lokální, nebo 
má širší dopad. 
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TIP
Celostátně vydávané deníky a jejich regionální mutace
• MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, Deník… 

• široký dopad, nádech prestiže tématu
• těžší umístění svého tématu

Televize, rozhlas
• tradiční média s vysokou prestiží,  

avšak stále nižší sledovaností

Internetové zpravodajství a on-line deníky 
• často provázané se svojí tištěnou předlohou
• vysoká konkurence témat
• tlak na rychlost a aktuálnost

Celostátní týdeníky
• Respekt, Reflex, Euro, Týden… 

• možnost velkého prostoru
• vysoká konkurence témat

Lokální periodika
• místní zpravodaj obce, města, městské části apod.

• přesnější lokální zacílení, snazší umístění svého tématu

Specifická periodika
• školní časopisy, zájmová periodika, ženské magazíny, časopis pro včelaře, houbaře, myslivce…
• větší alternativní periodika: Ekolist, Sedmá generace, Pravý domácí časopis

Bonus – co umí ČTK

ČTK (Česká tisková kancelář) je specifické médium poskytující především servis pro samot-
né novináře a novinářky. Pokud se vám podaří, aby vaše sdělení směřované k médiím převzala 
ČTK, máte jistotu, že většina českých novinářů a novinářek dostane krátkou anotaci o vás a vašem 
projektu do své e-mailové schránky. Podobně (ale v podstatně menším rozsahu) funguje platforma 
Econnect pro neziskové projekty. Jak ČTK, tak Econnect umožňují umístit na své stránky i avízo 
o předpokládané události (koncert, výstava…).

Obecní zpravodaje

Regionální nutace

Celostátní média
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2.1 NOVÁ MÉDIA A SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
 ...aneb každý je novinářem

V zásadě platí, že každý z nás se může se svým sdělením dostat k obrovskému množství lidí bě-
hem několika dní. Nepotřebujete zázemí velkého mediálního domu, stačí „pouze“ natočit video 
s vysokým virálním potenciálem.

Viralita je podstatnou vlastností nových médií, která jsou vázána na prostředí internetu. Viralita 
znamená, že váš obsah se dostane díky vzájemnému sdílení k desítkám, a možná i ke stovkám či 
tisícům příjemců. Pokud se vám virální video povede (což rozhodně není nic jednoduchého), váš 
obsah se šíří prostředím internetu stejně rychle a nakažlivě, jako se šíří virus.

YOUTUBE
Videa, která najdete na YouTube, většinou virálem nejsou. Ale i tak má smysl tam své video umístit, 
přestože neočekáváte jeho vysokou viralitu. Video působí vždy jako oživující prvek. YouTube nabízí 
možnost vytvoření vlastního kanálu, kam můžete umisťovat vlastní i cizí videa, která souvisejí s va-
ším tématem. 

CO MOŽNÁ O FACEBOOKU NEVÍTE
Fenomenální rozmach facebooku způsobil, že je to právě tato sociální síť, která se v současnosti stává 
často první platformou PR – tedy místem, které můžete využít pro komunikaci se svými potenciál-
ními příznivci. Rozvoj facebooku jako marketingového a PR nástroje bohužel není doprovázen 
uživatelskou podporou. Pravidla se mohou změnit zcela neočekávaně v řádu dnů. Pokud tedy 
nevyužíváte facebook jako svůj propagační informační kanál každodenně, nejspíš budete v jeho mož-
nostech dost tápat.

Základní funkce FB stránky – možnosti oproti osobním profilům:
• naplánovat příspěvek na konkrétní datum a čas,
• antedatovat příspěvek,
• kontrolovat statistiky, porovnávat je s jinými vybranými stránkami,
• spravovat své reklamy a měřit jejich účinnost, 
• mnoho dalšího.

Přes jistou nevyzpytatelnost facebooku a jeho nástrojů stále platí, že je to velmi užitečný a jednodu-
chý nástroj, kde můžete s relativně malými náklady oslovit značnou část vaší cílové skupiny a je 
tedy vhodné své facebookové stránce věnovat náležitou péči. 
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TIP
Základní pravidla: 
• Nikdy „nenakupujte“ fanoušky – chcete relevantní a reálné fanoušky, nikoliv člověka, který 

za „like“ vaší stránce získal slevu na šampon.
• Svůj příspěvek propagujte vždy s rozmyslem. Ve většině případů má smysl zaplatit propagaci 

cílenou na vaše stávající fanoušky a jejich známé, a postupně tak rozšiřovat svoji síť.

Problematickým bodem facebooku je stále nižší viditelnost příspěvků stránek. V praktické rovině 
to znamená, že váš průměrný příspěvek může vidět cca 10 % vašich fanoušků. Jedinou možností, 
chcete-li, aby příspěvek viděli všichni vaši fanoušci, je zaplatit cílenou propagaci. Zatím se pohybuje 
v řádu desítek korun. Dnes vám 50 až 200 Kč zajistí solidní viditelnost příspěvku u vašich fanoušků 
a jejich známých. Nicméně je otázkou, jak se bude tato částka dále zvyšovat. 

TWITTER
Sociální síť Twitter je zaměřena hlavně textově a je v ČR méně rozšířena než facebook. Své publikum 
však můžete najít i zde. Pokud se domníváte, že vaše téma je vhodné pro komunikaci prostřednictvím 
sítě Twitter, udělejte si rešerši hlavních postav (osobností, nevládní neziskové organizace, apod.) 
na poli vašeho tématu. Tyto pak můžete odebírat a v ideálním případě na ně aktuálně reagovat. Vlast-
ní příspěvky uvádějte pod hashtagy, které rezonují s veřejným míněním. Pokud chcete do příspěvku 
na Twitteru vložit dlouhý internetový odkaz, použijte zkracovač URL adres. 

Víte, že některá média přebírají část diskuse z Twitteru do svých zpravodajských kanálů? Twi-
tterový účet lze propojit s účtem facebookovým. Stejně jako u facebooku i v případě Twitteru platí, 
že reagovat je třeba okamžitě – tj. v řádu minut. Velká část diskuse se odehraje během tří hodin 
po uveřejnění příspěvku a den poté vaše reakce již nikoho nezajímá.

PROČ (NE)BLOGOVAT
Na českém internetu existují stovky a tisíce blogů, které nikoho nezajímají. Zároveň jsou zde ale 
desítky těch, které si našly své čtenáře a jejichž autoři mají významný vliv na utváření veřejného 
mínění. Tak jako se stal pan Cuketka díky svému blogu uznávaným názorovým expertem v oblasti 
gastronomie, můžete si vy prostřednictvím blogu vybudovat expertní pozici na své vlastní téma. 
Vyžaduje to však hodně píle, trpělivosti a schopnosti psát čtivé a aktuální texty. 

Existuje řada serverů, které nabízejí zdarma předpřipravený prostor pro váš blog – například blogger.
com, bloger.cz, webnode.cz… Chcete-li si opravdu dát na svém blogu záležet, můžete využít redakční 
systém WordPress. Je zdarma, ale zvažte, kolik času chcete věnovat grafickému ztvárnění svého blogu.
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Návod na to, jak mít úspěšný blog, vám neřekneme. Úspěch blogu je závislý (nejen) na vašem umě-
ní psát čtivě, srozumitelně a volit zajímavé titulky. Zároveň se se svým příspěvkem musíte 
trefit do společenského klimatu – tj. aby vaše téma připadalo zajímavé dostatečnému množství 
čtenářů a čtenářek. Často je to kontroverze, která vyvolává větší čtenost – obzvlášť pokud je téma 
spojeno s migrací, lidskými právy, genderovými otázkami apod. Buďte připraveni, že větší část reak-
cí může být velmi kritická. Zvažte, zda umíte reagovat na své odpůrce s chladnou hlavou a racio-
nální argumentací. Pokud ne, raději nereagujte vůbec nebo si svoji reakci nechejte na druhý den.

ABY KOMUNIKACE BYLA BEZPEČNÁ 
Soukromí na prvním místě
Je důležité být transparentní: zveřejnit informace o projektu, nabídnout kontakt, uvést, kdo 
za projektem stojí. Ale ne na úkor vlastního soukromí! 
• Vytvořte „projektové“ kontakty – zřiďte kontaktní telefonní číslo, e-mailové schránky projek-

tu, kde budete vyřizovat záležitosti související s projektem.
• Nikdy na webu, v sociálních sítích nebo blogu nezveřejňujte své osobní telefonní číslo ani 

soukromý e-mail.
• Nepište o sobě příliš mnoho. Pokud se chcete jako osoba představit, zaměřte se na vzdělání 

a zkušenosti, detaily ze soukromí vynechejte.
• Profil a stránky projektu v sociálních sítích oddělujte od soukromých profilů.
• Na webové stránky projektu patří jen fotografie související s aktivitami projektu. Soukromé 

fotografie jsou nejen nevhodné, ale také jejich zveřejněním nahráváte případným stalkerům. 
Zamyslete se nad tím, kdo všechno se může k fotkám dostat!
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2.2 MEDIÁLNÍ PLÁN  
 ...aneb když to s médii myslíte opravdu vážně

Mediální plán vytváříme jako seznam našich aktivit, který určuje, jaká média, jakým způsobem 
a v jaký čas chceme oslovit naším sdělením. 

Dříve, než se pustíte do vytváření mediálního plánu, je třeba si přesně definovat cílovou skupi-
nu. Pochopit, kdo ji tvoří a jak se chová, je možná více než polovinou úspěchu. Zkuste se do vaší 
cílové skupiny vcítit a pochopit, jak funguje, kde se pohybuje, jakým způsobem získává informace. 
Uvědomte si, že se skládá z jednotlivých lidí. 
Ujasněte si, co je vaším cílem. Chcete, aby na vaši akci dorazilo 150 platících hostů, anebo chcete 
ovlivňovat mínění širší veřejnosti? Chcete řešit lokální téma, nebo téma s širokým přesahem za hra-
nice vašeho města, regionu, země…? 

JAK NA TO?

1 Preferovaná média vaší cílové skupiny → Čte noviny nebo časopisy? 
A jaké? Dívá se na televizi a poslouchá rozhlas? Na jaký kanál a kdy? Používá 
facebook? Používá jiné sociální sítě? Jaké jiné možnosti komunikace mohu použít 
(Twitter, blog, elektronická petice…)?

2 Struktura vybraných médií → Každé noviny mají řadu různých rubrik, 
a pokud dokážete odhadnout, do jaké rubriky patří vaše téma, můžete kontaktovat 
novináře či novinářku, které toto téma bude zajímat a kteří vám pomohou s jeho 
medializací. 

3 Časová osa a důležité termíny → Zvolte data pro své akce/kampaně, pří-
padně kdy chcete zveřejnit nějaké téma. Vámi zvolené datum má většinou řadu sou-
vislostí, které je dobré vnímat. Například období letních prázdnin je známé jako 

„okurková sezona“ a je snazší novináře zaujmout svým tématem, protože nejsou tak 
zahlceni. Stejně tak můžete třeba využít spojitosti s významnými a mezinárodní-
mi dny. Zároveň vám ale některé události mohou uškodit. Den, kdy se zveřejňují 
volební výsledky, určitě není vhodným datem, kdy média atakovat se svojí tiskovou 
zprávou.

4 Seznam aktivit → Jaké mediální aktivity vám pomohou dosáhnout cíle? 

5 Kolik to bude stát → Zvažte, jaké prostředky můžete vložit do své vizuální 
identity (logo, grafický návrh letáků, vizitky atd.). Spočítejte, kolik bude stát tisk 
letáčků apod. Ať už pracujete s jakkoliv velkým rozpočtem, nebo je váš projekt po-
staven na práci dobrovolníků, je dobré vědět s předstihem, kde bude třeba investo-
vat váš čas a peníze. 
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STRATEGIE OSLOVOVÁNÍ MÉDIÍ
Nejjednodušším nástrojem, jak komunikovat s médii, je vydání vlastní tiskové zprávy. Pokud 
máte ambice oslovit více než dvě tištěná či internetová periodika, doporučujeme si dát s tiskovou 
zprávou práci. Je to formát, na který jsou novináři zvyklí a s kterým se jim dobře pracuje. Tisková 
zpráva je specifický žánr a je třeba si osvojit základní pravidla, jak má vypadat. Více viz kapitola 
Jak napsat tiskovou zprávu níže. 

Při jakékoliv komunikaci s novináři si uvědomte, že tito lidé pracují pod velkým časovým tlakem 
a jejich znalost vaší problematiky může být téměř nulová. Na rozdíl od vás nemají tolik času se proble-
matice věnovat a nedá se předpokládat, že si ji během dvou hodin, co budou na článku pracovat, osvojí. 
Snažte se psát a komunikovat jednoznačně – jednoduše vysvětlit problém bez zbytečného mento-
rování. Smiřte se s tím, že informace, která o vás vyjde v médiích, bude vždy redukovaná a téměř 
vždy v ní budou nějaké faktické chyby. 

Při komunikaci s médii se snažte pochopit jejich optiku. Uvědomte si, že jejich cílem je sledo-
vanost, takže využívají různých strategií, jak ji zvýšit. Novináři mají rádi velké osobní příběhy, 
zajímavosti, statistiky, trendy. 

TIP
Na co nezapomínat při komunikaci s novináři
• Nejste jedinou zájmovou skupinou.
• Váš názor může být menšinový.
• Chovejte se férově k médiím i veřejnosti.
• Nelžete, snažte se být objektivní.
• Stavte na podložených argumentech.
• Buďte vstřícní a otevření.
• Udržujte dobré vztahy a osobní vazby.
• Při komunikaci reagujte včas. V některých případech (kvůli uzávěrkám) se v médiích počítá 

na hodiny i minuty, ne na dny; mimo to – pro média je důležitá aktuálnost informací.
• Stejně jako při jakékoliv jiné komunikaci hromadného charakteru uvádějte vždy všechny pří-

jemce ve skryté kopii!
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2.3 TISKOVÁ ZPRÁVA

Tisková zpráva je nejběžnějším způsobem oslovení médií s informací o nějaké události. Obvykle 
má přibližně pět odstavců (1 stránka A4). Měla by obsahovat alespoň jednu novou a aktuální in-
formaci (skutečná zpráva se má věnovat reálné události, která se děje právě dnes). Reprezentuje 
sdělení, z něhož může novinář napsat zprávu do novin nebo připravit zpravodajský příspěvek 
do televize či rozhlasu.

STRUKTURA TISKOVÉ ZPRÁVY

Titulek
• Téměř nejdůležitější část zprávy.
• Krátký, výstižný, měl by obsahovat sloveso.
• Vystihuje obsah i smysl celé zprávy.
• Často vzniká až na konec.

Hlavička
• Obsahuje kontaktní údaje (na organizaci, organizátory, adresu, telefon, e-mail, webovou adresu).

Domicil
• Informace o místě a datu vydání, uvádí se na začátku prvního odstavce, kterému se říká perex.
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TEXT ZPRÁVY – JAK NA TO?

1 Obrácená pyramida → Informace do tiskové zprávy řaďte od nejdůležitějších 
k méně významným. Zpráva krácená od konce by měla dávat smysl do poslední 
chvíle (pyramida obrácená na vrchol). 

2 Pět W → Psaní tiskové (i klasické novinářské) zprávy se řídí několika formální-
mi pravidly. Každá zpráva by měla obsahovat tzv. pět W, tedy odpovědi na otázky 
What? Who? When? Where? Why? V češtině: Co? Kdo? Kdy? Kde? a Proč? K tomu 
můžete ještě přidat odpověď na otázku Jak?

3 První odstavec → Odpovědi na výše zmíněné otázky by měl obsahovat již 
první odstavec tiskové zprávy. Text je nutné jasně formulovat. Čtenář by se měl 
z prvního odstavce (perexu) dozvědět, o čem bude celá tisková zpráva. Novináři 
také většinou víc než první odstavec nečtou. 

4 Přímá řeč → Zatímco první odstavec má obsahovat pouze fakta, druhý a další 
můžete využít k hodnocení a komentářům popisované události. Názory je vhodné 
vkládat jako přímou řeč do úst členům vaší iniciativy, vedení organizace (školy), 
případně odborníkům, s nimiž na tématu spolupracujete. 

5 Kontakt → Na konci tiskové zprávy je třeba vždy uvést aktuální spojení 
na kontaktní osobu (jméno, e-mail, číslo na mobilní telefon). Kontakt je možné 
uvést i v hlavičce.

6 Poznámky, přílohy → Jako přílohu můžete k tiskové zprávě přidat číslované 
odkazy, eventuálně vysvětlivky. Používají se tehdy, pokud chceme něco blíže či po-
drobněji vysvětlit, ale do textu se to již nevejde. Odkazujete-li ve zprávě na externí 
zdroje informací, vždy uveďte přesný odkaz, podle kterého půjde zdroj dohledat, či 
funkční odkaz na internet. Hypertextové odkazy vkládejte přímo do textu takto.

7 Stručné informace o organizaci → K textu lze připojit krátký odstavec 
o organizaci či organizacích, které zprávu vydávají.

8 Obrázky či video → Můžete vložit přímo do textu tiskové zprávy (nejdříve 
po prvním odstavci) nebo jako prokliky (tj. vložit hypertextový odkaz například 
směřující na základní webové stránky projektu).
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2.4 NATÁČENÍ VIDEA 

Kamera nebo obyčejný mobilní telefon se mohou proměnit v důležitý prostředek, který může 
pomoci přiblížit váš projekt veřejnosti nebo informovat o zajímavých tématech. Nesestříhaný, 
nekomentovaný záznam může být autentickým svědectvím o událostech a stal se již efektiv-
ním nástrojem občanského žurnalismu. Můžete ale také natočený materiál dále upravovat – ze 
záznamu lze sestříhat reportáž, krátký dokumentární film nebo například sociální spot. 

JAK NA TO?

1 Před natáčením → Mějte vždy rezervu na paměťové kartě (u digitální kame-
ry) či kazetě (u analogové kamery). Ideální je mít náhradní nosič. Do akce vyrážej-
te s nabitými bateriemi či akumulátorem a náhradním zdrojem energie navíc. 

2 Scénář → Ještě před natáčením je dobré si promyslet jednoduchý scénář.

3 Příběh → Zaznamenejte průběh celé akce (přípravu, konání, ukončení), zdoku-
mentujte reakce veřejnosti. Z takového materiálu lze vytvořit příběh – sestříhat, 
přidat hudbu, komentář, který událost popíše. 

4 Rozhovory → Natáčejte tolik rozhovorů, kolik jen můžete. Většinou se lidé nej-
dříve zdráhají, ale postupem času se otevřou a rozpovídají. Rozhovory jsou skvělým 
zdrojem pro zvukové komentáře záběrů z vlastní akce. Myslete na zvuk (vnímejte 
prostředí, ve kterém natáčíte, snažte se držet mikrofon co nejblíže…).
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Natáčení
• Při natáčení záznamu je vhodné dodržovat základní filmařská pravidla. Video se pak lépe stříhá 

a působí profesionálněji. 
• Na začátku pořizování záznamu vždy nechte zobrazit datum a čas, a to asi na tři vteřiny. Záznam 

můžete uvést několika stručnými a jasnými větami (například: Je 15. srpna 2014, jsme na Mo-
ravském náměstí v Brně, právě sledujeme happening upozorňující na porušování lidských práv 
v Barmě.).

• Abyste ukázali a také prokázali, kde je záznam pořizován, zaberte do obrazu i výrazný objekt 
v okolí – budovu, sochu apod.

• Snažte se držet kameru pevně, aby se obraz netřásl.
• Záběr každé z klíčových scén držte alespoň deset sekund bez zaostřování a pohybu obrazu.
• Při pohybu s kamerou neostřete, záběry měňte pomalu a plynule. Zoom využívejte co nejméně.
• Snažte se akci snímat tak z blízka, jak to jen okolnosti dovolují.

DALŠÍ UŽITEČNÁ PRAVIDLA

Kompozice: Každý záběr by 
měl mít jasnou strukturu/
uspořádání. Co se týká volby 
popředí a pozadí, vždy zkontro-
lujte, aby například mluvčímu 

„netrčel z hlavy“ dřevěný trám.

Stativ: Pokud je to možné, pou-
žívejte stativ. Záběr je klidnější 
a můžete pak plynule švenko-
vat či točit panorama. Dobrá 
kamera „z ruky“ více vtahuje 
do děje, ale musí se to umět!

Světlo a zvuk: Natáčet byste 
měli vždy se světlem v zádech, 
ne proti slunci. Myslete také 
na zvuk! Většina levných kamer 
má mikrofon se širokoúhlou cha-
rakteristikou, což znamená, že 
mikrofon zabírá i ruchy okolí. 
To může ovlivnit například 
rozhovor natáčený na ulici. 
Dopředu tedy doporučujeme 
promyslet odpovědi na otázky, 
co, kde, kdy a jak chcete na-
táčet, a záběry si před „ostrou 
akcí“ vyzkoušet nanečisto.

Panorama a švenkování: 
Pokud točíte panorama (život 
na vsi, krajina…), úhel záběru 
nemá přesáhnout 180 stupňů. 
Švenk (rychlý pohyb kamerou) 
by měl mít statický začátek 
a konec.

Žádost o svolení k natáčení: 
Před začátkem natáčení se 
nezapomeňte zeptat účastníků 
na svolení s natáčením a poři-
zováním záznamů.

Hloubka ostrosti: Snímaný 
objekt má být ostrý. Pokud tedy 
natáčíte v režimu „auto“, dejte 
si pozor, aby kamera automatic-
ky neostřila na objekty v po-
zadí. Pokud natáčíte v režimu 

„manual“ a ostříte ručně, je 
třeba stále doostřovat, což vy-
žaduje cvik a dobrou kameru.
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TIP
Základní záběry
Velký celek → Zabírá velký prostor, který kolem sebe vidíme. Doslova zabírá „velké širé lány“. Úči-
nek takového záběru je orientační a informativní. 
Celek → Zabírá prostředí a v něm postavy, které se dají od sebe dobře odlišovat. Může působit akč-
ně, protože většinou zaznamenává více jednajících postav.
Polocelek → Přenáší těžiště obrazu na člověka, zabírají se maximálně tři osoby. Zaměřuje se na 
jednající postavu/postavy, případně je zvýrazňuje. 
Polodetail → Jedná se o záběr, který spodní hranicí rámuje člověka nebo jednající postavy v pase. 
Významově odděluje pozadí, zesiluje kontakt s divákem. Polodetail rozvíjí konflikt, dává poznat 
vnitřní stav jednající postavy a charakter.
Detail (dvojdetail) → Zabírá jednající postavy z bezprostřední blízkosti. Je to naprostá izolace od prostoru. 
Emocionálně může působit intimně, slavnostně, pateticky až expresivně. 

 

Publikum
Videozáznam v digitální podobě lze umístit na internet, kde je dostupný všem. Využít můžete obecné 
videoservery, jako je například YouTube, či stránky zaměřené na občanskou žurnalistiku. Na YouTube 
můžete k videu vytvořit i titulky v libovolném jazyce. Pokud chcete vaše video směřovat k mezinárod-
nímu publiku, vezměte v potaz tyto kanály: 
• http://hub.witness.org
• http://satellite.indymedia.org/index.html
• http://tv.oneworld.net 
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3 FUNDRAISING 
 ...aneb shánění prostředků

Slovem fundraising rozumíme získávání finančních prostředků nutných k realizaci projektu. 
Vzhledem k charakteru projektu je pravděpodobné, že ne vždy budete své podporovatele žádat pouze 
o finanční částku, ale například také o sponzorské poskytnutí služeb, materiálu, know-how…

TIP
Při oslovování možných dárců mějte na paměti základní pravidla fundraisingu:
• Jen ten, kdo je sám přesvědčený, může získat pro myšlenku ostatní.
• Získáváte lidi, ne peníze.
• Prvotní iniciativa vychází většinou od vás.

Žádání o finanční dar či protislužbu není z psychologického hlediska rozhodně jednoduchý úkol. Než 
se do toho pustíte, zpracujte si sami pro sebe především první dva body. 

1.  Proč si myslíte, že je vaše téma důležité? 
2.  Co vás osobně motivuje k tomu řešit toto téma? 
3.  A když to děláte vy, proč byste nedokázali přesvědčit i někoho jiného?

Kde najít zdroje:
• granty a dotace (městská část, obecní úřad, magistrát, ministerstva, evropské fondy, nadace aj.),
• sponzorský dar firmy,
• sponzorský dar jednotlivce.

Možností, kde získat peněžité a nepeněžité prostředky, je daleko více než tyto tři typické zdroje. 
Zamyslete se nad svou činností, určenou cílovou skupinou, potenciálními partnery a spřízněnými 
dušemi a možná vás napadnou nové a inovativní metody spolupráce.
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3.1 ŽÁDOST O SPONZORSKÝ DAR

Charakter komunikace s firmami či jednotlivci se přirozeně dost liší od komunikace s úřady. 
Zatímco při žádání o grant či dotaci budete většinou povinni vyplnit pevně strukturovanou 
žádost, v okamžiku, kdy jdete žádat firmu či jednotlivce o podporu, je struktura rozhovoru více-
méně ve vašich rukou.

TIPY
• Představte stručně svůj projekt, seznamte dárce s cílem a obsahem projektu. Zformulujte vše 

tak, aby vám stačilo maximálně 5 minut. Pokuste se dárce pro věc nadchnout.
• Seznamte dárce s tím, na co konkrétně byste jeho dar využili.
• Zodpovězte otevřeně všechny jeho otázky.
• Pokud nemáte zkušenosti, vyzkoušejte si jednání mezi sebou nebo požádejte svoje vyučující, 

rodiče či přátele o přehrání role.
• Nezapomeňte se vždy na jednání objednat.
• Buďte zdravě sebevědomí, ale současně zdvořilí a respektujte svého partnera  

v komunikaci.

PROČ BY TO MĚLA DĚLAT MOJE FIRMA?
Pokud jdete žádat firmu o finanční či jinou podporu, uvědomte si, že vaším cílem je vytvořit 
win-win situaci neboli situaci, ve které obě strany vítězí. Sponzoring není jednostrannou záleži-
tostí. Vaší podporou firma posiluje svoji dobrou image, zlepšuje své PR a stává se pro své zákaz-
níky atraktivnější. Některé firmy mají propracovanou vlastní strategii společenské odpovědnosti 
(zkráceně CSR z anglického corporate social responsibility). Součástí této strategie jsou většinou okruhy 
témat, které chce daná firma podporovat. Podívejte se na stránky Asociace CSR, zda zde nenajdete 
svého potenciálního partnera.

Firmu bude mimo jiné zajímat, jakým způsobem budete zviditelňovat její podporu. Zamyslete se 
nad těmito možnostmi dříve, než půjdete na první jednání, a zároveň si ujasněte, kde jsou vaše vlast-
ní hranice a jaká forma reklamy už je pro vás neúnosná. Také byste měli vědět, zda existují nějaké 
firmy, jejichž podpora je pro vás nepřijatelná, neboť zde dochází ke střetu zájmů (podpora ekologické 
iniciativy od největšího znečišťovatele v kraji apod.).

Jakákoliv forma materiální či finanční podpory by měla být ošetřena Smlouvou o poskytnutí daru, 
popřípadě o poskytnutí nepeněžitého plnění. 
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3.2 ŽÁDOST O GRANT

Grant (dotace) je suma peněz, která je předem přímo určená na konkrétní typ aktivity a vyhlašuje 
se na ni výběrové grantové řízení. Mohou to být finance z veřejných zdrojů (od státních či meziná-
rodních úřadů a institucí) nebo soukromých zdrojů (v tomto případě jsou finance spravovány nadací 
zřízenou pro tento účel). Někdy poskytují tzv. mikrogranty i nevládní organizace.
Při žádání o grant je nutné vyplnit grantovou žádost. 

TIPY
• Při komunikaci s donátorem i psaní žádosti buďte pozorní a pečliví – je to vizitka vaší schopnosti 

realizovat popisovaný projekt.
• Včas si zjistěte podmínky a datum podání žádosti.
• Předtím, než se do psaní pustíte, si ujasněte následující:
• Východisko projektu: Jaká je současná situace v oblasti, ve které se hodláte angažovat?
• Cíl projektu: Čeho konkrétně chcete dosáhnout a co je skutečně reálné?
• Obsah projektu: Co musíte udělat pro dosažení cíle?
• Při psaní žádosti buďte co nejkonkrétnější a nejpřesnější; používejte číslování a odrážky, abyste 

popis zpřehlednili.
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MALÝ PRŮVODCE GRANTOVÝM JAZYKEM

JAK NA TO?

1 Téma projektu → Oblast, které se projekt týká (například sociální vyloučení).

2 Záměr projektu → Čeho byste rádi dosáhli obecně, váš „ideální stav“.

3 Cíl projektu → Čeho chcete dosáhnout konkrétně. 

4 Cílová skupina → Skupina lidí, kterou váš projekt přímo ovlivní; primární 
cílová skupina – ti, které projekt ovlivní v první řadě; sekundární cílová skupi-
na – ti, které projekt ovlivní spíše okrajově. 

5 Obsah projektu → Stručné shrnutí toho, co chcete v projektu realizovat.

6 Aktivity projektu → Jednotlivé činnosti, které budete  
v rámci projektu realizovat. 

7 Rozpočet projektu → Rozpis finančních příjmů a nákladů, které budou 
v průběhu projektu použity. 

8 Evaluace → Zhodnocení projektu. Může probíhat různým způsobem, napří-
klad pomocí dotazníků, rozhovorů nebo sebehodnocením, tzv. autoevaluací (samot-
ný tým kriticky zhodnotí, co se povedlo a co by bylo třeba zlepšit). 

9 Indikátory → Měřitelné ukazatele úspěšnosti projektu. Mohou být kvantita-
tivní – cokoliv, co vznikne v rámci projektu a lze to spočítat, nebo kvalitativní 

– co se díky projektu promění nebo vznikne, přičemž nezáleží tolik na přesném 
počtu, ale spíše na obsahu nebo hodnotě. 

10 Rizika projektu → Okolnosti, které mohou projekt ohrozit. 

11 Shrnutí projektu → Stručný popis projektu bez rozepisování  
jednotlivých aktivit.

12 Přílohy projektové žádosti →Dokumenty, které k žádosti přiložíte, 
abyste podložili její obsah fakty. Vždy je třeba vytvořit seznam příloh a jednotlivé 
přílohy očíslovat.
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3.3 CROWDFUNDING

Kolektivní financování neboli crowdfunding je relativně novou a populární možností financování 
aktivit se společenským přesahem. Podstatou crowdfundingu je veřejná sbírka probíhající na inter-
netu, kde mohou jednotliví dárci přispívat různě vysokými částkami. Dnes je nejpoužívanější crowd-
fundingovou platformou síť HitHit.

Při vybírání peněz prostřednictvím crowdfundingové sítě je nutné počítat s provizí provozovateli. 
Důležitým a podstatným momentem většiny těchto sítí je systém odměn, které obdarovaný poskytne 
jako protislužbu svému dárci. Pokud můžete svým dárcům nabídnout odměny, s kterými vy již nebu-
dete mít žádné dodatečné náklady (například vstup na koncert zdarma), máte velkou výhodu. Naopak 
buďte opatrní, pokud vámi nabízené odměny vyžadují z vaší strany další čas a peníze.

Crowdfunding se někdy volí jako hlavní fundraisingová aktivita, jindy je doplňkem k ostatním 
způsobům financování. Uspět v této oblasti není zcela lehký úkol. Budete muset zapojit své vlastní 
sociální sítě, stejně jako je vhodné propagovat vaši kampaň skrze média. Zkrátka uspět s projektem 
v crowdfundingu je vlastně projektem samo o sobě.

T Y
ˇ

NÁPAD

SDÍLENÍ

SBÍRKA

REALIZACE

PROJEKT
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VI. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – TÝMOVÉ PROJEKTY

1 DUHOVKA

Gymnázium Jana Nerudy
Dvě studentky se zaměřily na LGBT problematiku a založily Duhovku. Cílem bylo vytvořit bezpečné 
prostředí pro mladé lidi, kde by mohli sdílet názory a dozvědět se něco o LGBT problematice. Dívky 
svůj projekt několikrát prezentovaly ve škole pro své spolužáky, například na studentské konferenci. 
Postupně se k nim začali přidávat další kamarádi, kteří je i nadále podporují. 

Tým: Tereza Pospíšilová, Veronika Čertíková

Jak projekt vidí jeho garantka, vyučující Šárka Coufalíková:

Jak byste popsala váš tým? 
Můj dvoučlenný tým byl trochu atypický již od začátku – Verča 
i Terka byly velmi zapálené, téma se jich úzce týkalo a neú-
spěchy při realizaci je hodně mrzely. V lednu to v jednu chvíli 
vypadalo, že projekt nedokončíme. Přes všechny problémy holky 
vydržely do konce a toho si velmi cením.

Nastal během projektu nějaký moment, na který budete  
dlouho vzpomínat?
Bylo jich několik. Když Terka prezentovala před nacpanou tří-
dou, kde bylo přes 70 posluchačů v rámci studentské konference. 
Nebo když paní ředitelka na poslední poradě řekla, že vždy byla 
hrdá na to, že se u nás studenti cítí dobře a že se v reakci na náš 
projekt chce v příštím roce zaměřit na toleranci a vstřícnost 
mezi studenty. 

Pokud byste projekt dělala znovu, co byste volila jinak?
Asi bych při vyjednávání holek byla vždy přítomná alespoň jako stín. Dávala jsem jim hodně prostoru, 
aby si věci vyřídily samy, což někdy vedlo k tomu, že docházelo k nedorozuměním.

Pomohl vám projekt poznat nějak samu sebe?
Možná jsem v některých věcech byla trochu naivní. Zpočátku mi nepřipadalo, že by mohl být problém 
tento projekt realizovat. Postupně se ukázalo, že je vše mnohem komplikovanější.

Co byste vzkázala těm, kteří budou s nějakým projektem začínat?
Připravte se na to, že nebude vše probíhat hladce, abyste pak nebyli neúspěchy zaskočeni. Dobrou 
zprávou je, že i při neúspěchu většinou přijde nějaká podpora (někdy i ze strany, ze které byste to 
nečekali).

Kam si chodíte pro energii?
Je fajn vidět mladé lidi, jak se ve svém volném čase věnují něčemu, co má smysl. Navíc holky na sebe 
dokázaly nabalit další skupinu studentů, kteří jim pomáhali…
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I mladí lidé dokáží spoustu věcí, jen musí chtít. Nejtěžší je pro ně někdy přijmout, že jejich cesta 
nemusí být nutně ta nejlepší.

Naše škola je možná trochu rozporuplná. Je v ní hodně skvělých lidí s báječnými nápady, kteří věnují 
svůj volný čas skvělým aktivitám. Na druhou stranu se během projektu odkryla i část studentů, kteří 
si nepřejí jakoukoli změnu názoru či diskuzi. Domnívají se, že jejich názor je jediný správný a nevyja-
dřují ho zrovna šetrným způsobem. 

Jsem pyšná na to, že jsme dokázaly projekt dokončit a že bude mít pokračování i v příštím roce. 
Metodička prevence nás vzala jako partnery pro další strategii prevence proti homofobii, která se už 
stane jasnou součástí preventivního programu školy nejen na papíře. 

Mým snem je rozpohybovat dobrovolnictví na naší škole. Už se rýsují první nápady ze studentských 
řad, které mají podporu i u vyučujících a vedení školy. 

Co bylo pro členku týmu Veroniku impulzem pustit se do projektu? 
Touha po rozvinutí vyššího stupně tolerance vůči queer lidem na naší škole, případně i na jiných 
středních školách.

Co by vzkázala těm, kteří budou s nějakým projektem začínat, členka týmu Tereza:
Vždy se najde někdo, kdo vám bude stát v cestě. To ale neznamená, že to musíte rovnou vzdát.
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2 My spolu

Gymnázium Čakovice, Praha
Nejprve se studentky rozhodly pomáhat matkám samoživitelkám. Oslovily azylový dům a uspořádaly 
sbírku oblečení. Po ní následovala sbírka potravin. Pak začaly s nadšením doučovat děti z prvního 
stupně na jejich škole a v této činnosti plánují pokračovat i nadále.

Tým: Petra Venclová, Jana Říhová, Eliška Šťastná, Maruška Rafajová

Jak projekt vidí jeho garantka, vyučující Štěpánka Marková:

Co pro vás bylo impulsem pustit se do vašeho projektu?
Nechci být lhostejná ke svému okolí a chci naučit studen-
ty nezištně pomáhat ostatním. Také jsem chtěla poznat 
další lidi, kteří jsou naladěni stejně jako já. 

Jak byste popsala váš tým? 
Na začátku byli v našem týmu i tři chlapci, ale byli 
mladší a asi si neuměli představit, co je čeká. Postupně 
se přestali zajímat o dění, takže jsme zbyly jen „holky“. 
Děvčata jsem nemusela do aktivit moc honit, ke konci 
jsem projekt sledovala zpovzdálí – bylo na ně spolehnu-
tí. Jsou to moje holky. Holky jsou nadšené ze zkušenosti 
někoho učit, uvědomily si, jak to může být těžké. 

Nastal během projektu nějaký moment, na který budete dlouho vzpomínat?
Velkým překvapením bylo množství potravin a oblečení, které lidi donesli při sbírkách. Nezapomenu 
také na poděkování od paní z azylového domu.
A ještě na to, jak nadšeně děvčata vyprávěla o doučování dětí, protože bylo znát, že se děti něco naučily.
A také moment, kdy se děvčata rozhodla v doučování pokračovat i v dalším roce.

Pokud byste projekt dělala znovu, co byste volila jinak?
Asi bych na začátku projektu více propagovala u nás na škole, aby se zapojili i další kolegové.
Potřebovala bych více času na nápady – ale teď už vím, jak na to.

Pomohl vám projekt poznat nějak samu sebe?
Ano… že mám pořád energii, kterou mohu rozdávat. Protože jsem si myslela, že už nemám. 

Co byste vzkázala těm, kteří budou s nějakým projektem začínat?
Nebojte se začátků, ani reakcí svého okolí a jděte naplno za svým cílem. Určitě vám někdo pomůže.

Kam si chodíte pro energii?
Nejvíc čerpám sílu v kruhu nejbližším – v rodině. A potom při práci na zahradě mezi záhony rajčat  
a okurek a kytek a u kaktusů a sukulentů.
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I mladí lidé dokáží neuvěřitelné věci… Dejme jim šanci a věřme jim.

Naše škola je malá, na okraji, měla by být průbojnější. Jsou tu prima studenti, se kterými je radost vytvá-
řet nové věci a nejen se učit… Škoda jen, že mi nepodařilo do projektu zapojit více kolegů nebo kolegyň. 

Jsem pyšná na děvčata, že dokázala celý rok pracovat na svém projektu. A hlavně, že by chtěla pokra-
čovat a rozvíjet projekt třeba dál a jiným směrem…

Mým snem je škola, kde by byli všichni rádi i odpoledne (to je utopie). 
Ale teď vážně: líbilo by se mi, kdyby si naše škola vzala třeba patronát nad nějakým dětským domo-
vem nebo skupinou dětí a pomáhala jim v zařazování do běžného života. Nebo kdyby si škola vzala 
patronát nad nějakým domem seniorů. 

Jak projekt vidí členové týmu:
Nastal během projektu nějaký moment, na který budete dlouho vzpomínat?
Moment, kdy jsme uviděly opravdu hodně pytlů s vybraným oblečením.
Když jsme dostaly děkovný dopis z azylového domu.
Nebo když člověk vidí, že se děti zlepšily.
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3 Návštěvy pacientů ve Fakultní nemocnici v Motole

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4, Praha 1
Žáci chtěli nejdříve pomáhat dětem na onkologii. Vznikla tak aktivita Pohlednice do nemocnice, 
kdy téměř všechny děti z 1. stupně nakreslily obrázek k Vánocům, který pak putoval jako pohlednice 
k dětem na oddělení onkologie v nemocnici. Získat přístup na onkologické oddělení se ale ukázalo jako 
obtížné, proto se žáci rozhodli zaměřit na jinou věkovou skupinu a začali organizovat besídky pro 
seniory. Svou energii ale věnují nemocnici v Motole i nadále, jejímu Dobrovolnickému centru.

Tým: Ema Svobodová, Klára Kalendová, Kristýna Dočekalová, Ida Šmídková, Aneta Kučerová,  
Veronika Saipová, Kryštof Karel, Philip Press

Co si z projektu odnesla jeho garantka, vyučující Eva Wolfová:

Co pro vás bylo impulsem pustit se do vašeho projektu?
Chuť zkusit něco zcela jiného. Byla jsem zvědavá, ko-
lik dětí a které projeví zájem spolupracovat jinak než 
v obvyklých školních vědomostních či výkonnostních 
aktivitách.

Jak byste popsala váš tým?
Velice proměnlivý. Co do počtu – od počátečních cca 
dvaceti až ke konečným cca šesti, i co do výběru tématu 
a zaměření, které se během projektu často měnilo. Tým se 
postupně zmenšoval – velký počet se ukázal neakční a ne 
každý vnímal pozitivně odvrat od původních nápadů. 

Nastal během projektu nějaký moment, na který budete dlouho 
vzpomínat?
Možná dva – jedno z úvodních setkání týmu ve škole, kdy 
se každý vyjadřoval k tomu, proč se rozhodl zapojit, co ho 
k tomu vedlo. Vzpomenu si na dojemné a vyspělé výpově-
di dětí, které vystoupily ze svých obvyklých ulit a nesty-
děly se. Druhý moment pak nastal na závěrečném setkání 
v Kostelci, kde byl čas se v klidu zamyslet a vyslechnout se 
navzájem a sdělit si svoje pocity a zkušenosti.

Pokud byste projekt dělala znovu, co byste volila jinak?
Chtělo by se napsat „nic“. Chybami se člověk učí, ale aspoň jeden poznatek či pochopení: dát někomu, 
kdo nedodržel slovo, druhou šanci. Ale zároveň, když někdo nesplní svou práci, doporučuji vybrat 
na úkol někoho jiného. Jinak se věci vlečou a cíl je v nedohlednu.

Jaké byly reakce na projekt ve vašem okolí?
Kladné. Kolegové se zajímali, ředitel tým podpořil, když se mu přišel představit. 
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Pomohl vám projekt poznat nějak samu sebe?
Rozšířil mi obzory, přinesl pocit dobře vykonané práce a také radost ze setkání s aktivními žáky, kte-
ré jinak znám jen ze školní lavice.

Co byste vzkázala těm, kteří budou s nějakým projektem začínat?
Nenechte se odradit dílčími počátečními neúspěchy a někdy i dlouhými rozjezdy. Věnujte pozornost 
tématu, zdůvodňujte si ho. Nezapomeňte na počáteční optimismus.

Kam si chodíte pro energii?
Do přírody a do postele.

I mladí lidé dokáží pomoct velkým, dospělým, potřebným.

Naše škola je otevřená, přátelská, inspirující, motivující, svobodně smýšlející. 
Škola by se měla těchto vlastností držet a nezapomínat na ně – viz parafráze známého citátu: vše se 
udržuje těmi ideály, na nichž vzniklo.

Jsem pyšná na realizované nápady, povedlo se uskutečnit několik konkrétních setkání a poznat se 
navzájem z jiné strany.

Mým snem je vydržet a zkusit pokračovat. Využít zkušenosti, zapojit nové lidi.

Jak by studenti popsali svůj tým: 
V podstatě jako sněhovou kouli, která se postupně zvětšovala a nabalovala na sebe nové členy, až byla 
tak velká, že se s ní nedalo hnout. Pak začala odtávat a zmenšovat se, až vzniklo aktivní ledové tvrdé 
jádro, které bylo schopno pracovat a dotáhnout věci do konce.
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4 Snažíme se pomáhat

Pražské humanitní gymnázium, š. p. o
Studentky pravidelně docházejí do dětského Klokánku. „Čtvrtky v Klokánku se pro nás staly rutinou, 
čemuž jsme velice rády. Každý čtvrtek se s dětmi navzájem obohacujeme o nové zážitky a poznatky.“

Tým: Eliška Dolanská, Adéla Janouchová, Šárka Soukupová, Kateřina Stanová

Jak vidí projekt jeho garantka, vyučující Lenka Volfová: 

Co pro vás bylo impulsem pustit se do vašeho projektu?
Na gymnáziu jsem se sama věnovala dobrovolnictví, do-
dnes na to vzpomínám a čerpám z toho. Přivést k takové 
činnosti druhé ale už tak snadné není, a tento projekt mi 
proto přišel jako dobrý start. Impulsem byla tedy vlastní 
zkušenost, bez zapálených žáků by to ale nešlo!

Jak byste popsala váš tým?
Parta holek – K&A&Š&E. Mix všeho, co by člověka jen 
napadlo. Každá úplně jiná, přesto měly jeden cíl, a to 
pomáhat. Na začátku moc nevěděly komu ani jak. Ale 
během roku se neuvěřitelně posunuly. Smály se spolu, 
hádaly se, plakaly, spoustu toho spolu podnikly a hlavně 
i přes všechny překážky dotáhly vše do zdárného konce. 
Trojka se během roku rozšířila na čtyřku, tři prvačky 
doplnila jedna oktavánka, která do týmu přinesla věčný 
optimismus a potřebný klid. I když to občas bylo obtížné, 
holky si chválu rozhodně zaslouží!
 

Nastal během projektu nějaký moment, na který budete dlouho vzpomínat?
Silných momentů bylo mnoho, vyzdvihla bych ale asi okamžik, kdy jsem zhlédla závěrečné video, kde 
se děti z Klokánku vyjadřují k návštěvám holek. V tu chvíli jsem se utvrdila v tom, že to mělo oprav-
du smysl. Ty děti je milují!
 
Pokud byste projekt dělala znovu, co byste volila jinak?
Těžko říct, každý nový projekt přinese něco nového – minimálně tým a téma, pak by se vidělo, co 
bychom mohli udělat jinak. Co funguje zde, nemusí jinde.
 
Jaké byly reakce na projekt ve vašem okolí?
Většinou pozitivní. Samozřejmě byli i tací, kteří se ptali: „A proč to jako děláte?“ Nicméně, člověk si 
jako učitel na podobné otázky už dávno zvykl. :-)
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Pomohl vám projekt poznat nějak samu sebe?
Jsem hrozný puntičkář a chtěla bych mít vše „tip ťop“, ale když věci nedělám jen já, je to těžké. Navíc 
jsem se opět utvrdila v tom, že jsem na žáky možná občas trochu náročná, chtěla bych neustále víc 
a víc, ale to taky vždycky nejde... 
Objevila jsem v sobě ale i další, novou vlastnost, a to umění motivovat. Začala jsem se tématem moti-
vace více zabývat, neboť když ji tým ztrácel, něco jsem vymyslet musela. Nejsem expert, ale zjistila 
jsem, jak velký vliv pedagog může v tomto ohledu mít.

Co byste vzkázala těm, kteří budou s nějakým projektem začínat?
Hlavně vydržet! Dost často to může být těžké, ale stojí to za to.
Někdy je potřeba si protrpět začátek a někdy i ten průběh nemusí být snadný, ale když se to povede, 
čeká vás sladký konec. 

Kam si chodíte pro energii?
Zatím mám energie na rozdávání, díky za to! Většinou ji spíš druhým dávám nebo se alespoň snažím 
ji předávat dál. Dobíjejících stanic jsou všude kolem nás spousty, takže stačí se dívat kolem sebe. 
Nabíjejí mě samotní žáci, sluníčko, sluníčko a ještě jednou sluníčko, příroda, sport, rodina, ale třeba 
i dobré jídlo, hudba… je toho opravdu hodně. Je dobré mít více zdrojů – hůře se pak vyčerpávají.

I mladí lidé dokáží být dospělí, často dokonce i lepší než dospělí.

Naše škola je NAŠE. Každý, kdo do ní chce patřit, tu najde své místo. 

Jsem pyšná na to, že dělám to, co mě naplňuje a baví.

Mým snem je žít tak, aby se o mě vědělo i poté, co tu nebudu.

Co si z projektu odnesly studentky:
Pokud byste projekt dělali znovu, co byste volili jinak?
Asi nic, protože vše, co jsme udělaly, prožily, k něčemu bylo (i když to bylo negativní, pořád jsme si 
z toho něco odnesly).
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5 Veřejné lednice

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha
Skupinka žáků navázala spolupráci s Kavárnou Na Půl cesty a domluvili se na pomoci – s propagací 
i plněním veřejné lednice a skříně. Zjistili, že odběr je trvalý a značně hladový. Zapojili tak co největ-
ší počet žáků školy, kteří jim s plněním pomáhají. Veřejné lednice a skříně slouží lidem v nouzi, tedy 
sociálním menšinám, seniorům, samoživitelům s dětmi, mladým lidem z rizikových skupin, lidem 
bez domova i cizincům. 

Tým: Karolína Vesecká, Karolína Šmitáková, Šarlota Ema Horáčková, Petr Sulan

Co si odnesla garantka projektu, vyučující Ilona Horáčková:

Co pro vás bylo impulsem pustit se do vašeho projektu?
Trvale se snažím infikovat své žáky aktivním občan-
stvím, neboť se domnívám, že je ho v nás stále málo.  

Jak byste popsala váš tým? 
„Proti větru...“ I členové týmu věděli, že to pro nás 
nebude znamenat školní vavříny, ale prostě chtěli, pro 
svůj osobní pocit „platnosti“... Občasně pomáhalo více 
lidí, jádro tvořily dvě Karolíny a jedna Šarlota Ema, 
mezi nimiž funguje porozumění i beze slov... 

Nastal během projektu nějaký moment, na který budete dlouho 
vzpomínat? 
Já budu vzpomínat především proto, že tento projekt 
urychlil mé poznání, že ve škole nemohu zůstat. :(

Jaké byly reakce na projekt ve vašem okolí?  
Podpora vedení bohužel nulová, naopak útoky. Aktivní podpora kolegů také nulová – ze strachu z pro-
blémů. Pár kolegů vyjádřilo tichý souhlas, ale současně otázky, proč to pořád děláš?

Pomohl vám projekt poznat nějak samu sebe?
Rozhodně ANO. Hranice. Uvědomit si, zda musím být za každou cenu „mrtvý hrdina“... Dojít k pocho-
pení, že všude jsou žáci, kteří mě ještě můžou potřebovat... Člověk se někdy musí ztratit, aby se našel... 
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Co byste vzkázali těm, kteří budou s nějakým projektem začínat? 
Jděte do toho! I jeden zapálený žák za to stojí... Nějaká jiskra z něj zase odlétne dál... 

Kam si chodíte pro energii?
Domů, do rodiny, do knih, do filmů, do muziky, k životním vzorům, do vody, do zeleně, na hory, 
do světa... a do Člověka v tísni a Jednoho světa na školách!

I mladí lidé dokáží velké věci, posunout dál i nás, tzv. zkušené.

Jsem pyšná na to, že se mi každý rok podaří dostat se pod kůži alespoň několika žákům, kteří mají 
buď úplně jiné zájmy (sport, tanec, počítačové hry...), nebo téměř žádné zájmy, a přivést je k zájmu 
o okolí, o současnost i o naše dějiny.

Mým snem je být ještě nějakou dobu užitečná. Neúčelnost mě děsí... Byla jsem vychována k „vytváře-
ní hodnot“. A „týrám“ tím své i ty propůjčené děti. :)

Co bylo pro studenty významným zvratem v projektu? 
Největším zvratem v našem projektu byl především „bojkot“ našeho prvotního záměru ze strany 
vedení školy. Nicméně poté jsme se díky tomu zaměřili na téma veřejných lednic. Překvapil nás velký 
zájem přátel o náš projekt a rozšíření týmu.
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6 Mám asistenta, no a co?!

Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 
Žáci si ve své škole začali všímat dětí, které mají svého asistenta. Jedná se zejména o děti s poruchami 
chování a učení. Některé se za ně stydí, někteří spolužáci se jim za ně posmívají. Tým žáků se proto 
z vlastní iniciativy rozhodl natočit dokument o těchto dětech, asistentech a učitelích, aby ve škole ote-
vřeli debatu na toto téma. Vnímají je jako nepochopenou menšinu, které je potřeba pomoci prostřed-
nictvím pochopení, že asistenti jsou běžnou součástí školy.

Tým: Michelle Aust, Miriam Kaminski, Eliška Nová, Marie Chlebečková, Kateřina Brachtlová, Anna Jílková

Co si odnesla garantka projektu, učitelka Petra Rajtrová:

Co pro vás bylo impulsem pustit se do vašeho projektu?
Před dvěma lety jsem se zúčastnila semináře Kdo jiný? v Pra-
ze, kde mě motivovala lektorka Vlasta Urbanová. Řekla jsem 
si, že než se utápět ve vlastních problémech, bude lepší začít 
se víc zajímat o druhé. Když potom přišla konkrétní nabídka, 
nebylo co řešit :-)

Jak byste popsala váš tým? 
Náš tým je hlučný, milý, čistě holčičí. Připomíná mi skleněn-
ku. Uvnitř jsou holky, každá má jinou barvu, jsou vzájemně 
propletené a pevně spojené skleněnou hmotou. Pro to, aby 
zvítězily, je však potřeba je k cíli docvrnkat (přesnými, dobře 
mířenými tahy).

Nastal během projektu nějaký moment, na který budete dlouho vzpomínat?
Ano, moc se mi líbilo jedno natáčení, bylo tam hodně lidí a bylo to textově náročné, všichni spolupra-
covali, dělali, co měli, výsledek byl dobrý a zvládlo se to v určeném čase. Některé děti se vysloveně 
překonaly. 

Pokud byste projekt dělala znovu, co byste udělala jinak?
Lépe bych pracovala s časem a byla bych důslednější. Také bych uplatnila to, co jsem se naučila letos. 
Myslím hlavně poznatky ohledně vzniku filmu. Tedy, že střih trvá podstatně déle než natáčení, že je 
potřeba stříhat na jednom počítači, že je s tím spojená i práce, která děti nebaví, ale udělat se musí… 
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Jaké byly reakce na projekt ve vašem okolí?
 Velmi kladné, až nečekaně. Několik lidí na začátku řeklo, že s námi nebude spolupracovat, několik 
členů týmu ztratilo zájem a „odpadli“. Ale potom byli všichni milí, vstřícní a za výsledek naší práce 
nás pochválili i lidé, od kterých bych čekala spíš kritiku.

Pomohl vám projekt poznat nějak samu sebe?
Tak to nevím, já už se asi znám docela dobře :-). Asi mě překvapilo, že jsem byla stále trpělivá a ne-
podlehla panice, to většinou nejsou moje silné stránky.

Co byste vzkázala těm, kteří budou s nějakým projektem začínat?
Hodně dobře si vyberte téma, nechte si právo VETA a nenechte se dotlačit k něčemu, co vám nesedí. 
Zní to trochu možná trochu nedemokraticky, ale sebrat energii k dokončení něčeho, o čem nejsem 
přesvědčená, bych asi nedokázala.

Kam si chodíte pro energii?
Na kolo. A pořád mě dobíjejí děti. Jsem s nimi ráda. Na konci roku mi vždycky deváťáci píší vzkazy – 
nechávám si je v šuplíku, a když je mi během následujícího školního roku mizerně, čtu si je...

I mladí lidé dokáží najít cestu k lepší společnosti.

Naše škola je barevná, veselá, různorodá.

Jsem pyšná na náš tým, na spolupráci.

Mým snem je společnost, kde si lidé nebudou lhostejní.

Jak projekt vidí sami studenti:
Nastal během projektu nějaký moment, na který budete dlouho vzpomínat?
První setkání týmů Kdo jiný?, kde jsme vybírali téma. 
A hlavně natáčení s malou Libuškou, která má asistentku a dokázala krásně vysvětlit, jaké to je a jak 
se cítí (je roztomilá a upřímná).
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7 Boj s kyberšikanou

Educanet – gymnázium a SOŠ, Praha
Parta studentů se v reakci na osobní zkušenosti s kyberšikanou rozhodla na tento problém upozornit 
a ve svém projektu se zaměřila na natočení krátkého spotu, který má sloužit jako prevence.

Tým: Jára Groulík, Kiana Knoxová, SimonaTarabová, Timur Vagabov

Co si z projektu odnesla jeho garantka, vyučující Tereza Vodičková:

Jak byste popsala váš tým?
Legrace, legrace, legrace, až moc legrace. Špatná 
kooperativa, kterou vyrovnávala právě ta legrace. 
Ale jinak šikovní, kreativní a odvážní.

Nastal během projektu nějaký moment, na který budete 
dlouho vzpomínat?
Většinou se jedná o pocity/rozhovory spojené s mimo-
školními výlety (semináře a víkendový pobyt v rámci 
Kdo jiný?). Možnost povídat si s dětmi o věcech, které 
mají rády, o rodině, o přátelství, o láskách a tak. 

Pokud byste projekt dělala znovu, co byste udělala jinak?
Méně legrace, víc spolupráce.

Jaké byly reakce na projekt ve vašem okolí?
To se ještě uvidí. Ale celkově náš projekt hodnotím jako společensky kontroverzní.

Co byste vzkázali těm, kteří budou s nějakým projektem začínat?
Buďte trpěliví a dobře si rozvrhněte časový plán.

Co na projekt říkají studenti:
Co pro vás bylo impulzem pustit se do vašeho projektu?
Vlastní zkušenost s kyberšikanou. Udělali jsme chybu, že jsme vyfotili jednu špatnou fotku a za to 
o nás začali na sociální média psát špatný věci. Psychicky jsme na tom nebyli dobře a chceme pomoct 
jiným dětem, aby se nedostaly do stejné situace jako my.
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VII. DALŠÍ NÁMĚTY NA TÝMOVÉ PROJEKTY   
 ...pro inspiraci

Pokud se svými studenty hledáte inspiraci pro určitý typ projektu, zkuste se podívat i na tipy, které 
jsme pro vás sepsali níže. 
Nezapomínejte ale, že nejlepší inspirace se skrývá především ve vašem okolí – stačí prozkoumat, co je 
aktuální pro spolužáky a místní obyvatele a jaké se kolem vás otevírají možnosti.

NÁZEV CÍL POPIS

Běh lokální 
historií

Posílit komunitní vazby, 
zvýšit povědomí spolužáků 
i veřejnosti o místní historii.

Zjistit v místních kronikách, na internetu apod., 
kde se nacházejí historicky zajímavá místa v okolí; 
připravit pro mladší spolužáky a/nebo veřejnost 
naučnou hru (formou kvízů, akčních úkolů apod.).

Bezpečněji 
do školy

Zvýšit bezpečnost pohybu dětí 
i dospělých po ulici/silnici.

Zjistit, kde jsou kolem školy nejnebezpečnější místa 
pro děti i dospělé v souvislosti s pohybem po ulici 
či silnici, a pokusit se na místním zastupitelstvu 
vyjednat změnu (nový přechod, retardéry, cyklostezku 
apod.).

Být kamarády 
a současně 
podpořit 

Zlepšit životní úroveň 
znevýhodněných lidí ve svém 
okolí.

Dlouhodoběji pomáhat konkrétnímu jednotlivci 
(zdravotně znevýhodněnému či staršímu člověku, 
dítěti z rodiny, která mu neumožňuje dostatečný 
rozvoj, nově přistěhovalému cizinci, který má problém 
s jazykem a/nebo integrací apod.); v týmu domlouvat 
společné akce.

Cesta z ghetta Napomoci dětem ze sociálně 
vyloučených komunit dostat 
se ven z ghetta.

Kontaktovat nízkoprahový klub nebo místní terénní 
pracovníky a ve spolupráci s nimi připravit sérii 
aktivit pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí. 
Výlet do zoologické zahrady, blízkého skanzenu, 
na ekologickou farmu nebo třeba i do lesa pro ně 
může znamenat první takový zážitek, na který budou 
dlouho vzpomínat a který se pro ně může stát velkou 
motivací a posilou pro komplikovanou cestu z kruhu 
sociálního vyloučení.

Co pálí školu Posílit komunitní vazby, 
zasadit se o řešení aktuálních 
témat, která škola řeší.

Uspořádat na škole anketní či dotazníkovou akci 
a zjistit tak, co je pro studenty aktuální problém 
k řešení v rámci školy. Následně uspořádat 
ve spolupráci s vedením veřejnou debatu na toto téma, 
případně zavést tradici pravidelných školních debat.

Co řeší místní 
obyvatelé?

Posílit komunitní vazby, 
iniciovat změny s ohledem 
na konkrétní problematiku.

Pomocí dotazníkové akce zjistit, jaká témata jsou 
palčivá pro místní obyvatele; iniciovat veřejnou debatu 
se zastupiteli na tato témata.

[ 85 ]  



VII
KDO JINÝ? / VÝCHOVA K OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI 
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
DALŠÍ NÁMĚTY NA TÝMOVÉ PROJEKTY

NÁZEV CÍL POPIS

Dvě hodiny 
týdně

Napomoci integraci 
dětí s různými druhy 
znevýhodnění.

Zjistit, kdo má ve škole či na blízké ZŠ problémy 
s učením a stál by o podporu (mohou to být děti ze 
sociálně vyloučených lokalit, ale i děti s poruchami 
učení či děti s jiným mateřským jazykem). Následně 
začít pomáhat formou doučování ve spolupráci s jejich 
vyučujícím a rodinou. Projekt může být dlouhodobější, 
ale i krátkodobější, lze vymyslet zpestření a varianty 
(například společnou sportovní či kulturní akci pro 
všechny doučované děti i jejich tutory apod.).

Fotografická 
soutěž

Upozornit na konkrétní 
společenské téma, společně 
analyzovat jeho příčiny 
a důsledky.

Uspořádat fotosoutěž na téma související s globálními 
či místními problémy, zakončenou vernisáží, udílením 
cen a výstavou v prostorách školy; akci lze spojit 
s diskusí na toto téma.

Globální stopa 
naší školy

Zvýšit povědomí spolužáků 
o environmentálních 
tématech, aktivně přispět 
ke snaze zpomalit změnu 
klimatu.

Spočítat, jaká je globální stopa (global footprint) školy; 
vymyslet a alespoň částečně zrealizovat co nejvíce 
aktivit, které globální stopu zmenší.

Guerillová 
akce

Upozornit veřejnost 
na konkrétní problematiku.

Zrealizovat guerillovou akci, která zajímavou a vtipnou 
formou upozorní na konkrétní téma (například 
homosexuality a queer, lidských práv, domácího násilí 
apod.). Taková akce může mít různou formu – více viz 
kapitola Konkrétní akce. 

Happening Upozornit veřejnost 
na konkrétní problematiku.

Uspořádat happening, který zajímavou a vtipnou 
formou upozorní na konkrétní téma (například 
homosexuality a queer, lidských práv, domácího násilí 
apod.). Happening může mít různou formu – více viz 
kapitola Konkrétní akce.

Hry bez 
hranic

Napomoci integraci 
dětí s různými druhy 
znevýhodnění.

Zorganizovat den plný soutěží a „divných sportů“ 
(třeba házení koulí z bahna, souboj týmů obalených 
zbytkovými kusy molitanu apod.) s konkrétní 
tematikou pro dětský domov, děti z nízkoprahového 
klubu, ze sociálně vyloučené lokality apod. U většiny 
témat mohou být soutěže částečně naučné.

Chceme mít 
kolem sebe 
čisto

Přispět konkrétním 
projektem ke zlepšení 
životního prostředí v blízkém 
okolí.

Najít v okolí nějaké místo, kde se kumuluje odpad, 
a přitom tam být nemá. Může se jednat o nelegální 
skládku, ale i třeba znečištěný vodní tok apod. 
Následně se pokusit situaci zlepšit – úklidovou akcí, 
jednáním na zastupitelstvu o odstranění nelegální 
skládky, informační akcí pro místní obyvatele a/nebo 
návštěvníky apod. 
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NÁZEV CÍL POPIS

Je tě večer 
vidět?

Zvýšit bezpečnost pohybu dětí 
i dospělých po ulici/silnici 
v okolí.

Uskutečnit experiment, kterým se (nejlépe fotograficky 
nebo na kameru) zdokumentuje, jak je za šera vidět 
bruslař/cyklista i pěší, pokud se pohybuje na místech, 
kde hrozí střet s motoristy či cyklisty. Následně 
připravit informační akci pro spolužáky a/nebo 
veřejnost.

Jeden den v… Napomoci poznávání kultur 
a integraci cizinců žijících 
v ČR.

Uspořádat tematický den/večer na téma konkrétní 
země/kultury s ochutnávkou tradičního jídla, projekcí 
filmů, diskotékou pouze s regionální hudbou apod.

Klubová noc Upozornit na konkrétní 
společenské téma.

Uspořádat klubovou hudební noc s konkrétní, 
například lidskoprávní tematikou a na akci představit 
možnosti, jak konkrétně pomoci. Lze zapojit známé 
osobnosti a zaktivizovat místní mladé lidi, kterým 
chybí pozitivní vzory a správný impulz.

Město 
z perspektivy 
vozíku

Zlepšit možnosti cestování 
lidem s pohybovým 
znevýhodněním. 

Ve spolupráci s lidmi na vozíčku vytvořit mapu 
města či jeho části s důrazem na místa, která jsou pro 
vozíčkáře (ale třeba i kočárky) obtížné překonatelné; 
mapu předat místním zastupitelům s návrhy 
některých změn k lepšímu, akci medializovat.

Mít si kde 
hrát

Posílit komunitní vztahy 
a možnosti sportovního vyžití 
dětí a rodičů. 

Zjistit, zda mají děti z okolí možnost jít někam 
za sportem či hrami. Pokud jsou v tomto ohledu nějaké 
nedostatky, pokusit se je vlastními silami napravit, 
například úklidem hřiště či jeho opravou vlastními 
silami. 

Namalovat 
hezčí svět

Výzdobou zlepšit životní 
prostředí v konkrétních 
zařízeních, finančně podpořit 
konkrétní projekt či nadaci.

V rámci hodin výtvarné výchovy vytvořit výzdobu 
místní nemocnice, domova pro seniory, tábora pro 
uprchlíky apod.; je možné také vytvořit výrobky, 
které lze prodat na benefičním jarmarku (například 
před Vánoci), výtěžek věnovat na konkrétní projekt či 
nadaci apod.

Na skok 
do jiné 
kultury

Napomoci poznávání kultur 
a integraci cizinců žijících 
v ČR.

Vytvořit pro celý tým soubor úkolů pro seznámení 
se s jinými kulturami podle svého výběru; průběh 
zaznamenávat a pak sestavit společnou výstavu 
ve škole, článek do místního periodika apod. Mezi 
úkoly může být například uvaření jídla z tradiční 
kuchyně dané kultury, strávení společného večera 
v rodině, zmapování rodinné historie formou 
interview s jejím nejstarším členem apod.
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NÁZEV CÍL POPIS

Naučná stezka Zvýšit povědomí veřejnosti 
o zajímavých místech v okolí 
(z hlediska uměleckého, 
historického apod.).

Vytvořit vlastní panely pro naučnou stezku v okolí.

Normální den Napomoci odstraňování 
nerovnoprávnosti mužů a žen.

Zjistit, jak vypadá průměrný den každého z rodičů 
jednotlivých členů týmu, společně pak vytvořit 
mapy činností (kolik času věnují mámy a tátové práci, 
domácnosti, koníčkům apod.); totéž je možné udělat 
i pro různé generace.

Obnovení 
místní tradice

Posílit komunitní vazby, 
zvýšit povědomí spolužáků 
i veřejnosti o místní historii.

Zjistit nějakou zajímavou tradici v okolí a pokusit se 
ji obnovit (například otvírání studánek, masopustní 
průvod, pouť apod.).

Památné 
místo

Posílit komunitní vazby, 
zvýšit povědomí spolužáků 
i veřejnosti o místní historii.

Zjistit, zda je v okolí nějaké zajímavé místo, ke kterému 
se váže určitý příběh, a vytvořit výtvarně zpracovaný 
památník a/nebo plaketu, případně iniciovat jejich 
vznik.

Past 
na předsudky

Napomoci odstraňování 
předsudků. 

Vytvořit kvízovou hru, překvapivou výstavu 
na náměstí apod., pomocí které budou diváci či 
účastníci konfrontováni se svými předsudky. 
Například mohou mít za úkol hádat, která z celebrit 
představená formou medailonků je původem imigrant, 
má menšinovou sexuální orientaci apod.

Potulné 
divadlo

Zvýšit povědomí o lidských 
právech, zpestřit program lidí 
v zařízeních.

Sestavit soubor a nastudovat krátkou divadelní 
hru s tematikou lidských práv; uspořádat „šňůru“ 
po různých zařízeních v okolí (domovech pro seniory, 
dětských domovech apod.).

Psí procházky Zlepšit životní úroveň zvířat 
žijících v útulku.

Domluvit akci, v rámci které se budou jednotliví 
členové týmu střídat ve venčení psů z místního útulku, 
případně pomáhat venčit psy lidem, kteří to z různých 
důvodů (nemoc, stáří) nezvládají tak, jak by chtěli.

Swapshop Aktivně působit proti trendu 
nadměrné spotřeby.

Uspořádat ve škole nebo na jiném místě burzu oblečení 
k vyměňování – namísto nakupování nových věcí 
si účastníci mohou obohatit šatník ekologickým 
způsobem (a zdarma); spojte akci například s instalací 
informačního panelu s ekologickou tematikou, projekcí 
tematických spotů apod.
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NÁZEV CÍL POPIS

Školní 
časopis/web 
pro studenty

Posílit komunitní vazby 
v rámci školy, upozorňovat 
na aktuální témata týkající 
se školního života; dále dle 
zaměření časopisu.

Vést čistě studentský školní časopis, případně vytvořit 
a aktivně udržovat webovou stránku pro studenty 
školy.

Školní 
parlament

Posílit komunitní vazby, 
dlouhodobě se zasazovat 
o řešení aktuálních témat, 
kterým se škola věnuje.

Iniciovat vznik školního parlamentu za účelem lepší 
komunikace studentů s vedením školy.

Vrba 
na školní 
chodbě

Pomoci dětem a mladým 
lidem řešit své potíže 
s odborníky.

Ve spolupráci s vyučujícími výtvarné výchovy 
vytvořit na školní chodbě instalaci ve formě výtvarně 
zpracovaného stromu – vrby s otvorem a schránkou, 
do které budou moci žáci/studenti školy vhazovat 
anonymní či podepsané dopisy s tím, co je trápí nebo 
co by chtěli změnit. Vytvoří se tak jednodušší cesta, 
jak mohou požádat o odbornou pomoc s řešením 
svých problémů, ale i jak oslovit vedení školy s žádostí 
o změnu.

Závod 
s předsudky

Napomoci překonávání 
konkrétních předsudků.

Vytvořit trasu závodu se zastávkami, na kterých budou 
na účastníky čekat různé úkoly (kvízy, happeningy 
apod.), jejichž cílem bude narušit tradiční předsudky 
a xenofobní postoje.
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VIII. DOTAZNÍKOVÉ A DISKUZNÍ ŠETŘENÍ 
PROJEKTU KDO JINÝ?

V říjnu 2016 a červnu 2017 proběhlo ve spolupráci se společností Median evaluační šetření mezi stu-
denty škol zapojených do programu Kdo jiný?. První část výzkumu proběhla dotazníkovým šetřením 
před začátkem projektu, druhá část pak ve formě diskuzních skupin po jeho skončení. Na závěreč-
ném setkání byly dále uskutečněny individuální rozhovory s vyučujícími, kteří jednotlivé projekty 
na školách vedli. 
Kompletní výsledky najdete ke stažení na stránkách programu www.jsns.cz.

Shrnutí výzkumu

Projekt hodnotí žáci i vyučující jednoznačně pozitivně.
Hlavní motivací pro vstup do projektu byla touha žáků pomáhat. To potvrdili i vyučující, dle kterých 
se do projektu zapojili žáci se silným sociálním cítěním. Důležitým motivátorem je také dobrý pocit, 
pokud se daří naplnit cíle, snaha o osobní rozvoj a vědomí vlastní důležitosti v celém projektu.

Na začátku akce se žáci obávali, že projekt skončí neúspěchem, že nebudou umět ostatní přesvědčit 
nebo že nebudou mít volný čas. Ukázalo se však, že všechny projekty se podařilo (byť někdy v okleš-
těné formě) uskutečnit. Žáci se zlepšili v komunikačních dovednostech, získali sebevědomí, nebojí 
se komunikovat s autoritami a pro důležitou věc jsou ochotni vystoupit ze své komfortní zóny. 
Na druhou stranu jim projekt opravdu vzal volný čas. Důležité je, že žáci v projektu vydrželi a dodr-
želi to, k čemu se na začátku projektu zavázali, i když museli něco obětovat. Zklamaní byli pře-
devším z přístupu některých vyučujících, případně vedení školy, kteří ne vždy projekt podporovali. 
Naopak oceňují Člověka v tísni za jeho přístup a také za to, že jim zprostředkoval kontakt s organi-
zacemi a autoritami v dané problematice.

Pro žáky (zejména pro ty mladší) je občanská angažovanost možná stále trošku abstraktní pojem. 
Smysluplnější je pro ně spíše potřeba pomáhat druhým. Po účasti v projektu předpokládají, že nyní 
se jim otevře více možností jak se angažovat, až budou dospělí a budou moct volit. 
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Motivace k zapojení do projektu

CHCI…

CO BY MI MĚL PROJEKT PŘINÉST?

pomáhat
zkusit něco nového

se dozvědět o problémech
sdílet vlastní zkušenosti se něco naučit

poznat nové lidi

zkušenosti
kamarády

sebevědomí
pochopení

nové nápady

znalosti

dobrý pocit
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Jak často a kde jste se v posledním roce bavili o společenských problémech?

 Každý či skoro každý den

 Několikrát týdně

 Asi 1× týdně

 Několikrát měsíčně

 Asi 1× měsíčně

 Méně často

 Vůbec

13 21 8 1317 28

4 21 17 829 21

4 20 17 421 21 13

ve třídě

s přáteli

s rodiči
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Co mi projekt dal? 

ZÁBAVU

MOTIVACI

ZKUŠENOSTI

NOVÉ INFORMACE

NOVÉ SCHOPNOSTI

VĚTŠÍ SEBEVĚDOMÍ

DOBRÝ POCIT, RADOST Z TOHO, CO SE POVEDE

UTUŽENÍ PŘÁTELSTVÍ, PODPORA OSTATNÍCH

NOVÉ KAMARÁDY, NOVÉ KONTAKTY

VĚTŠÍ SAMOSTATNOST A VYSPĚLOST

BLÍŽE POZNAT TO, CO MĚ ZAJÍMÁ, NOVÉ OBZORY

NAHLÉDNUTÍ DO TÉMATU PROJEKTU

MOŽNOST SPOLUPRÁCE V TÝMU

VÁŽNOST (NEJEN) VE ŠKOLE

NOVÉ NÁPADY JAK POMOCI

MOŽNOST SE ANGAŽOVAT

MOŽNOST SE PROFILOVAT, NAJÍT SAMA SEBE

POZNÁNÍ LIDÍ, KTEŘÍ MAJÍ STEJNÉ CÍLE JAKO MY
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Závěrem

JAK PROJEKT VNÍMALI ŽÁCI? 
Učení tak, jak s ním žáci přicházejí do styku na školách, vnímají primárně jako dril ve formě memo-
rování informací. Paralela mezi projektem a tím, co mají pod pojmem učení uložené, je tedy spíš 
úzká. Uvědomují si, že se v průběhu účasti na projektu naučili spoustu nového, nicméně na rozdíl 
od školy nenásilnou a přirozenou formou. Navíc se jedná o informace a dovednosti pro život využi-
telnější, které si na rozdíl od standardního učiva mají šanci zapamatovat.

Že jim projekt přinesl nové znalosti a zkušenosti, zmiňovali žáci vcelku spontánně. Často mluvili 
zejména o „měkkých“ schopnostech. Uvědomují si, že se přestali stydět, protože museli „jít s kůží 
na trh“, ať už na vlastní škole, nebo před dospělé a zkušenější lidi, kteří na projektu participují. Nau-
čili se prezentovat, redukovat informace tak, aby řekli jen to podstatné. Téměř všichni také zmiňo-
vali práci v týmu a vůbec schopnost dohodnout se v případě, že je názor jednotlivých členů odlišný. 
Naučili se také lépe snášet kritiku, ale i zklamání, které s sebou týmová projektová práce nutně 
přináší (ne vždy se daří, ne vždy tým vydrží).
V podstatě všechny tyto schopnosti by se daly zastřešit označením „vyšší sebedůvěra“. Ta byla velmi 
dobře patrná i z toho, jak se žáci vyjadřovali v diskuzních skupinách a jak mluvili o svých projektech. 

V rámci svých projektů žáci také naráželi na to, co by bylo možné nazvat „školou života“. Poznávali, 
jak věci ve společnosti fungují a jaké mají limity. Narazili na administrativní překážky a lidskou 
neochotu. Pochopili, že nic není ideální a že mohou být mnohdy zdánlivě jednoduché věci spjaty 
s velkými komplikacemi.

S tím byla spojená i deziluze ohledně fungování některých společensky prospěšných organizací 
a institucí. Ta ale mnohdy dokázala vybudit k další aktivitě v rámci projektu. Žáci v tomto případě 
vycházeli z přesvědčení, že když něco nefunguje tak, jak má, měli by se snažit o změnu. 
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JAK PROJEKT VNÍMALI VYUČUJÍCÍ, GARANTI PROJEKTŮ?
Žáci se naučili hlavně to, že nemusí dělat nutně mílové kroky, i malý krok může pomoci. Účast 
na projektu je naučila také zodpovědnosti – když se na začátku školního roku přihlásili, většinou si 
ani neuvědomovali, že na zvoleném úkolu budou muset pracovat po celý rok a že bude důležité, aby to 
nevzdali. I když by šli někdy raději třeba do kina.
Pozitivně hodnocené je to, že projekt dostal žáky za hranici komfortní zóny. Pro projekt museli udě-
lat i to, co jim nebylo příjemné. Ale nyní vědí, že když je něco potřeba, tak to dokáží udělat.

Pro vyučující bylo nejnáročnější bojovat s vedením školy, které nebývá projektu nakloněné.
 
Spolupráce s žáky na projektu jim přinášela radost, jsou na ně hrdí, mají s nimi nadstandardní vzta-
hy. Myslí, že je projekt hodně naučil. To je také důvod, proč projekty dělají.

Také oni, stejně jako žáci, oceňují práci Člověka v tísni. Díky tomu, že je projekt veden známou organi-
zací, měli žáci dobrou vyjednávací pozici s autoritami. 

I společná setkání hodnotí spíše pozitivně. Je pro ně dobré vidět, jak se daří ostatním a že „v tom 
nejsou sami“.
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IX. SPOLUPRÁCE S NEVLÁDNÍMI  
NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

Nevládní neziskové organizace (NNO, anglicky „non-governmental organisations“ – NGO) jsou 
společnosti zabývající se obecně prospěšnou činností. Nejsou zřizovány státem, jsou na něm 
nezávislé a jejich činnost je nevýdělečná (to znamená, že nevytvářejí zisk). Mohou to být 
občanské spolky, obecně prospěšné společnosti (o. p. s.), nadace či nadační fondy a církevní 
právnické osoby. 

Můžete se na ně obrátit:
• pro radu,
• pro konzultaci cílů svého projektu,
• s nabídkou spolupráce.

Nevládních neziskových organizací, jak menších, tak větších, funguje velké množství. Zde uvádíme 
jako příklad část z nich. Na stránkách www.isnno.cz, www.neziskovky.cz/katalog či www.kormidlo.cz 
najdete množství dalších odkazů. Aktuální informace z neziskového sektoru najdete také na strán-
kách www.econnect.ecn.cz. 

Kontakty na domovy seniorů, dětské domovy, domy na půl cesty a další zařízení naleznete nejlépe 
v seznamu na místním obecním či městském úřadě – nezapomeňte, že to mohou být jak nevládní, tak 
i státní neziskové organizace.

PŘÍKLADY MEZINÁRODNÍCH NNO

Název organizace Oblast aktivit Internetové stránky

ActionAid Boj proti chudobě. www.actionaid.org

ADRA (Adventist 
Development and Relief 
Agency)

Humanitární organizace; existuje 
i česká pobočka.

www.adra.org
www.adra.cz 

Amnesty International Lidská práva; existuje i česká pobočka. www.amnesty.org
www.amnesty.cz

Deeep Platforma evropských rozvojových 
organizací.

www.deeep.org

ECEAT (European Centre 
for Ecological and 
Agricultural Tourism)

Ekoagroturistika; existuje i česká 
pobočka.

www.eceat.org
www.eceat.cz

Greenpeace Ekologie a ochrana životního prostředí, 
protiválečné aktivity; existuje i česká 
pobočka.

www.greenpeace.org/international
www.greenpeace.org/czech

Human Rights Watch Výzkum a prosazování lidských práv. www.hrw.org
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ICRC (International 
Commitee of the Red 
Cross)

Mezinárodní Červený kříž; pomoc 
obětem válečných konfliktů.

www.icrc.org

International Red 
Cross and Red Crescent 
Movement

Humanitární pomoc. www.ifrc.org

IOM (International 
Organisation for 
Migration)

Pomoc imigrantům; existuje i česká 
pobočka.

www.iom.int 
www.iom.cz 

Médecins sans frontières 
(Lékaři bez hranic)

Organizace nezávislých lékařů; 
existuje i česká pobočka.

www.msf.org
www.lekari-bez-hranic.cz

OXFAM International Lidská práva a boj proti chudobě 
ve světě; je to zastřešující organizace.

www.oxfam.org

Reporters sans frontières 
(Reportéři bez hranic)

Organizace nezávislých žurnalistů, 
podpora nezávislé žurnalistiky.

www.rsf.org

Transparency 
International

Mapování stavu korupce a aktivní 
přispívání k jejímu omezování; 
existuje i česká pobočka.

www.transparency.org
www.transparency.cz

WITNESS Informování o porušování lidských 
práv pomocí AV prostředků.

www.witness.org
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004 Informační server zaměřený na tematiku 
homosexuality a queer, poskytování poradenství, 
krizová intervence, preventivní programy apod.

www.004.cz

Acorus Pomoc osobám ohroženým domácím násilím. www.acorus.cz

Agora Fórum pro dialog a komunikaci. www.agora-praha.cz 

Amelie Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné 
a jejich blízké.

www.programamelie.cz

Antikomplex Zasazuje se za českou reflexi německých dějin 
v českých zemích.

www.antikomplex.cz

Armáda spásy Azylové domy a noclehárny, domov seniorů, 
komunitní centra, vězeňská péče, centrum pro 
mládež.

www.armadaspasy.cz

Arnika Ekologie a ochrana životního prostředí. www.arnika.org

Ashoka Síť společensky prospěšných podniků www.ashoka.org

ASNEP Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých 
a jejich přátel.

www.asnep.cz

Athinganoi Sdružení romských studentů středních 
a vysokých škol.

www.athinganoi.cz

AutoMat Podpora pěší, cyklistické a veřejné dopravy; 
pořádání cyklojízd.

www.auto-mat.cz

Berkat Podpora svépomoci v místech zničených válkou 
a humanitárními katastrofami.

www.berkat.cz

Bílý kruh 
bezpečí

Pomoc obětem domácího násilí. www.domacinasili.cz

Česká 
alzheimerovská 
společnost

Podpora pacientů postižených syndromem 
demence a jejich rodin.

www.alzheimer.cz

Česká společnost 
AIDS pomoc

Testování HIV+/HIV-, poradny, prevence. www.aids-pomoc.cz

Český červený 
kříž

Dárcovství krve, humanitární pomoc, sociální 
a ediční činnost, výuka první pomoci atd. 

www.cervenykriz.eu
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Český helsinský 
výbor

Podpora lidských práv. www.helcom.cz

Český svaz 
ochránců 
přírody

Ochrana životního prostředí, ekologická výchova. www.csop.cz

Člověk v tísni Lidská práva, humanitární a rozvojová pomoc, 
vzdělávání, programy sociální integrace.

www.clovekvtisni.cz

Děti Země Ochrana životního prostředí. www.detizeme.cz

Drop-In Drogová prevence, poradny, nízkoprahová 
střediska, terénní programy.

www.dropin.cz

Ekodomov Ekologický způsob života, zvyšování povědomí 
veřejnosti o něm.

www.ekodomov.cz

ELPIDA Podpora seniorů ve snaze stát se samozřejmou, 
sebevědomou a respektovanou součástí 
společnosti.

www.elpida.cz

Gender Studies Informační, konzultační a vzdělávací centrum 
v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení 
ve společnosti.

www.genderstudies.cz

Hestia Národní dobrovolnické centrum. www.hest.cz

Hnutí 
Brontosaurus

Ochrana životního prostředí, ekologická výchova. www.brontosaurus.cz

Hnutí Duha Ekologie a ochrana životního prostředí. www.hnutiduha.cz

Charita Česká 
republika

Sociální a zdravotní služby. www.charita.cz 

Iuridicum 
Remedium

Organizace zabývající se ochranou lidských práv. www.iure.org

Jahoda Dobrovolnická organizace, která se věnuje dětem 
žijícím v azylovém zařízení (s maminkou nebo 
bez ní); spolupracuje na vytváření podmínek pro 
dobrovolníky.

www.jahodaweb.cz

Junák Největší organizace mládeže v ČR; množství 
aktivit.

www.skaut.cz 
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Jurta Zprostředkovává mladým lidem se zdravotním 
postižením pravidelný kontakt se skupinou 
vrstevníků z řad studentů i pracujících, vytváří 
možnosti pracovního uplatnění těchto lidí 
a podporuje jejich vzájemné vztahy s širší 
veřejností založené na pochopení a respektu.

www.jurta.cz

Junior 
Achievement 
Awards

Činnost zaměřená na podporu mladých lidí, aby 
přijali odpovědnost za výběr, plánování a vedení 
skupinových aktivit.

www.myukyouth.org 
www.ukyouth.org

DownSyndrom 
CZ

Rozcestník organizací sdružujících rodiče 
a přátele dětí s Downovým syndromem.

www.downsyndrom.cz

La Strada Poskytování pomoci obchodovaným 
a vykořisťovaným osobám v oblasti obchodu 
s lidmi.

www.strada.cz

LATA Programy pro ohroženou mládež. www.lata.cz

Liga lidských 
práv

Ochrana lidských práv v ČR. www.llp.cz

Modrá linka Linka důvěry pro děti a mládež. www.modralinka.cz

NESEHNUTÍ Práva zvířat, lidská práva, ekologie. www.nesehnuti.cz

Okamžik Sdružení pro podporu nejen nevidomých. www.okamzik.cz

OPU Organizace pro pomoc uprchlíkům. www.opu.cz

Otevřená 
společnost

Přispívá ke konsolidaci občanské společnosti 
v České republice, a to rozvojem principů 
a prosazováním politik založených na kultuře 
práva a právního státu, demokratické formy 
správy státu a ochrany lidských práv.

www.osops.cz
www.otevrete.cz

Pět P Program je českou verzí amerického programu 
„Big Brothers Big Sisters“ – jeden dobrovolník se 
pravidelně věnuje jednomu dítěti.

www.petp.cz

Pohoda Podporuje normální, důstojný a plnohodnotný 
život občanů s mentálním a kombinovaným 
postižením, případně s organickým postižením 
mozku, v místní komunitě. Jde o služby, které 
maximálně posilují soběstačnost i vlastní 
kompetence těchto lidí a respektují jejich 
osobnost, názory a individuální potřeby.

www.pohoda-help.cz
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Poradna pro 
uprchlíky/
Sdružení 
pro integraci 
a migraci

Právní a sociální poradenství cizincům žijícím 
v České republice. Působí na veřejnost s cílem 
rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus.

www.uprchlici.cz
www.migrace.cz 

Post Bellum Sdružení novinářů, historiků a studentů, kteří 
natáčejí vzpomínky historicky významných 
skupin obyvatelstva.

www.postbellum.cz

Prague Pride Záměrem je přispívat k prosazování tolerantní 
občanské společnosti, bojovat proti homofobii 
a zvyšovat povědomí veřejnosti o lesbické, gay, 
bisexuální a transgender (LGBT) komunitě v ČR.

www.praguepride.cz

proFem Poskytování poradenských služeb a konzultací 
ženským projektům a organizacím.

www.profem.cz

Projekt Šance Preventivní a humanitární program pro 
komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež 
a oběti obchodování s lidmi.

www.sance.info

Romea Romský informační portál. www.romea.cz

Romodrom Podpora a pomoc lidem ohroženým nepříznivými 
životními situacemi a sociálním vyloučením; 
obnova tradičních romských hodnot.

www.romodrom.cz

ROSA Pomoc ženám, které se staly oběťmi domácího 
násilí, a jejich dětem. Prevence násilí na ženách.

www.rosa-os.cz

Rytmus Aktivní zapojení a seberealizace lidí se 
znevýhodněním při vzdělávání a podpora jejich 
pracovního uplatnění v běžném prostředí.

Různé pobočky mají různé stránky; 
částečně na www.rytmus.org 

S.T.O.P. Neformální vzdělávání dětí a mládeže ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí.

www.sdruzeni-stop.cz

Sananim Drogová prevence, poradny, nízkoprahová 
střediska, terénní programy.

www.sananim.cz

SOS dětské 
vesničky

Poskytování příležitosti dětem, které se ocitly 
mimo vlastní rodinu a nemají možnost být 
umístěny v adoptivní či pěstounské péči, vyrůstat 
v rodinném prostředí. 

www.sos-vesnicky.cz
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SPID Handicap Podpora zaměstnávání zdravotně 
znevýhodněných lidí.

www.vozickari.cz

Společnost pro 
Fair Trade

Informace a zvyšování povědomí o Fair Trade, 
provoz sítě Fair Trade obchodů.

www.fairtrade.cz

Spondea Krizové centrum pro děti a mládež, intervenční 
centrum pro oběti domácího násilí.

www.spondea.cz

STUD Komunikační a informační platforma pro 
podporu leseb a gayů v České republice.

www.stud.cz

Terezínská 
iniciativa

Mezinárodní sdružení přeživších terezínských 
vězňů.

www.terezinstudies.cz

Tolerance Občanské sdružení zabývající se výchovou 
k toleranci a lidským právům.

www.tolerance.cz

Tyflocentrum Rozcestník organizací pomáhajících nevidomým 
a slabozrakým.

www.tyflocentrum.cz

Veronica – 
ekologický 
institut

Ochrana přírody, zelená domácnost, zelený úřad, 
ochrana klimatu, aktivní občan, regionální 
rozvoj.

www.veronica.cz

Vida Podpora lidí s duševním onemocněním. www.vidacentrum.cz

YMCA Křesťanské sdružení mladých lidí. www.ymca.cz

Zelený kruh Asociace ekologických organizací. www.zelenykruh.cz

Žába 
na prameni

Gender osvěta, vzdělávání, kulturní aktivity, 
vyrovnávání šancí žen a mužů, rozvoj občanské 
společnosti.

www.zabanaprameni.cz

Živá paměť Pečuje o vzpomínkové dědictví obětí nacistického 
bezpráví, seznamuje s jejich odkazem širokou 
veřejnost a usiluje o zlepšení kvality života obětí 
nacismu.

www.zivapamet.cz

Život 90 Podpora seniorů s cílem umožnit jim aktivně 
a smysluplně žít v jejich vlastním domově.

www.zivot90.cz
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DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY

TÉMATICKÉ ODKAZY

Cena Gratias Tibi, za občanskou angažovanost 
mladých lidí

 www.gratiastibi.cz

Guerilla on-line  http://www.guerrillaonline.com/

Informace o veřejných shromážděních http://obcan.ecn.cz/index.shtml?w=u&x=132556

Jeden svět na školách, projekt Kdo jiný? www.jsns.cz/kdojiny

Občanská společnost – návod k použití http://obcan.ecn.cz/

Ocenění v oblasti společensky prospěšného 
podnikání

www.socialimpactaward.cz

Ombudsman  http://www.ochrance.cz

Portál veřejné správy  http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Rozcestník státní správy  http://www.statnisprava.cz

Sociální podnikání v ČR  www.ceske-socialni-podnikani.cz

Tiskové zprávy  http://press-servis.ecn.cz
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ČESKÉ STÁTNÍ ORGÁNY A INSTITUCE

Česká centra v zahraničí www.czech.cz

Český statistický úřad www.czso.cz

Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz

Ministerstvo financí www.mfcr.cz

Ministerstvo kultury www.mkcr.cz

Ministerstvo obrany www.army.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz

Ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz

Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz

Ministerstvo zemědělství www.mze.cz / www.eagri.cz

Ministerstvo životního prostředí www.env.cz

Portál veřejné správy www.portal.gov.cz

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR www.psp.cz

Pražský hrad + úřad prezidenta republiky www.hrad.cz

Rejstříky (živnostenský, obchodní apod.) www.rejstrik.cz

Senát Parlamentu ČR www.senat.cz

Úřad vlády www.vlada.cz

Veřejná správa www.obce.cz

Volby www.volby.cz

Všechny obce v ČR www.mesta.obce.cz
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ZAPOJTE I VAŠE ŽÁKY 
 Kdo jiný?

Metodická příručka 
a příklady dobré praxe 
pro vyučující ZŠ a SŠ

Projekt

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR


