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Mír 

Hledání stop: válka a mír 
 

1. Základní informace 

A: Tematická oblast:    Mír 

B:  Podtéma:   Vytvářet mír 

C:  Věková skupina:   6. až 10. třída, 

      optimalizováno pro 8. až 10. třídu 

D: Místo provedení: Bývalý Vnější hřbitov sv. Matouše 

E: Provádějící partner:  Anselm Vogler 
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2. Obsah projektového dne 

A: Cíle projektového dne: 

1. Senzibilizování pro utrpení ve válce. 

2. Zprostředkování skutečnosti, že globální konflikty ovlivňují také každodenní život žáků. 

3. Bude rozlišováno mezi různými formami míru a budou prodiskutovány cesty, které vedou k 

míru. 

B: Didaktická struktura 

Projektový den se dělí do čtyř bloků, z toho dvou jazykových animací. Bloky jsou rozděleny do 

jednotlivých částí. Seminář začíná úvodní jazykovou animací (blok 1) k pojmům „konflikt“, „válka“ a 

„mír“. Následně (blok 2) budou prodiskutovány následující otázky: Co je to válka? To může být 

vzhledem k tématu semináře iritující. Avšak většina českých a německých žáků žije naštěstí a 

zpravidla v bezpečí a míru. Pokud má být tém „vytvářet mír“ smysluplně zprostředkováno, je třeba 

zprostředkovat relevance tématu. V tomto bloku (blok 2, část 1) bude nejprve společně zpracována 

problematika toho, které potřeby nemohou lidé ve válce uspokojit. Přitom se zřetelně ukáže, že 

válka a ozbrojené konflikty kromě bezprostředního ohrožení života znamenají také hlad, nemoci a 

útěk. Učební cíl tohoto prvního bloku je prostý: „Válka je špatná“. Následně (blok 2, část 2) 

vypracují žáci, jakým způsobem jsou sami dotčeni současnými bezpečnostními hrozbami 

(terorismus, pirátské útoky, cyberútoky, setrvalý nukleární pat supervelmocí atd.) Tímto způsobem 

budou žáci senzibilizováni pro poslední blok dopoledne. Během něho (blok 2, část 3) budou na 

příkladech vysvětleny konkrétní příčiny konfliktů a zprostředkován rozdíl mezi negativním (= 

nepřítomnost násilí) a pozitivním (= nepřítomnost příčin konfliktu) pojmem míru. Tak blok 2 

ozřejmí, že mír je něco, o co stojí usilovat a vylíčí cíl pozitivního míru. Po polední přestávce 

následuje další jazyková animace (blok 3), která zároveň seznámí žáky s areálem hřbitova a 

vojenskými hroby. Následuje blok 4, ve kterém nejprve (blok 4, část 1) bude vysvětleno, zda je 

možno mír vynutit. K tomu bude navázáno na rozlišení mezi pozitivním a negativním mírem z bloku 

2. Bude zpracována skutečnost, že někdy může být potřeba nastolení negativního míru 

prostřednictvím násilí, avšak že vojenská intervence sama o sobě nevytvoří udržitelný pozitivní mír. 

Následně (blok 4, část 2:) žáci během práce na stanicích poznají fakta o možnostech řešení čtyř 

zásadních příčin konfliktu („chudoba“, „změna klimatu“, „globální vykořisťování“ a „rozšířování 

nadvlády/teritoriální nároky“). V následujícím bloku budou zajištěny výsledky, žáci pochváleni a 

popř. budou vydány účastnické diplomy. 
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C: Seznam jednotlivých aktivit 

Předem: Jak rozumět následujícímu popisu? 

- V následujícím textu bude detailně vyložen průběh seminárního dne. 

- Různá místa textu jsou barevně označena: 

1. Modrá: Tato místa označují potřebný materiál a popisují přípravná opatření k začátku bloku 

2. [PPP] vyzývá k dalšímu kliknutí v PPP. 

3. Nadpisy jednotlivých pracovních kroků 

4. Zelená: Tato místa jsou moderátorská upozornění pro vedoucí seminářů 

5. Fialově: Tato místa jsou časové údaje 

- Texty, které přednáší vedoucí seminářů jsou v následujícím textu formátovány jako plynulý text 

kurzívou. Tímto způsobem je možno je nejjistěji pochopit. K přípravě vedoucího semináře patří mít 

obsahy natolik k dispozici, že budou stačit pouhá hesla na papíře jako nápověda. 

- V části D se dosud odkazovalo na pracovní listy, tyto byly doručeny UZ odděleně e-mailem. 

- V části D stojí na čtyřech místech skicy nástěnného obrazu. Ty, které obsahují mnoho textu, je třeba 

předem sepsat, aby je bylo možno během semináře rychle přilepit na flipchart. 

Blok 1: Jazyková animace I: „Válka a mír“ 

Tento blok trvá cca 45 minut, 9:00 hod. až 9:45 hod. 

- Na konci by měl každý žák znát partnera z cizojazyčné skupiny. S tímto pak vytvoří ve cvičení II/1 

binacionální pracovní dvojici. 

 

Blok 2: Co je to válka? 

Část 1: Jaké důsledky mají války? 

Tento blok trvá cca 45 minut, 9:45 hod. až 10:30 hod. 

Příprava: 

1. Postavit velkou nástěnku (příčný formát) zakrytou obrazem na tabuli 2 (na počátku pro žáky 

neviditelné) 

2. Židle rozestavět do 2 až 3 řad 

3. Položit na židle psací potřeby 
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- Několik slov na úvod (oficiální představení provede již na počátku Bettina) 

V tomto semináři jde o téma „vytvářet mír“. Jde tedy o otázku: Jak je možno tam, kde panuje válka nebo 

ozbrojený konflikt, dosáhnout míru. 

- K tomu nalistovat obraz na tabuli 1 

OBRAZ NA TABULI 1: 

 

KRIEG   →  FRIEDEN 

VÁLKA   →  MÍR 

 

Maximálně 20 minut: Klást otázkáy, sbírat odpovědi, poznamenávat hesla na whiteboard/flipchart. 

Didaktický cíl: Žáky „ZAPOJIT“, navázat na jejich předchozí znalosti. 

- Co pro vás znamená mír? 

- Co je to válka? 

- Které války znáte? Poznamenat na flipchart různé války jako podmnožina, na kterou žáci budou myslet 

- Kdy byla v Evropě naposledy válka? 

- Proč vlastně existuje válka? 

- Zažili jste už něco jiného než mír? 

My mladí lidé v Evropě naštěstí neznáme zpravidla nic jiného než mír. O to důležitější je, abychom se nejprve 

blíže podívali na téma válka, než budeme moci mluvit o tématu „vytvořit mír“. 

Úvod lidské potřeby 

Příprava: 

1. Otočit nástěnku s obrazem 2 tak, aby byl viditelný 

2. Připravit si piktogramy s příklady základních potřeb (složka „Piktogramy pro Maslowa“) 

3. Během přednášky budou v pracovních místnostech vystavěny stanice s pracovními sešity „Pracovní list 

k válečným příběhům.docx“. 

OBRAZ NA TABULI 2: Kurzíva = potenciální ohlasy žáků/ohlasy žáků, které je třeba posbírat 

4. Seberealizace: Koníčky/školní docházka, atd.] 

3. Sociální potřeby: Společný život s přáteli a rodina/dům + domov 

2. Potřeba bezpečí: Nepřítomnost násilí/zajištění zdravotnictví 

1. Tělesné potřeby: Jídlo/pití/spánek 
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- Původně visely na nástěnce v řádkách pod sebou lístky s kategoriemi potřeb (seberealizace, sociální 

potřeby, potřeba bezpečí, tělesné potřeby) 

Naše potřeby rozdělil psycholog Abraham Maslow do několika úrovní. Na nejnižší úrovni stojí tělesné potřeby. 

Pokud jsou naplněny, jsou pak důležité potřeby bezpečí na druhé úrovni. Když jsou naše tělesné potřeby ukojeny 

a žijeme v bezpečí, pak jsou pro nás důležité sociální potřeby. Nakonec máme potřebu seberealizace a chceme 

se svobodně rozhodovat, jak naložíme se svým životem. 

- Ptát se žáků na příklady konkrétních potřeb jednotlivých úrovní, vyhledat piktogramy ke vhodným 

odpovědím a umístit je na správnou úroveň. 

- Po tomto cvičení se rozdají pracovní desky, žáci si tužkou, připravenou na židli, napíši na desky své 

jméno 

- Koncepční vysvětlení desek: Tyto desky vás budou provázet během dne, budete v nich řešit různé 

úlohy a pak si je můžete vzít domů 

Rozdělení do skupin a na stanice + vysvětlení zadání 

[Vytvoření binacionálních dvojic] 

- Žáci vytvoří během jazykové animace I binacionální pracovní dvojice. 

[Rozdělení dvojic na stanice] 

Vyberte si ve dvojici v místnosti pracovní stanici. Před vámi teď najdete tyto dokumenty. V nich stojí v českém a 

německém jazyce příběhy různých lidí, kteří zažili válku. Přečtěte si ty příběhy. Těmto lidem chyběly ve válce 

vždy určité lidské potřeby. Zapište, co těmto lidem vždy chybělo. 

[Žáci vyplní připravené Pracovní listy „Příběhy z války“ ] 

- Po asi deseti minutách - když žáci vyplnili své pracovní listy - vyzvat k tomu, aby se žáci sešli v 

národních skupinách a navzájem si po pořadě vypravovali o zpracovaných válečných příbězích. 

 

 

Část 2: Proč se nás války týkají? 

Tento blok trvá cca 45 minut, 10:30 hod. až 11:15 hod. 

Příprava 

 

[MEZITÍM: Stavění stanic pro II/2] 

- Pověsit na flipchart obraz na tabuli 3 

- Položit lepící body poblíž flipchartu 

- Připravit list se jmény nositelů Nobelovy ceny pro rozdělení skupin 
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- Nástěnku s mapou světa přesunout do jedné z pracovních místností 

- Postavit pracovní stanice „Ohrožení“ 

o Celkem 3 tablety nebo laptopy na místnosti, naplnit s nimi dvě místnosti 

o Na každý z těchto terminálů připojit pomocí rozbočovače 6 sluchátek 

o Na každém terminálu nastartovat Powerpoint prezentaci z II(2, v jedné místnosti 3 německé, 

v jiné 3 české prezentace 

 

Stanovení výukového cíle 

[Všichni žáci se krátce sejdou] 

- Krátce zmínit, že válka způsobuje zcela různé problémy v každodenním životě 

Od1945 neprobíhala v Česku a Německu žádná válka. Proto se nám zde daří ve srovnání s lidmi v ostatních 

zemích velmi dobře. Přesto však má na náš život vliv, pokud v jiných zemích panuje válka. Příběhy, které jste si 

právě přečetli, ovlivňují také náš život! K tomu je teď nový úkol. 

Rozdělení do skupin a na stanice + opětovný energizer 

[Rozdělení do skupin pro II/2] 

- Pomocí puzzle s nositeli Nobelovy ceny 

- Čeští a němečtí žáci si z různých uren vytáhnou po jedné kartičce puzzle a ty pak skládají dohromady 

- Žáci, kteří si vytáhnout kartičky puzzle stejného nositele Nobelovy ceny, vytvoří spolu skupinu 

[Vytvoření národně oddělených pětic prostřednictví hry puzzle: Žáci dostanou po 30 kouscích puzzle a hledají 

mezi sebou ostatní držitele vhodných kousků puzzle. Důležité je, aby čeští a němečtí žáci si vytáhli kousky 

puzzle z různých losovacích nádob a aby skládali vždy tři rozdílné motivy puzzle. Žáci pobíhají místností a 

hledají svůj protějšek. Tak vzniknou tři německé, tři české skupiny] 

Vysvětlení zadání a provedení 

Každá skupina si teď vybere v místnosti jednu pracovní stanici. 

Na každé stanici jsou vylíčeny důsledky válek nebo ozbrojených konfliktů. Proklikejte si prezentaci a zpracujte 

úkoly. Ke každému úkolu patří také hlasování zde vepředu na flipchartu. Když jste zpracovali váš úkol, pojďte 

dopředu a každý žák nalepí bod ve sloupci, který patří k vaší stanici na místo, které odpovídá vašemu názoru. 

Pozor: Nemusíte body bezpodmínečně nalepit na okraj. Pokud váš názor bude odpovídat středu nebo bude 

trochu na straně, pak nalepte bod tam. [Klikněte na různé libovolné body mezi extrémy, na které by se mohly 

nalepit body] 

[Poznámka: V následujícím textu mají žáci čas se zabývat třemi tématy jejich skupiny. K tomu sledují 

prezentaci na svém tabletu/laptopu a po každém tématu hlasují na tabuli. Celkem má každá skupina tedy 

hlasovat třikrát. 

Moderátor by měl dávat pozor na to, aby žáci chodili pravidelně dopředu a hlasovali tak o svých třech 

tématech: 
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Proto také otázky: „Kdo ještě nehlasoval?“ a popř. oslovit konkrétní skupiny, až se nalezne ta, která 

ještě nehlasovala. Tu pak požádat, aby přečetla otázku nahlas a aby přišla dopředu. Ukázat jim 

hlasovací řádek na flipchartu, který patří k jejich pracovnímu listu a spolu s nimi nalepit bod. 

Pozor: Popř. je nezbytné upozornit na to, že body není nutno bezpodmínečně lepis na vnější konec. 

Mohou být nalepeny na střední/postupnou pozici. 

OBRAZ NA TABULI 3: 

Mají teroristické útoky vliv na váš každodenní život?  Ano ------------------------------------ Ne 

Vadí vám hackerské útoky:     Ano ------------------------------------ Ne 

Jak by bylo špatné, kdyby došlo k výpadku zásobování energií? Špatné ----------Ne tak špatné 

Mají pirátské útoky vliv na váš každodenní život?  Ano ------------------------------------ Ne 

Měly by se atomové zbraně odstranit?    Ano ------------------------------------ Ne 

Má konflikt o coltan vliv na váš každodenní život?  Ano ------------------------------------ Ne 

Jak silně ovlivňuje uprchlická krize váš každodenní život?  Velmi -------------------------------- Téměř ne 

Jak silně ovlivňuje mezinárodní obchod s drogami váš každodenní život? Velmi -------------------------------- Téměř ne 

Mělo by se Rusko konfrontovat nebo spor urovnat?                    K. -------------------------------- S. 

Poslední hlasování by se mělo konat do zhruba 11:15 hod. ] 

Energizer a vyhodnocení 

[Nastartovat dialog s žáky: Sbírat obsahy (ne všichni žáci pracovali na každé stanici): Co jste zpracovávali za 

témata? Na jaká si ještě vzpomínáte? Co vás překvapilo? Bylo něco nového? Bylo něco, co vás obzvláště 

vedlo k zamyšlení? Přitom zohlednit: Výsledek hlasování na obraze na tabuli 3] 
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Část 3: Jak dochází k válkám? 

Tento blok trvá cca 30 minut, 11:15 hod. až 11:45 hod. 

Nezbytná příprava 

1. Připojit dataprojektor k laptopu 

2. Spustit „Präsentation Block 2, Teil 3.ppt“ 

Na dnešním semináři chceme zjistit, jak se dá dosáhnout miru [PPP]. Přesto však jsme teď dlouho mluvili o 

válkách a ozbrojených konfliktech. Možná se někdo z vás ptal, jak to spolu souvisí. Dobrá, téma tedy také 

zní„Vytvářet mír“  [PPP], tedy dosahovat míru a zajišťovat ho tam, kde ještě žádný nepanuje. Ale co existuje 

tam, kde nepanuje ještě žádný mír? Co panuje tam? [Zeptat se účastníků] Tam, kde není mír, je válka, nebo 

existují nejméně vážné ozbrojené konflikty. Ty je třeba vyřešit, pokud chceme vytvořit mír[PPP] V Česku a 

Německu však od roku 1945 už neprobíhala žádná válka. To pro nás znamená velké štěstí. Vede to však také k 

tomu, že jste vy ani já nikdy nezažili, jak strašná je válka. Proto bylo důležité, abych si nejprve ujasnili dvě 

důležité věci.  

[PPP] Nejprve jsme prozkoumali, co lidem ve válce chybí. V pyramidě stojí různé potřeby, které mají 

všichni lidé - i vy a já. Podívali jsme se na osudy různých lidí - především dětí, které zažily válku. Kdo si vzpomíná 

na osud Mohammeda ze Somálska? [Vyjasnit v dialogu: Co mu chybělo?; PPP] Nebo na to, proč musela Elaha 

utéct z Afghanistánu? [Vyjasnit v dialogu: Co jí chybělo?; PPP] Na každé úrovni pyramidy potřeb byly ve válce 

porušeny potřeby. [PPP] Lidé, kteří prožívají válku, nemohou nebo nesmí dělat řadu věcí, které by vlastně rádi 

dělali. Válka neznamená jen, že se zabíjí nebo že můžete být zraněni. Válka znamená také, že není nic k jídlu, že 

nemůžete jednoduše jít nakupovat, že už nefunguje internet, že nejde elektrický proud a proto například 

nefunguje lednička, televize a nabíječka na smartphone. Válka vede k tomu, že lidé musí prchat a nemohou už 

žít ve svém rodném městě. Kdyby zde byla válka, pak bychom možná museli Teplice nebo Drážďany opustit a 

hledat v cizí zemi ochranu. [PPP] 

Za druhé jste pracovali na různých stanicích. Zde jste mohli vždy slyšet krátký text, ve kterém bylo 

vysvětleno určité ohrožení. Důsledky těchto ohrožení jste si přečetli na pracovních listech a na flipchartu jste pak 

o tom hlasovali. Přitom se stalo zjevným, že existují různá nebezpečí, která nás v našem každodenním životě 

ohrožují nebo přinejmenším ovlivňují. Většina těchto nebezpečí pochází přímo z válek nebo z ozbrojených 

konfliktů. Na jaké příklady si ještě vzpomínáte? [Zeptat se účastníků, když bude uvedeno pirátství, uchopit ho, 

jinak ho sám uvést] Pirátství na východním pobřeží Somálska je dobrý příklad: Somálsko není zapleteno do 

klasické války proti jinému státu. Ale probíhá zde občanská válka armády proti radikálním milicím. Přitom také 

umírá mnoho lidí, je zde mnoho utrpení a mnozí lidé začínají pracovat jako piráti, poněvadž nemají žádnou lepší 

alternativu. Jako piráti přepadávají lodě, které vezou zboží a výrobky do Evropy, abychom si je mohli koupit v 

obchodech. Jiným příkladem je téma „hackerské útoky“. Na jedné pracovní stanici byly tematizovány hackerské 

útoky z října 2016. Kvůli útoku nebyla řada důležitých internetových stránek jako Twitter, Amazon a mnoho 

dalších dosažitelná. Dodnes se neví, kdo tyto útoky spáchal. Existují ale další hackerské útoky na západní 

internetové stránky, o kterých víme, že je začali hackeři z Ruska nebo Číny. Evropské státy a USA nejsou ve válce 

s Ruskem nebo Čínou, přesto však probíhají tyto útoky. Vidíte tedy, že existují také různá ohrožení a útoky, aniž 

by státy proti sobě válčily v klasické válce proti jiným státům. Tato ohrožení ohrožují také náš každodenní život. 

Obzvláště zřejmý příklad jsou teroristické útoky IS. Jejich prostřednictvím dochází i u nás v Evropě ke zranění 
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nebo zabití lidí. Vidíte tedy: Války a ozbrojené konflikty, které probíhají v jiných zemích, se nás týkají i v našem 

každodenním životě. 

Války a ozbrojené konflikty mají tedy těžké všeobecné důsledky a týkají se i nás v našem životě. Z 

těchto obou důvodů stojíme dnes zde a mluvíme o tématu semináře: Jak vytvoříme mír? [PPP] 

Ale existují dvě velmi rozdílné definice míru. Na to poukázal norský badatel v oblasti míru, Johan 

Galtung. Rozlišoval mezi pozitivním a negativním mírem. Negativní mír je definován jako „nepřítomnost násilí“, 

tj. existuje tehdy, když se již nebojuje a už se nezabíjejí či nezraňují lidé. [PPP] Ten název je divný, co myslíte? 

Neznamená, že negativní mír je špatný. Nýbrž, že se definuje tak, že už neexistuje násilí - tedy neprobíhá žádná 

jeho negace. Takový negativní mír je mnohem lepší než válka. Avšak i přesto není tato forma míru obzvláště 

dobrá. To, že se nebojuje, neznamená, že by lidé pro to neměli důvod. Klidně tomu může být tak, že dva různé 

státy nebo národy pociťují na sebe navzájem velký hněv a jsou krátce před tím, aby proti sobě zase vedly válku. 

Když však tato válka ale ještě nezačala, pak panuje stále negativní mír. Negativní mír je proto velmi nejistý a 

nestabilní. Protože dokud existují důvody pro to, aby se různé skupiny lidí nenáviděly a chtěly zabíjet, může tato 

situace kdykoliv eskalovat ve válku. 

Proto existuje ještě jiná definice míru: Pozitivní mír. Pozitivní mír existuje tehdy, když lidé už nemají 

vůbec žádný důvod, aby spolu vedli válku. [PPP] Pozitivní mír je samozřejmě lepší, poněvadž pokud už neexistují 

důvody k bojování, pak je mnohem pravděpodobnější, že se skutečně nebude bojovat, než když jsou lidé jenom 

donuceni k tomu, aby nebojovali. Proto musí být cílem vytvořit pozitivní mír. Proto můžeme teď také formulovat 

téma semináře ještě přesněji: „Jak vytvoříme na světě pozitivní mír“. [PPP] 

Pozitivní mír spočívá v tom, že lidé už nemají vůbec žádné důvody, aby spolu bojovali. Aby ho bylo 

možno dosáhnout, je tedy třeba se snažit odstranit příčiny, které lidé mají k boji. 

[PPP] Aby bylo možno vytvořit pozitivní mír, je třeba potírat těchto deset příčin. Které možnosti k tomu 

existují, o tom si promluvíme po polední přestávce. 

--------------------- Polední přestávka --------------------- 

Přestávka trvá cca 60 minut, včetně časové rezervy (15 min.): 12:00 hod. až 13:00 hod. 

Blok 3: Jazyková animace II 

Tento blok trvá cca 45 minut, 13:00 hod. až 13:45 hod. 

Blok 4: Jak se vytváří mír? 

Část 1: Je možno mír vynutit? 

Tento blok trvá cca 30 minut, 13:45 hod. až 14:15 hod. 

Úvod koncepce vojenské intervence 

Nezbytná příprava 

1. Připojit dataprojektor k laptopu 
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2. Spustit „Präsentation Block 4, Teil 1.ppt“ 

3. Vyložit pracovní list „UN ius ad bellum“ 

4. Připravit vedle svazek provázků pro „hru s provázky“: Velikost skupiny děleno 2 = počet potřebných 

provázků. Při lichém počtu členů skupiny je třeba jeden provázek zkrátit na poloviční délku a jeden jeho 

konec navázat na střed jiného provázku (vznikne tak pletivo ve tvaru  „T“, které si vytáhnou tři lidi) 

5. Pověsit na flipchart obraz na tabuli 4 

Po polední přestávce a jazykové animaci chceme pracovat dále na tématu „vytvářet mír“. [PPP]. 

Nejprve jde o otázku, zda je možno mír vynutit. [PPP] Existuje totiž řada případů, během nichž se o to lidé 

pokoušejí. Když například nějaká armáda nebo ozbrojená milice páchá těžké válečné zločiny a zabíjí mnoho lidí, 

pak se někdy armády z jiných států rozhodnou, aby zasáhly. To se nazývá vojenská intervence [PPP]. Napadnou 

pak skupinu, která páchá válečné zločiny a potírají je tak dlouho, dokud se zločinnou činností nepřestanou. 

Takže se pokouší vynutit konec násilí za použití zbraní. To není neproblematické. Aby mohly zasáhnout, musí 

tyto armády vtrhnout do země, ve které se páchají válečné zločiny a začnou zde samy válku. Nejprve se chceme 

podívat na to, kdo rozhoduje, zda taková intervence bude schválena či nikoliv. K tomu jsem připravil pracovní 

list.  

Rozdělení do skupin a na stanice + vysvětlení zadání 

[Opětovné vytvoření binacionálních dvojic pomocí „vnímacích losů“/„vnímací hry“ (ořechy, kameny atd.): 

 [Nechat vyplnit pracovní listy, následovně nechat odhlasovat, čistá doba zpracování bez rozdělení do skupin: 

15 Minut] 

Stanovení výukového cíle: Zásadní hlasování o intervencích 

Nezbytná příprava 

1. Zatímco žáci pracují ve skupinách: Na každé místo v seminární místnosti položit červenou a zelenou 

hlasovací kartu 

Vy jste teď získali informace o Spojených národech a přečetli jste si argumenty pro a proti vojenským 

intervencím. Mně by zajímalo, k jakému názoru jste došli. Použijte k tomu karty, které leží na vašich místech. 

Položím vám teď jednu otázku. Když na ní chcete odpovědět „ano“, zvedněte zelenou, když chcete odpovědět 

„ne“, tak červenou kartu: 

- Myslíte si, že vojenské intervence jsou zásadně dobrý prostředek? 

OBRAZ NA TABULI 4 (x/y = hlasy pro/proti vojenské intervenci. postupně zanést) 

1. obecně   x  y 

2. Bosna   x  y 

3. Afghanistán   x  y 

4. Ruanda   x  y 

5. Libye   x  y 
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Konkrétní zásahy, vynucující mír 

Nezbytná příprava 

1. Podle pozornosti skupiny popř. zkrátit o jeden zásah 

 Teď se podíváme na různé případy. Mne k tomu zajímá váš názor. Proto vám vždy uvedu jeden případ a 

pak se vás zeptám. V prvním případě jde o události na Balkánu. Zde po dlouhou dobu existoval stát Jugoslávie. 

Byl poměrně velký a žily v něm lidé z mnoha různých skupin obyvatelstva. V polovině 80. let minulého století se 

tento stát začal rozpadat na jednotlivé části. Přitom došlo k řadě válek. Poté, co se Bosna a Hercegovina 

prohlásila za nezávislou, zaútočili na ní srbští vojáci a pokusili se zemi dobýt zpět. Přitom páchali kruté zločiny 

na obyvatelích Bosny. Obzvláště je třeba zmínit masakr v Srebrenici. Mezi večerem 11. července 1995 a 13. 

červencem 1995 zastřelili srbští vojáci více než 8 000 bosenských civilistů, téměř výhradně muže. Mezi nimi byli 

také mladíci od 13 let a dědečkové do 78 let. K této situaci mám teď svojí první otázku [Otázka: Kdo si myslí, že 

jiné státy v této situaci měly zahájit proti Srbsku vojenské údery, aby zabránily vraždění? Tito prosím, ať 

zvednou hlasovací lístek. Výsledek zdokumentovat na flipchartu] 

Když probíhal masakr v Srebrenici, byli skutečně poblíž cizí vojáci. Měli za úkol chránit civilisty. Byli však jen 

velmi slabě ozbrojeni a také neměli povolení zaútočit na Srby. 

 Druhý příklad je Afghanistán. Vzpomínáte si na příběh Elahy? V Afghanistánu je už po velmi, velmi 

dlouhou dobu válka. Od roku 1996 vládl zemi radikálně islamistický Talibán. Z Afghanistánu byly teroristickou 

skupinou Al-Kajda naplánovány a provedeny nejrůznější teroristické útoky. Zvláště těžké byly teroristické útoky z 

11. září 2001, při kterých mimo jiné dvě letadla narazila do dvou mrakodrapů v New Yorku. Celkově bylo přitom 

zabito více než 3 000 lidí. Nato USA a další západní státy napadly afghánský režim Talibánu a svrhly ho. 

[Otázka: Kdo si myslí, že bylo správně, že USA v této situaci napadly Afghanistán? Tito prosím, ať zvednou 

hlasovací lístek. Výsledek zdokumentovat na flipchartu] 

Od té doby je v zemi mnoho cizích vojáků. Přesto však není v zemi bezpečno, často dochází k teroristickým 

útokům Talibánu, pěstuje se zde mnoho drog a dívky nemohou často chodit do školy. V této zemi se narodila 

Elaha. 

 Za třetí mám otázku k Ruandě. To je malý stát uprostřed Afriky. V tomto státu žijí různé národy, mezi 

nimi Hutuové a Tutsiové. Ve státě vládli Hutuové. Mezi oběma národy probíhá od roku 1990 občanská válka. Po 

jednom velkém útoku rebelů Tutsi poštvala vláda Hutuů proti Tutsiům a vyzývala obyvatelstvo k násilným 

činům. V roce 1994 zabili během pouhých 100 dnů radikální Hutuové přibližně 800.000 Tutsiů a dokonce 

200.000 Hutuů, kteří se snažili masakru zabránit. [Otázka: Kdo si myslí, že jiné státy v této situaci měly 

zaútočit na Hutuy, aby zabránily vraždění? Tito prosím, ať zvednou hlasovací lístek. Výsledek zdokumentovat 

na flipchartu] 

Skutečně tehdy byli v zemi vojáci s mandátem OSN. Ti měli za úkol zarazit páchání válečných zločinů, v 

nejhorším případě dokonce bojovat zbraněmi proti lidem, kteří tyto zločiny začali páchat. Ale bylo jich málo a 

byli příliš slabě vyzbrojeni a nedostali povel, aby zaútočili na Hutuy. 

 Čtvrtý příklad je Libye. V Libyi panoval diktátor Muammar al-Gaddafi. V roce 2011 začalo v sousedních 

zemích Egyptě a Tunisku arabské jaro. Tehdy mnoho občanů těchto zemí protestovalo proti svým vládám a 

požadovali reformy. Z Egypta a Tuniska se tyto demostrace přelily také do Libye. V Libyi poté došlo k občanské 

válce, při které Kaddáfího vojáci také zabili mnoho civilistů a například bombardovali města. Neví se přesně, 
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kolik lidí v bojích bylo zabito, odhaduje se mezi 10 000 a 50 000. [Otázka: Kdo si myslí, že jiné státy v této 

situaci měly zaútočit vojáky Kaddáfího, aby jim zabránily vraždit? Tito prosím, ať zvednou hlasovací lístek. 

Výsledek zdokumentovat na flipchartu] 

Od 19. března 2011 zaútočila skutečně vojenská letadla z USA, Kanady, Francie, Itálie a mnoha dalších států na 

libyjskou armádu ze vzduchu. S jejich podporou vyhráli rebelové občanskou válku proti Kaddáfímu. 

 Podívali jsme se na případy Bosny, Ruandy, Afghánistánu a Libye. Vy jste stále hlasovali a… [zde se 

zabývat výsledkem hlasování, aniž by byl hodnocen]. Možná jste si všimli, jak těžké je takové rozhodování: 

Když se povolí válka proti jiné zemi, bude kvůli tomu mnoho mrtvých a zraněných, mnoho uprchlíků a bídy. My 

jsme přece dnes dopoledne viděli, jaké důsledky může mít válka [k tomu odkázat na list flipchartu s výukovými 

cíli 1 a 2]. Na druhou stranu existují příšerné masakry, jako například v Ruandě, kterým také nelze jen tak 

jednoduše přihlížet. Zda a od kdy je možno vést válku proti armádám a milicím v jiných státech, pokud páchají 

takovéto zločiny, je velmi diskutovaná otázka. Na příkladech jste viděli, že ne v každém konfliktu se zasáhlo 

stejnou měrou. V Bosně a Ruandě došlo k intervenci teprve poté, co během masakrů bylo zabito mnoho lidí. Lze 

tedy říci, že se zasáhlo příliš pozdě. V Afghanistánu se zasáhlo, poněvadž Al-Kajda zde mohla nerušeně plánovat 

a provádět útoky na USA a Evropu. Po útoku nemohla už Al-Kajda Afghanistán tak lehce využívat a musela 

připravovat teroristické útoky v jiných zemích. V Libyi proběhla stejně jako v Bosně intervence kvůli občanské 

válce. V Libyi bylo zabito až 50 000 lidí, ale pokud by intervence neproběhla, bylo by nejspíše zabito ještě více 

lidí.  

 Tyto čtyři vojenské intervence měly určitý cíl: V Ruandě, Bosně a Libyi mělo být armádám nebo milicím 

zabráněno, aby byli vražděni nevinní civilisté. V Afghanistánu měli být potíraní teroristě, kteří připravovali útoky 

na USA a Evropu. V těchto čtyřech zemích měl tedy být vynucen mír. Otázka však zní: Podařilo se to? Byl v 

těchto zemích vynucen mír? 

 

Stanovení výukového cíle: Dokáží vojenské intervence vynutit mír? 

 K tomu bych ještě jednou rád s vámi probral: Jaké obě formy míru jsme dnes poznali? A co znamená 

negativní mír? A co znamená pozitivní mír? [Vždy sebrat odpovědi] [PPP]. Když se teď podíváte na obě formy 

míru. Který z nich je možno vynutit násilím? [Sebrat odpovědi] A když pak máme v nějaké zemi negativní mír – 

je tím ten problém vyřešen? [Popřípadě navést následujícími otázkami k odpovědi Co je to za problém nebo 

Nebezpečí negativního míru? Proč je pozitivní mír lepší?] Odpověď: Nebezpečí spočívá v tom, že není stabilní, 

poněvadž lidé stále ještě mají důvody, kvůli kterým by chtěli bojovat proti jiné skupině. V Afghanistánu jsou od 

roku 2001 umístěni vojáci z jiných zemí, také z Česka a Německa. Také 15 let po vojenské intervenci proti Al-

Kajdě stále probíhají v Afghanistánu boje mezi různými skupinami v zemi. Teď, kdy cizí jednotky jsou pomalu 

stahovány, nabývají bojovníci Talibánu neustále na síle. V Libyjské občanské válce se od roku 2011 zasahovalo 

pouze nálety. Poté co byl svržen diktátor Kaddáfí, nestaraly se již ostatní státy o bezpečnost v Libyi, proto zde 

opět od roku 2014 probíhá občanská válka, ve které dokonce bojuje IS. V Bosně a Ruandě byli cizí vojáci mezitím 

také opět staženi. Zde sice nadále existují velké problémy, ale momentálně panuje mír. 

Naše otázka tedy je následující: „Je možno mír vynutit“? Odpověď zní: Ano a ne. Negativní mír je 

možno částečně vynutit, jako v Libyi, Bosně, Afhganistánu a Ruandě. Tím však není problém vyřešen. Teprve 

když je vytvořen pozitivní mír, lze očekávat, že v zemi opět brzy nepropuknou nové války. To znamená: Pokud 

je v nějaké zemi vynucen negativní mír prostřednictvím vojenské intervence, pak je třeba také zaujmout 
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opatření proti příčinám konfliktu, aby mohl vzniknout pozitivní mír. [PPP] Po přestávce na kávu se budeme 

podrobněji zabývat těmito čtyřmi vybranými příčinami konfliktu. 

 

--------------------- Přestávka na „kávu“ --------------------- 

Přestávka trvá cca 15 minut, 14:15 hod. až 14:30 hod. 

Nezbytná příprava během přestávky: 

1. Postavit stanice s pracovními deskami z Bloku 4, části 2 

2. Vyložit kapesní mapy 

3. Připravit rozdělení skupin: Naplnit klobouk/urnu složenými losy 

4. Pokud se tak nestalo již na začátku: Vyvěsit 8 popisů stanic Blok IV, část 2.doc (4 německé, 4 české) 

 

Část 2: Jak je možno vytvořit mír? 

Tento blok trvá cca 75 minut, 14:30 hod. až 15:45 hod. 

Rozdělení do skupin 

Nyní se setkáme ve skupinách naposledy. Tentokrát skupiny vylosujeme. [Obejít dokola a nechat žáky 

vytáhnout z klobouku losy] Na losu stojí název stanice. Vyberte si stanici a setkejte se tam s ostatními členy 

vaší skupiny! 

Vysvětlení zadání 

Srdečně vás vítáme zpátky na posledním velkém bloku našeho semináře „Vytvářet mír“. Před přestávkou jsme 

mluvili ještě jednou o tom, že pro trvalý mír je třeba odstranit příčiny konfliktů. Vyprávěl jsem vám o celkem 

deseti příčinách konfliktu. Na čtyři z nich se chceme v následujících chvílích podívat podrobněji. V místnosti jsou 

postavené čtyři stanice. Na každé stanici je tematizována jedna příčina konfliktu. Zde najdete informace k 

tématu a můžete si zahrát různé hry. V těchto hrách jde o řešení konkrétní příčiny konfliktu, o kterou jde na 

stanici. Můžete si vybrat jednu stanici, na které začnete. Po zhruba 15 minutách byste měli být hotoví a 

pokračovat na další stanici. Pokud si chcete zapamatovat, která opatření pomáhají proti válce a násilí, pak si je 

můžete zapsat do vašich kapesních map. Ty najdete na stanicích. Můžete si na ně také napsat svá jména. 

[Vyzvat žáky, aby si vzali pracovní desky s sebou na práci na stanici, poněvadž do nich mají být zapsána 

řešení] 
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Závěrečná část: „Vytvářet mír“ 

Tento blok trvá cca 15 minut, 15:45 hod. až 16:00 hod. 

Sbírka opatření, podporujících mír 

Příprava: 

1. Rozdělit lístky ve tvaru okvětních lístků 

2. Upevnit kulaté „okvětní lístky“ na nástěnku 

(Předlohy pro květy najdete na straně 57 následujícího pdf souboru: 

https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichPublikationen/Friedenserziehung/Handrei

chungen/0092_methodenbox.pdf) 

[Vést otevřený rozhovor s žáky o následujících otázkách: 

 Jaké formy míru jsme dnes poznali? → Poz. a neg. mír 

 Jak je možno dosáhnout pozitivního míru? → odstranit příčiny konfliktu 

 Jaké existují příčiny konfliktu? → nechat vyjmenovat až do deseti] 

Vyrobit květinu míru 

Jaká řešení vám zůstala v paměti? Co je možno dělat, aby byly odstraněny příčiny konfliktu? Napište na lístky, 

na co si ještě vzpomínáte. [Následně vybrat lístky a připíchnout je okolo kulatého papírového „květu“ na 

nástěnku] 

[Následně rozloučení a výslovné pochválení všech účastníků] 

 

 

D: Další informace 

Literatura: 

- Schimmelfennig, Frank: Internationale Politik, Stuttgart 2010. 

- Woyke, Wichard: Handwörterbuch Internationale Politik, Stuttgart 2010. 

- Gareis, Sven B.: Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik: Eine Einführung, o.O. 2006. 

- Vierecke, Andreas (et al.): dtv-Atlas Politik. Politische Theorie – Politische Systeme – Internationale 

Beziehungen, o.O. 2015. 

Internetové zdroje (výběr): 

- Zejména je třeba vyzvednout online nabídku Spolkové centrály pro politické vzdělávání: www.bpb.de 

- Také Zemská centrála pro politické vzdělávání v Bádensku-Württembersku má internetovou 

prezentaci, která velmi pomůže: www.lpb-bw.de 

  

https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichPublikationen/Friedenserziehung/Handreichungen/0092_methodenbox.pdf
https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichPublikationen/Friedenserziehung/Handreichungen/0092_methodenbox.pdf
http://www.bpb.de/
http://www.lpb-bw.de/
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3. Struktura projektového dne 

A: Délka a pořadí modulů:  

Viz bod 5. Průběh dne a 2D: Seznam všech aktivit. 

B: Zúčastnění aktéři (počet a činnost): 

 Tlumočnice:  Katka Senf 

Lektor:  Anselm Vogler 

Další pomocníci pravděpodobně nebudou potřeba. 

C: Požadované místnosti 

 1 velká místnost, 

2 menší seminární místnosti  
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4. Materiály, které budou potřeba pro provedení 

Potřebný materiál: 

Potřebné materiály budou v následujícím textu uvedeny blokově. 

i. Všeobecně: 

a. Moderátorský kufřík s psacími potřebami, krepová páska, nůžky, atd. 

b. Laptop s aktuální verzí Powerpointu (mladší než Powerpoint 2007) 

c. Pověsit velkou mapu světa v místnosti - je k dispozici levně od Spolkové centrály pro politické 

vzdělávání 

d. Flipchart + minimálně 10 flipchartových archů papíru a fixy 

i. Pod tím následující listy popsat předem (včetně českého překladu!): 

OBRAZ NA TABULI 2: 

4. Seberealizace:  

3. Sociální potřeby:  

2. Potřeba bezpečí:  

1. Tělesné potřeby:  

 

OBRAZ NA TABULI 3: 

Mají teroristické útoky vliv na váš každodenní život?  Ano ------------------------------------ Ne 

Vadí vám hackerské útoky:     Ano ------------------------------------ Ne 

Jak by bylo špatné, kdyby došlo k výpadku zásobování energií? Špatné ----------Ne tak špatné 

Mají pirátské útoky vliv na váš každodenní život?  Ano ------------------------------------ Ne 

Měly by se atomové zbraně odstranit?    Ano ------------------------------------ Ne 

Má konflikt o coltan vliv na váš každodenní život?  Ano ------------------------------------ Ne 

Jak silně ovlivňuje uprchlická krize váš každodenní život?  Velmi -------------------------------- Téměř ne 

Jak silně ovlivňuje mezinárodní obchod s drogami váš každodenní život? Velmi -------------------------------- Téměř ne 

Mělo by se Rusko konfrontovat nebo spor urovnat?                    K. -------------------------------- S. 

 

 

OBRAZ NA TABULI 4: 

- Bosna 

- Afghanistán 

- Ruanda 

- Libye 
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ii. Blok 1: Jazyková animace I 

a. Krepová páska 

iii. Blok 2, část 1: Jaké důsledky mají války? 

a. 15 stejně dlouhých (minimálně 1 m, důležité z prostorových důvodů!) kusů provázku (stačí pro 

rozdělení 30 žáků do dvojic) 

b. 16 pracovních listů s příběhy z války (8 příběhů, vždy něm. a čes. verze) 

iv. Blok 2, část 2: Proč se nás války týkají? 

a. Puzzle celkem 6 nositelů Nobelovy ceny, rozstříháno po 5 kartičkách 

b. 6 tabletů/laptopů 

c. Powerpointové prezentace: 

i. II-2 – Station 1 

ii. II-2 – Station 2 

iii. II-2 – Station 3 

d. Audiosoubory plus přehrávač 

e. 30 sluchátek 

f. 6 audiorozbočovačů (5násobný rozbočovač, vhodný ke sluchátkům 

(příklad: https://www.amazon.de/Belkin-Rockstar-Audiosplitter-Klinkenverteiler-

schwarz/dp/B00E9W11QM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490190543&sr=8-

1&keywords=audio+verteiler) 

g. Hodně jednobarevných nalepovacích bodů 

v. Blok 2, část 3: Jak dochází k válkám? 

a. Dataprojektor 

b. Powerpointová prezentace „Blok 2, část 3“ 

vi. Blok 3: Jazyková animace II ve vnějším areálu 

vii. Blok 4, část 1: Je možno mír vynutit? 

a. Znovu: Dataprojektor 

b. 60 hlasovacích kartiček 30 zelených a 30 červených 

c. Powerpointová prezentace „Blok 4, část 1 

d. Znovu: 15 stejně dlouhých (minimálně 50 cm) kusů provázku (stačí pro rozdělení 30 žáků do 

dvojic) 

e. 8 německých, 8 českých úkolů pracovního listu „UN ius ad bellum.doc“ 

viii.Blok 4, část 2: Jak je možno vytvořit mír? 

a. Pro každého účastníka kapesní mapa (něm./čes.) 

b. 4 pracovní desky „Příčiny války“ 

c. Celkem 30 losů (15 německy, 15 česky // vždy třikrát 4 stejné a jednou 3 stejné (stačí pro 30 žáků, 

kteří vytvoří 3 čtyřčlenné skupiny a jednu trojici z každého jazyka) // Popis losů hesly „chudoba“, 

„globální vykořisťování“, „změna klimatu“, „rozšiřování nadvlády a teritoriální nároky“ (v něm. 

resp. čes.) 

https://www.amazon.de/Belkin-Rockstar-Audiosplitter-Klinkenverteiler-schwarz/dp/B00E9W11QM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490190543&sr=8-1&keywords=audio+verteiler
https://www.amazon.de/Belkin-Rockstar-Audiosplitter-Klinkenverteiler-schwarz/dp/B00E9W11QM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490190543&sr=8-1&keywords=audio+verteiler
https://www.amazon.de/Belkin-Rockstar-Audiosplitter-Klinkenverteiler-schwarz/dp/B00E9W11QM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490190543&sr=8-1&keywords=audio+verteiler
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d. 4 německá, 4 česká vydání pokynů 

popis stanic  IV, část 2.doc 

ix. Závěrečná část 

a. Cca 60 sestřižených květních lístků 

b. Cca 10 sestřižených  „květů“ 

(Předloha zde, str. 57: https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichPublikationen/ 

Friedenserziehung/Handreichungen/0092_methodenbox.pdf) 

c. Účastnický certifikát 

https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichPublikationen/Friedenserziehung/Handreichungen/0092_methodenbox.pdf
https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichPublikationen/Friedenserziehung/Handreichungen/0092_methodenbox.pdf
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5. Přehled skupinová práce 

PS II,1, Válečné příběhy 

Počet skupin Celkem 15 binacionálních skupin 

Vždy: jeden český a jeden německý žák 

Materiál, který bude 

potřeba na stanici 

Dvojjazyčné pracovní listy Válečné příběhy, psací potřeby 

Na každou stanici jeden válečný příběh 

Hra na rozdělení Spojená s blokem I: Jazyková animace I 

PS II, 2, Proč se nás války týkají? 

Počet skupin Celkem 6 národních skupin 

Z toho: tři české, tři německé 

Materiál, který bude 

potřeba na stanici 

tablety/laptopy 

Hra na rozdělení Puzzle s nositely Nobelovy ceny, viz rozdělení do skupin IV, část 2.doc 
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3. Průběh dne 

Doba konání Blok 

9:00 až 9:45 BLOK 1: JAZYKOVÁ ANIMACE I 

 BLOK 2: CO JE TO VÁLKA? 

9:45 až 10:15 Blok 2, část 1: Jaké důsledky mají války? 

10:15 až 10:30 Přestávka na svačinu 

10:30 až 11:30 Blok 2, část 2: Proč se nás války týkají? 

11:30 až 12:00 Blok 2, část 3: Jak dochází k válkám a konfliktům? 

12:00 až 13:00 Polední přestávka 

13:00 až 13:45 BLOK 3: JAZYKOVÁ ANIMACE II 

 BLOK 4: VYTVÁŘET MÍR 

13:45 až 14:25 Blok 4, část 1: Je možno mír vynutit? 

14:25 až 14:40 Přestávka na kávu 

14:40 až 16:00 Blok 4, část 2: Jak je možno vytvořit mír? 

16:00 až 16:30 Zajištění výsledků na konci 

 

 


