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ÚVOD
Milí přátelé,

dostává se vám do rukou materiál, který slouží primárně k podpoře výuky etické výchovy. Struktura deseti 
dílů kopíruje uspořádání doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova do deseti základních témat. Vzhle-
dem k tomu, že ne každý, kdo bude používat tuto pomůcku, bude znát principy, strukturu a didaktiku etické 
výchovy, zařazujeme do této metodiky poměrně důkladný a obsáhlý popis tohoto vzdělávacího oboru. Nové 
informace budou moci využít k prohloubení znalostí i pedagogové, kteří etickou výchovu již znají.

V další části této publikace najdete metodické pokyny k jednotlivým dílům seriálu. Věříme, že využití po-
můcky vhodně obohatí vaši výuku. Chtěli bychom ale poprosit, abyste materiál nevyužívali jen k vyplnění 
volného času a nenechávali ho žáky sledovat od začátku až do konce bez následné reflexe toho, co shlédli. 
Tato pomůcka přináší příležitost k diskuzi a snaží se ji zároveň vyvolávat. V dnešní postmoderní době, kdy 
opouštíme objektivně platné zásady a zaměřujeme se na subjektivní vidění světa, je vzájemná diskuze nad 
sociálními a etickými tématy podle našeho názoru důležitým prvkem. Diskuzi ve výuce je ovšem potřeba 
žáky učit. Nemůže jít o abstraktní tlachání, které k ničemu nevede, ale mělo by jít o snahu vést žáky k zobec-
nění zkušenosti, kterou prožili a k využití společných reflektivních poznatků pro každodenní život.

FILOZOFIE POMŮCKY
Je vhodné hned na začátku uvést, co je podstatou materiálu, který se vám dostává 

do rukou. Pokusili jsme se primárně zábavnou formou přinést zpracování deseti základních témat dopl-
ňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova. Chci zdůraznit, že se jedná o audiovizuální dílo, které musí 
respektovat určitá filmařská pravidla a zásady a tudíž u některých pedagogů může vyvolávat otazníky. Ano, 
vyvolávat otazníky a otázky, to je naším hlavním cílem. Etická výchova se totiž nemůže nadiktovat, o ní se 
musí přemýšlet, ta se musí žít v každodenním životě. Doporučujeme tedy každému pedagogovi důkladné 
seznámení se se scénáři, které jsou součástí této metody a shlédnutí pomůcky dříve, než ji využijí ve výuce. 
Je potřeba být připraven na to, že dílo se snaží v žácích vyvolávat emoce, protože podle výzkumů si zapa-
matováváme nejlépe to, co je spojeno právě s emocemi. 

Učitel by měl po shlédnutí vybrané části dílu hrát roli jakéhosi facilitátora a podněcovatele diskuze. Měl by 
si tedy v přípravě ujasnit, kam chce dialog dovést a jak jej chce zakončit, aby si žáci z hodiny odnesli nějaké 
podstatné sdělení využitelné v jejich každodenním životě.

Cíle metodiky jsou:

1. Seznámit zájemce s principy, kurikulem a didaktickými zásadami doplňujícího vzdělávacího oboru Etická 
výchova.

2. Seznámit pedagogy s možnými způsoby využití audiovizuální pomůcky.

3. Nabídnout pedagogům podklady pro vedení reflexe při diskuzi a hodnocení každodenních životních situací. 
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4. Poskytnout pedagogům podněty pro implementaci etické výchovy do výuky v jednotlivých školách.

5. Poskytnout pedagogům řadu námětů, které mohou zařadit do výuky v různých vzdělávacích oborech.

6. Motivovat pedagogy k zájmu o témata vztahující se k nácviku sociálních dovedností a etických ctností.

ETICKÁ VÝCHOVA JAKO 
DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Doplňující vzdělávací obor (dále DVO) Etická výchova vychází především z představených koncepcí Rober-
to Roche Olivara (1992, 1999, 2002) ve Španělsku a Ladislava Lencze (1995, 1996, 1997 a, 1998) na Sloven-
sku, které jsme se pokusili aplikovat na prostředí českého vzdělávání především v oblasti cílů a výstupů. 
DVO je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků především na základě zkuše-
nostních a zážitkových metod. Spíše než z filozofie vychází z psychologie. Základní vizí DVO je napomoci 
vytvořit v českém školství podmínky pro rozvoj prosociálních způsobů chování, pro rozvoj etických ctností, 
pro budování identity u jednotlivých žáků a pro vytváření příznivého sociálního klimatu v celém výchov-
ném společenství třídy a školy.

Koncepce etické výchovy je inspirována několika psychologickými a pedagogickými přístupy a teoriemi 
(Motyčka, 2011). Na prvním místě můžeme jmenovat teorii emoční inteligence, která podle R. Roche Oli-
vara (1999) úzce souvisí s prosociálností. Vzhledem k tomu, že mezi základní pilíře emoční inteligence patří 
empatie (Goleman, 1997), a empatie je chápána v DVO Etická výchova jako základní motiv k prosociálnímu 
chování, je tato bazální spojitost evidentní. Podle Lencze (2004) můžeme řadit mezi další zdroje principů 
etické výchovy existenciální analýzu a logoterapii V. E. Frankla. Chápání člověka jako bytosti, která hledá 
smysl, dělení hodnot na tvůrčí, zážitkové a postojové a některé terapeutické metody, mohou být inspirací 
pro učitele samotné a následně v modifikované podobě jako nástroj výuky. Je ovšem nutné podotknout, že 
při výuce etické výchovy nelze sklouzávat k psychoterapii. V pozadí koncepce etické výchovy jako prostoru 
pro nácvik sociálních dovedností, můžeme evidovat behavioristický, nebo vzhledem k metodě nácviku so-
ciálních dovedností s první fází tzv. kognitivní senzibilizace spíše kognitivně-behavioristický přístup (srov. 
Lencz, 1996). 

Z pedagogických škol etická výchova čerpá inspiraci především z humanistické pedagogiky, která v sobě 
zahrnuje velké množství různých názorů, jejichž společným jmenovatelem je důraz na emocionální a vzta-
hovou stránku výchovy. Mezi principy, které se promítly do našeho projektu, patří (Lencz, 1996):

1. Každý člověk má svoji důstojnost – respektujme individualitu druhých.

2. Člověk je bytost svobodná a zodpovědná – podporujme žáky v samostatném a zodpovědném rozhodování.

3. Nejefektivnějším prostředkem učení je vlastní zkušenost – za vhodných podmínek realizujme zážitkové 
aktivity.

4. Pro vzdělávání je důležité výchovné společenství, založené na důvěře – často vyjadřujme pozitivní city.
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5. Učitel má být příkladem – zaměřme se především na tento nejdůležitější prostředek výchovy tím, že bu-
deme pracovat na vlastní sebevýchově.

Při koncipování DVO Etická výchova jsme se pokusili obohatit Rámcové vzdělávací programy o témata, 
která v nich byla obsažena podle našeho úsudku nedostatečně, nebo absentovala úplně. K doplnění vzdě-
lávacích dokumentů došlo především v oblasti rozvoje mravního úsudku, emoční inteligence – zvláště v 
oblasti komunikace citů, iniciativnosti, působení vzorů, smyslu života a prosociálních forem jednání (Mo-
tyčka, 2010). 

Koncepci Etické výchovy můžeme řadit mezi přístup životně-hermeneutický a morálně-konativní. Pro větší 
systematičnost a názornost koncepci DVO dělíme do čtyř složek: výchovného programu, výchovného sty-
lu, výchovných metod a výchovného cíle, kterými se dále budeme zabývat.

VÝCHOVNÝ PROGRAM
Výchovný program celého vzdělávacího procesu tvoří deset témat, která jsou zaměřena na osobnost žáka. 
Výsledkem jejich správného zvládnutí je osvojení si žádoucích sociálních dovedností u žáků, vybudování 
identity a osvojení si etických ctností. Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata (Mo-
tyčka, 2009b):

1. Mezilidské vztahy a komunikace 

Filozofická tradice definuje člověka jako bytost mající slovo „zoon logon echon“. Člověk se tedy v plném 
smyslu stává člověkem díky komunikaci. Podle slovníku Thesaurus linguae latinae má slovo communicare, 
které můžeme přeložit: činit něco společným, společně něco sdílet, jednoznačný ekvivalent ve slově parti-
cipare, tj. spolupodílet se s někým na něčem, mít podíl na něčem společném, spoluúčastnit se (srov. Křivo-
hlavý, 1988). Z předchozího etymologického rozboru můžeme tedy vyvodit, že komunikace předpokládá 
sociální interakci, tj. vzájemný vztah dvou sociálních subjektů (interakce = vztah mezi dvěma subjekty). 
Tuto skutečnost nejlépe vystihuje komunikačně – relační hypotéza Plaňavy (2005), která říká: „Komunikace 
mezilidské vztahy i osobnostní rysy nejen odráží, ale také je i spoluutváří.“ Pro naši každodenní praxi z toho 
vyplývá velmi důležitá skutečnost: Pokud chci změnit a proměnit svůj vztah k druhému člověku, mohu tak 
učinit tím, že s ním začnu komunikovat jiným způsobem.

V etické výchově se snažíme zdůraznit, že osvojovat si komunikaci je vhodné v souvislosti s prosociálností. 
Jen tak se můžeme vyhnout případům, kdy člověk umí velmi dobře komunikovat, ale využívá toho k mani-
pulaci s druhými. Etická výchova zdůrazňuje, že hlavním důvodem, proč člověk komunikuje, je vzájemně se 
dorozumět a budovat uspokojivé mezilidské vztahy.

2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe

Důstojnost lidské osoby

Filozofové mluví o tom, že o každé věci nebo živočichu můžeme říci, že má hodnotu. Vzhledem k posta-
vení člověka v přírodě nemluvíme o jeho hodnotě, ale o jeho důstojnosti, tzn. že důstojnost je hodnotou 
člověka. Každý člověk jako příslušník lidstva si zasluhuje vážnost, čest, úctu. V dnešní době je základním 
dokumentem, který je garantem lidské důstojnosti, Listina základních lidských práv a svobod.

Čl. 2 říká: „Právo každého na život je chráněno zákonem. Všichni lidé se rodí svobodni a jsou si rovni.“ Právě 
rovnost všech lidí je základem práva každého člověka na přiznání lidské důstojnosti.

Jak připomínají někteří filozofové (srov. David, 2001), lidská práva tu nejsou odjakživa. Vděčíme za to mno-
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ha statečným ženám a mužům, kteří v boji za lidská práva obětovali své životy. Je paradoxní, že lidskou 
důstojnost a nutnost přijetí teze o lidské rovnosti a svobodě si nejvíce uvědomujeme, když je lidství ve své 
podstatě popíráno (genocidy, války, brutální trestné činy).

Cílem lidských práv je chránit slabší, bezbranné. Ty, kteří se nemohou bránit sami. „Lidská práva platí pro 
všechny a život jednotlivce jako součásti lidské společnosti znamená, že vaše práva musí respektovat práva 
ostatních, a že vaše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých.“ Tato slova jsou inspirována zněním 
čl. 17: „Nemáme však jen práva, ale i povinnosti. To znamená, že nic v této Úmluvě nesmí být vykládáno tak, 
jako by nám dávalo právo dělat něco, co by mohlo ohrožovat práva a svobody druhých.“

Filozofická antropologie si již delší dobu klade otázku: „Co je podstatou člověka?“ Tuto otázku bychom do 
pojmosloví našeho projektu mohli převést: „Z čeho vyplývá lidská důstojnost?“ Existuje několik odpovědí. 
Jako příklad uveďme myšlenky zakladatele filozofické antropologie M. Schellera, podle kterého se člověk 
od ostatních živočichů liší duchem. Díky němu je člověk jediná bytost, která umí říci ne vlastním pudům a 
je schopna sebetranscendence.

Pozitivní hodnocení sebe

Na počátku našeho vědomého psychického vývoje stojí zkušenost s já (např. uvědomění si vlastního obra-
zu v zrcadle). Vědomí vlastního já se pak dále stává součástí každého jednání, kdy vědomě o něco usiluje-
me. Jáskou zkušenost prožíváme pouze bezprostředně a v jedinečné podobě. Naše já prožíváme ve dvou 
formách (Nakonečný, 1995):

1. Podmětné já – ten, kdo si uvědomuje sám sebe.

2. Předmětné já – předmět vlastního poznávání, představ a hodnocení.

Základní psychickou charakteristikou člověka je schopnost sebereflexe, tj. vědomé sebepoznávání, sebevy-
mezení a sebehodnocení, na jehož základě si formujeme vztah k sobě. 

Sebereflexí dochází u každého člověka k vytvoření sebesystému. Do sebesystému zahrnujeme kognitivní 
složku – sebepojetí, emocionální složku – sebehodnocení, konativní složku – sebeprezentaci.

3. Pozitivní hodnocení druhých

Prosociálnost předpokládá pozitivní motivaci k vzájemnému vztahu. Tento vztah začíná percepcí, tj. vní-
máním druhého s následnou snahou poznání rysů jeho osobnosti. Nejintenzivněji potřeba poznání na nás 
doléhá, když přicházíme do styku s relativně novým člověkem a máme přitom dojem, že nebude hrát v 
našem životě nepatrnou roli (naši žáci).

Proč chceme poznávat (Nakonečný, 1999):

1) Chceme si zjednodušit situaci.

2) Chceme se přiblížit k druhému, upevnit vztah.

3) Chceme zvýšit jistotu našeho očekávání.

Abychom mohli vychovávat, je třeba poznávat ty, na které působíme. Vychovatelské úsilí můžeme přirov-
nat k práci zahradníka, který, když pěstuje rostlinu, musí vědět, kdy ji má zalévat, kdy hnojit, kolik potřebuje 
slunce atd. Učitel by měl také vědět, které rysy žáků posilovat a rozvíjet. Marná je jeho snaha o změnu, může 
pouze měnit podmínky. Aby naše pozitivní hodnocení bylo upřímné a mělo váhu, máme si všímat toho, co 
se shoduje se skutečností. Je nutno si uvědomit, že naše vnímání druhých může být zkreslené. Skutečnost 
se člověku jeví v závislosti na jeho zkušenosti a jeho momentálním stavu, např. při stresu se nám jeví lidé 
okolo nás horší, než je tomu v klidné situaci.
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Můžeme poznávat druhé objektivně (srov. Nakonečný, 1999)?

Objektivní poznání druhého je výsledkem dlouhodobého úsilí. Záleží na člověku, 

do jaké míry má nebo si dovede získat vlastnosti, na nichž závisí objektivnost pozorování a 

do jaké míry se dovede vystříhat chyb, jež tuto objektivnost mohou narušit. Ti, kdo mají předpoklady ke 
správnému vnímání druhého, mají tyto vlastnosti: na druhých nezávislí, mírní ve výrazech, tolerantní, tvůr-
čí, mající rysy vyspělé osobnosti.

4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí

Tvořivost má vliv především na tři oblasti lidského života (Lencz, 1997):

1) na sebeutváření,

2) na jednání člověka a jeho reakce na běžné životní situace,

3) na pracovní činnost.

Tvořivý člověk má větší rozhled, má více možností ve svém osobním rozvoji. Tvořivost uplatňovaná ve vzá-
jemných vztazích pozitivně ovlivňuje prosociální chování. Tvořivý přístup k problémům a každodenním 
povinnostem nás může také uchránit rutiny a zbytečných konfliktů. V dnešní době si například mnozí za-
městnavatelé nejvíce cení samostatných a iniciativních zaměstnanců.

Existuje velké množství definic tvořivosti. Pro projekt etické výchovy si můžeme vybrat následující dvě:

Ullrich: Tvořivost je schopnost poznávat předměty v nových vztazích a originálním způsobem, smysluplně 
je používat, neobvyklým způsobem je vidět tam, kde zdánlivě nejsou, odchylovat se od navyklých schémat 
myšlení a nepojímat nic jako pevné a vyvíjet z norem vyplývající ideje i proti odporu prostředí, jestliže se to 
vyplatí, nacházet něco nového, co představuje obohacení kultury i společnosti.

R. Bean: Tvořivost je proces, kterým jedinec vyjadřuje svou základní podstatu prostřednictvím určité formy 
nebo media takovým způsobem, jenž v něm vyvolá pocit uspokojení. Proces posléze vyústí v produkt, kte-
rý o svém původci něco sděluje ostatním (srov. Petrová, 1999).

5. Komunikace citů

Některé výzkumy (R. Roche Olivar, 1992) konstatují statisticky významnou souvislost mezi empatií a ko-
munikací (vyjadřováním) citů. Tonkine (in R. Roche Olivar, 1992) naznačuje, že pokud rodiče odpovídají 
otevřeně, se sympatií a laskavě na negativní komunikaci citů (projevy nevole, osamělosti) svých dětí, učí 
je vyjadřovat tyto city bez studu a odpovídat s empatií na potřeby druhých. Na druhé straně pokud rodiče 
na tyto projevy odpovídají podrážděně, děti se právě naopak naučí potlačovat vyjadřování citů a ignorovat 
těžkosti druhých. Zcela průkazně se zde projevuje tendence dětí imitovat chování svých rodičů.

Pro harmonický vývoj dítěte je důležité, aby rodiče uměli vyjadřovat své city. Dítě se učí uvědomovat si 
a komunikovat své city na základě vyjadřování citů jemu blízkých osob.  Z tohoto předpokladu vyplývá, 
že empatie a prosociálnost poroste, když děti budou mít přístup k vnitřnímu, především citovému světu 
jiných. Pro nácvik této sociální dovednosti musíme rozlišit dvě roviny (Goleman, 1997):

a) nácvik citlivosti vůči vlastním citům – tento faktor procvičujeme na 5. Schodu,

b) empatii – citlivost k citům a prožívání jiných – tento faktor procvičujeme na 6. schodu. 

Tvořivostí, sociální dovedností, kterou si osvojujeme na předchozím „schodu“, můžeme významně ovlivnit  
naše vyjadřování citů. City jsou totiž subjektivní interpretací situace, kterou právě prožíváme a tvořivý pří-
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stup při jejich vyjádření může pomoci při jejich pochopení nejen nám, ale i našemu okolí. Pro vyjadřování 
citů je podstatné získat informace 

o neverbální komunikaci. Neverbální komunikací totiž vyjadřujeme především naše city.

Pojem emoce pochází z lat. slova moveo a tento pojem zahrnuje všechny změny,

i fyziologické. Cit vyjadřuje pouze zážitkovou dimenzi emoce. City jsou vzrušení mysli, emoce jsou vzrušení 
celého organismu. Pro zjednodušení se můžeme přiklonit k názoru některých psychologů a používat tyto 
dva pojmy jako synonyma. Emoce pak můžeme jednoduše definovat jako psychické jevy, kterými hodno-
tíme to, co na nás právě působí.

6. Interpersonální a sociální empatie

Na této úrovni se žáci učí pochopit podstatu a význam empatie pro každodenní život. Hlavním úkolem této 
kapitoly je naučit žáky vžít se do jednotlivých citů a postojů druhých a následně i do jejich celkové životní 
situace. Empatie je schopnost vcítit se do pocitů a jednání druhé osoby. Empatii lze rozvíjet tréninkem v 
dětství i dospělosti (R. Roche Olivar, 1992). Empatie je pro rozvoj prosociálního chování velmi důležitá, pro-
tože pomoc, darování i solidarita vyplývají ze soucitu a vytušení potřeb toho druhého, tj. z empatie.

Ten kdo chce rozvíjet empatii, by se měl nejprve naučit pojmenovávat a komunikovat své vlastní city. To-
muto problému nebylo v poslední době věnováno mnoho pozornosti. Pouze prostřednictvím empatie se 
vybavují ve vlastním prožívání pocity a různé napětí toho druhého. Empatii také podporuje zkušenost se 
situací, kterou prožívá ten druhý. Z podmínky empatie, aby zrcadlila zážitky jiného člověka vyplývá, že při 
jejím nácviku by se do popředí měly dostat emoce a citové prvky, ne racionální hlediska.

V empatii můžeme rozlišit dvě složky (Lencz, 1997):

1. Kognitivní – vnímání stavu druhé osoby pomocí představivosti a to tak, že chápeme a s jistou mírou 
pravděpodobnosti předvídáme její myšlenky, city a skutky. (Někteří autoři kognitivní empatii ztotožňují  s 
předvídáním chování druhé osoby.)

2. Afektivní – emocionální reakce na city druhého. Předpokládá se, že na této úrovni je člověk schopen se 
vcítit do druhého v tom, zda daná situace je pro něj příjemná nebo nepříjemná.

Rogers (1998) chápe empatii především jako mechanismus, který nám pomáhá představit si situaci jakoby 
zevnitř a v důsledku toho snáze pochopit, proč se nedají realizovat některá racionální řešení, nebo proč je 
tento problém pro druhého tak závažný.

7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů

Být asertivní znamená zastávat si svoje vlastní práva bez toho, že bychom omezovali práva druhého člově-
ka, např. mohu vyjádřit svůj vlastní názor přímo a upřímně, ale s vědomím, že  to stejné může udělat druhá 
osoba. Cílem asertivity je dosáhnout uspokojivého řešení pro obě strany (výhra/výhra). 

Pro vymezení asertivity je definovat si dva extrémy chování (Capponi, 1994):

1. Pasivní chování – projevuje se v únikových reakcích – ignorance, vyhýbání se vyjádřit svůj názor, ustou-
pení ze svých práv. Pasivní chování lze charakterizovat rovnicí výhra/prohra. Přičemž prohrává ten, kdo 
jedná pasivně.

2. Agresivní chování – bráníme si vlastní práva bez toho, abychom věnovali pozornost právům druhých, 
např. bráníme si své názory za každou cenu, nevěnujeme pozornost potřebám druhých, atd. Agresivní cho-
vání lze opět charakterizovat rovnicí výhra/prohra. Vyhrává ten, kdo jedná agresivně, druhý prohrává.
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Asertivní chování leží mezi těmito extrémy. Výsledkem asertivního chování je dosažení vzájemného uspo-
kojivého řešení. Asertivita nás tedy brání především před manipulací. 

V rámci asertivity existují asertivní práva, která nás mají bránit manipulaci. Naproti tomu stojí manipulační 
pověry, které se nás snaží od asertivity odvést a vmanipulovat do omezujících forem chování. K asertivitě 
nás pak mají dovést asertivní techniky, což jsou konkrétní způsoby, jak se bránit jednotlivým typům mani-
pulace.

8. Reálné a zobrazené vzory

Tato kapitola je v etické výchově výjimečná. Nejedná se totiž o sociální dovednost, ale o prostředek, kterým 
může být prosociálnost posílena nebo umenšena. Je tedy nutné nabídnout žákům reálné, ale i zobrazené 
(vymyšlené – např. Vinnetou) pozitivní vzory a ukázat jim, že i oni mohou pro druhé být vzory. Etická vý-
chova se také snaží  vychovat ze žáků kritické diváky a podporovat pozitivní působení médií (srov. R. Roche 
Olivar, 1992).  

Antičtí filozofové definovali člověka jako bytost společenskou. Znamená to, že se rodíme jako potenciální 
lidské bytosti a díky společnosti získáváme lidské rysy. Samozřejmě, že také potřebujeme druhé lidi ke své-
mu životu. Jak ukázaly výzkumy v kojeneckých ústavech, dítě, které je sociálně izolováno, může dokonce 
díky dlouhodobé deprivaci zemřít. Je ovšem otázkou, nakolik jsou takové výzkumy etické. 

Proces začleňování do společnosti nazýváme socializací. A právě během socializace hrají důležitou roli vzo-
ry. Zejména mladí lidé se však tomuto termínu vyhýbají. Je to pravděpodobně proto, že díky působení mé-
dií, které nám předkládají pochybné vzory, dochází u mladé generace k významovému zmatení. Můžeme 
tedy mluvit o lidech, kteří nás významně v životě ovlivnili.

Socializaci můžeme dělit na primární a sekundární (Nakonečný, 1999). Při primární socializaci se učíme zá-
kladním lidským návykům a k osobám, které tuto socializaci realizují, si vytváříme silný emocionální vztah. 
Mezi hlavní primární socializační osoby patří rodiče, sourozenci a další členové rodiny, učitelé a vrstevníci. 
Během sekundární socializace si vytváříme specifické lidské návyky, které využíváme především v našem 
profesním životě. K osobám, které sekundární socializaci provádějí, nás již nepojí tak silný emocionální 
vztah. To se dá dokladovat na případu školy. Děti na prvním stupni často považují učitele za osobu, která 
výrazně ovlivňuje jejich život – je vzorem. Žáci na druhém stupni již své učitele jako vzory neuvádějí.

9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství

Jedná se o jádro celé koncepce a žáci jsou vedeni k různým prosociálním dovednostem, které blíže speci-
fikujeme v kapitole Výchovný cíl.

10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy

Cílem této kapitoly je naučit žáka prosociálnosti vůči všem lidem bez rozdílu. Pokud ovšem chceme u žáků 
rozvinout komplexní prosociálnost, musíme je nejprve seznámit 

s otázkami sociální etiky, např. problematika chudoby ve světě. Dalším předpokladem je to, že pedagog 
bude v tomto případě pracovat na rozvíjení tolerance svých žáků k národnostním a jiným menšinám. Teorie 
by ovšem nic neznamenala bez praxe. Proto program etické výchovy počítá s aktivní účastí studentů a žáků 
na prosociálních akcích nevládních organizací, nebo jiných institucí.

Tato forma prosociálnosti se vztahuje na postoje a chování jednotlivce ke společnosti a jednotlivých spole-
čenských skupin mezi sebou. Všechno, co jsme si zatím o prosociálnosti řekli, můžeme analogicky převést 
i do této formy chování. V dnešní době se ale můžeme setkat s jevem, který lze charakterizovat snahou 
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chovat se prosociálně pouze k členům vlastní rodiny, rasy nebo národa, ale ostatní články celosvětové po-
pulace mě nezajímají a mé chování vůči nim je spíše antisociální (např. vztah Čechů s Rómy). Pokud se 
člověk chce v dnešní globalizované době vyhnout celosvětovým problémům, je potřebné, aby si osvojil 
tuto „vyšší“ formu prosociálního chování. Stane-li se tak ve všech národních společenstvích a kulturách, 
vyřeší se současné znepokojující celosvětové problémy. Pro mnohé tyto slova mohou znít jako utopie, ale 
příklady některých organizací (Charitas International, Renovabis atd.) a jednotlivců (Matka Tereza, Albert 
Schweitzer, Gándhí), dávají těmto slovům přídech reálnosti a aktuálnosti. 

Je důležité si opět uvědomit, že rozvoj prosociálnosti tlumí především egoistické, agresivní a antisociál-
ní tendence člověka. Zajímavým způsobem, jak komplexní prosociánost uplatnit ve společnosti je proces 
nenásilné občanské neposlušnosti. Ve společnosti totiž často platí právo silnějšího a ekonomické zájmy 
převažují nad sociálními. Nenásilná občanská neposlušnost, která je běžná v rozvinutých zemích, je pak 
odpovědí na sociální nespravedlnost a účinným způsobem řešení (srov. R. Roche Olivar, 1992).

Deset dílů seriálu Agenta KIXE se týká výše uvedených deseti témat. Úplné znění obsahu DVO RVP ZV je 
uvedeno v příloze č. 1.  

Dnešní svět přináší řadu problémů do všech oblastí života společnosti. Obsah doplňujícího vzdělávacího 
oboru proto tvoří i šest aplikačních témat. Díky nim mohou žáci realizovat osvojené sociální dovednosti v 
každodenním životě. Mezi aplikační témata patří: Etické hodnoty, Sexuální zdraví, Rodinný život, Duchovní 
rozměr člověka, Ekonomické hodnoty, Ochrana přírody a životního prostředí. Realizace aplikačních témat 
probíhá v rámci koncepce DVO Etická výchova výhradně na druhém stupni ZŠ a na SŠ. Počet a oblasti 
aplikačních témat nejsou uzavřeny, takže tento doplňující vzdělávací obor je otevřen inovacím, které by 
reflektovaly, a snažily se řešit, další nové problémy moderního člověka.

Výchovný program jsme se pokusili vytvořit na logické struktuře a návaznosti jednotlivých témat. Žák se 
naučí zvládat nejprve základní sociální dovednosti, které jsou předpokladem pro osvojení těch složitějších. 
To se dá ilustrovat na následujícím příkladu. Je nutné pracovat nejprve na pozitivním sebepojetí samot-
ného žáka (2. téma) a teprve pak můžeme vést žáky k tomu, aby pozitivně hodnotili druhé. Co sám člověk 
nemá, nemůže ani autenticky realizovat v sociálních vztazích. 

VÝCHOVNÝ STYL
Do výchovného stylu zahrnujeme způsoby chování učitele ve vztahu k žákovi. Dalo by se říci, že se jedná o 
celkový způsob výchovy. Výchovný styl vychází z osobního příkladu pedagoga a zesiluje, nebo tlumí „efek-
tivitu“ osvojování si cílových dovedností žáka. Roberto Roche Olivar (1992) ve svých výzkumech objevil 
několik proměnných, které pokud se stanou součástí chování učitele, budou podporovat rozvoj prosociál-
nosti u žáka. L. Lencz (1998) na základě vlastních zkušeností a dalších teorií výchovný styl rozšířil o další pro-
měnné. Výchovné principy etické výchovy můžeme zařadit do sociálně integračního stylu, kdy pedagog 
působí především svým příkladem, skupině dává především náměty pro činnosti, než by jen přikazoval 
a zakazoval, podporuje vlastní iniciativu dětí a je přístupný otevřené, ale důvěrné komunikaci (srov. Čáp, 
2007). Ve výchovném stylu DVO Etická výchova můžeme rozlišit následujících devět faktorů (srov. Motyčka, 
2011, Lencz, 1998):

Vytvořit výchovné společenství
Kvalita a podstata vztahů mezi učitelem a žáky je základem pro edukační působení 

ve škole a ve výchovném společenství, kde se snažíme o vytvoření, udržování a rozvíjení uspokojivých 
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interakcí (Kovaliková, 1995). Třemi základními faktory, které pozitivně ovlivňují kvalitu výchovného spole-
čenství jsou: míra důvěry ve skupině, míra spolupráce a míra vzájemné pomoci. Podle míry rozvoje těchto 
tří faktorů ve třídě můžeme hodnotit, jak se nám daří formovat výchovné společenství. Míru důvěry může-
me hodnotit například podle zvyšující se či snižující se tendence žáků komunikovat mezi sebou otevřeně, 
vzájemnou pomoc například podle četnosti jednotlivých skutků ve prospěch druhých a míru spolupráce na-
příklad podle změn ve způsobu řešení společných problémů (Motyčka, 2011). Mezi další konkrétní nástroje, 
jak budovat výchovné společenství, můžeme řadit metody a principy kooperativního učení (Kasíková, 1997).

 

Přiměřeně vybízet žáky k prosociálnímu chování
Výsledky výzkumů potvrzují  příznivý vliv tohoto faktoru na zvyšování prosociálnosti (srov. Lencz, 1996). 
Ukazuje se, že vybízení slabé intenzity  prakticky neovlivní chování dítěte a velmi intenzivní vybízení není 
vhodné, protože vzbuzuje odpor a spíše v konečném důsledku demotivuje. Naproti tomu vybízení k proso-
ciálním způsobům chování střední (přiměřené) intenzity, spojené s vhodnými argumenty, je vysoce účinné. 

 

Vyjadřovat pozitivní očekávání od žáků (atribuce)
Lidská psychika má tendenci ke konzistenci, to znamená, že se snažíme uvést do souladu naše chování s 
názory o nás a s naším obrazem o sobě (Lencz, 1996). Člověk může mít tendenci přijmout názor o sobě, 
zvláště vysloví-li jej vážená osoba. Princip atribuce spočívá v připisování vlastností dítěti. Samozřejmě v 
rámci výchovného stylu etické výchovy se snažíme o atribuci chování, které chceme u žáka rozvíjet. Toto 
připisování mobilizuje sebehodnocení, a právě pro jeho utvrzení je potřebné, aby se dále rozvíjely podpo-
rované prosociální postoje. Ze strany pedagoga vyžaduje správně vedená atribuce pevné přesvědčení, že 
věřit a důvěřovat druhému je nejlepším způsobem, jak v něm vyvolat, nechat růst a rozvíjet pozitivní rysy, 
které potencionálně má (R. Roche Olivar, 1992).

Klidně poukázat na důsledky chování žáků 
(induktivní disciplína)
Tento faktor můžeme definovat jako usměrňování pozornosti dítěte na důsledky, které má jeho činnost na 
jiné lidi. Indukce podporuje především empatii. Pro zařazení induktivní disciplíny do projektu mluví výzku-
my, které dokázaly skutečnost, že tvrdě trestané děti málokdy vnímaly důsledky svých činů a přísný trest 
nezabránil opakování negativního činu (Lencz, 1996). Podle Kopřivy (2005) je schéma principu přirozených 
důsledků přestupek – spoluúčast – náprava. Když mluvíme na dítě, poučujeme ho a moralizujeme. Když 
mluvíme k dítěti a vyzýváme ho, aby samo hledalo řešení, výchovné zkušenosti ukazují, že se může jednat 
o účinný přístup (srov. R. Roche Olivar, 1992). 

Uvážlivě používat odměny a tresty
Základním stimulačním prostředkem při výchově je pochvala a uznání (Matějček, 1993). Žáci, kteří  vidí, že 
jejich učitelé ostatní chválí, mají také tendenci jiné chválit. Pochvala podporuje sebevědomí druhých. Po-
dle Nováčkové (2001) odměny a tresty jsou pouhou náhražkou tam, kde selhává vnitřní motivace. Protože 
odměny a tresty nezasahují 

do příčin chování, emocí a postojů s ním spojených, nemohou přispět k opravdové změně tohoto chování. 
V rámci tohoto výchovného faktoru etické výchovy upozorňujeme na skutečnost, že tresty často působí 
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pouze v přítomnosti trestající osoby a nevedou k trvalejším změnám v chování jedince (Lencz, 1996). Také 
časté a nepřiměřené materiální odměny vedou k devalvaci odměňování žáků.

Vytvořit jasná a srozumitelná pravidla 
a důsledně vyžadovat jejich dodržování
Dítě, které nenaučíme přijímat zodpovědnost a zachovávat určitá pravidla hry, žije chaoticky, neumí se 
orientovat ve světě a mezi lidmi (Lencz, 1998). Vhodnou metodou pro realizaci tohoto faktoru je společné 
vytváření třídních pravidel a následně jejich důsledné dodržování. Žáci si mohou vytvořit sami způsoby, 
jak se mohou navzájem upozorňovat na jejich porušování. Je dobré se k pravidlům občas vrátit třeba při 
třídnických hodinách a znovu je připomenout. Rovněž při řešení třídních problémů je vhodné si na počátku 
pravidla připomenout a pak v jejich rámci problém řešit (Motyčka, 2011).

Vytvořit radostnou atmosféru
Radost je podle mnohých psychologů (Křivohlavý, 2004) emoce, která vytváří podmínky pro optimální vý-
kon člověka. Podle Nakonečného (2000) radost může mít člověk ze zábavy, hry, žertování, ale v nejčistší 
formě se radost objevuje po kreativním nebo sociálně užitečném činu, který nebyl vědomě zaměřen na její 
dosažení. Podle Čápa (2001), pokud se při určité činnosti objeví radost z ní a radost z toho, že jsem ji zvládl, 
stane se z této činnosti trvalejší zájem. Podle Golemana (1997) se při pocitu štěstí a radosti zvýší aktivita 
v mozku, což způsobí inhibici negativních emocí a dojde k uvolnění většího množství energie. Současně 
se utlumují centra, kde vznikají ustarané myšlenky. Radostné citové rozpoložení navozuje v těle celkovou 
relaxaci a vzbuzuje v nás nadšení pro různé úkoly a připravuje nás na usilování o naplnění celé řady cílů 
a předsevzetí. Podle některých teorií (srov. Křivohlavý 2004), díky zkušenostem a zážitkům s pozitivními 
city, se lidé mění, stávají se tvořivějšími, nezdolnějšími a rozvíjí se jejich sociální aktivita. 

Bezpodmínečně přijmout každého žáka
Akceptace vyjadřuje skutečnost, že dítě je pro někoho žádoucí a tudíž je i pro něho vysoce ceněno. Jestliže 
se dítě cítí být důležitým pro učitele, je přijatelné i pro sebe. Můžeme tvrdit, že základním mechanismem 
pro vytvoření sebepojetí dítěte je jeho bezpodmínečné přijetí (Lencz, 1996). Podle Čápa (2001) tedy akcep-
tující vztah způsobuje tyto změny:

• Žáci dokáží lépe prožívat, uvědomovat si, akceptovat a řešit své problémy místo jejich potlačování 
a vytěsňování.

• Zvyšuje se sebepojetí a sebehodnocení žáků.

• Zlepšují se vztahy mezi žáky. Ty se vyznačují empatií, pochopením a akceptací.

• Žáci prožívají méně napětí a více radostí v životě.

• Žáci lépe zvládají zátěžové situace především tím, že se zvyšuje frustrační tolerance.

• Žáci si dovedou lépe vytyčovat své cíle a realizovat je.
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Do výchovného procesu ve škole zapojit rodiče
I přesto, že žáci tráví stále více času mimo rodinu, je nutné, aby škola a rodiče při výchovném působení na 
žáky spolupracovali. Podle Feřtka (2012) mají rodiče a učitelé často rozdílná očekávání a s tímto vědomím 
je vhodné do vzájemného vztahu vstupovat. Spolupráce učitele s rodiči by se měla řídit čtyřmi principy:

• Rodiny jsou primárními vychovateli svých dětí, mají na výchovu a vývoj svých dětí největší vliv. 

• Rodiče nesou odpovědnost za vzdělávání svých dětí, a proto mají právo spolurozhodovat o jeho naplňování. 

• Rodiče a učitelé jsou rovnocennými partnery.

• Je nutné využívat vhodných metod, jak propojit edukaci ve škole s působením rodiny.   

Podle Podmanického (2004) je pro zkvalitnění výchovného stylu učitele etické výchovy vhodné podívat se 
na jeho výchovné působení perspektivou třech pohledů: 

1. Prvním je učitel vnímán jako držitel a odpůrce moci, který vychází z pojetí školy jako systému přesně 
dané hierarchické struktury. To, že organizace může fungovat pouze na tomto principu je nezpochybni-
telné, nicméně moc a její hierarchie naplňuje svůj význam jedině tehdy, když umožňuje edukaci žáků v 
rámci otevřeného poznání a svobodného sebeurčování (Fontana, 1997). Mohli bychom tedy říci, že etická 
výchova staví své výchovné působení především na nedirektivním přístupu. 

2. Druhý pohled je směřován na učitele jako svobodného člověka s lidskou důstojností. Důstojnost je kon-
stantní a nemůžeme ji stupňovat, tzn. že učitel má stejnou důstojnost jako žák nebo ředitel školy. Uznání 
důstojnosti vede člověka k úctě jak k druhým, tak k sobě samému a směřuje ho k svobodnému jednání. 
Učitel tímto svým přístupem může na žáky působit jako vzor. 

3. Třetí pohled na učitele etické výchovy je z perspektivy vypravěče a průvodce života, což znamená, že 
učitel nevnucuje své názory, ale nabízí své myšlenky a postoje k okolnímu světu a životu, které by měly být 
žákům inspirací a měly by jim napomáhat nacházet sebe sama.

EDUKAČNÍ METODY ETICKÉ VÝCHOVY 
Metoda podle Českého etymologického slovníku (Rejzek, 2001) znamená cestu, postup zkoumání, vědec-
ký postup. Podle Vališové (2007) lze v didaktické rovině chápat pod pojmem vyučovací metoda specifický 
způsob uspořádání činností učitele a žáků, které rozvíjí vzdělanostní profil žáka a který působí v souladu s 
edukačními cíli. V rámci etické výchovy používáme výlučně metody aktivizující vzdělávací činnosti a rozví-
jející psychické procesy žáků. Důraz klademe na praktickou aktivitu žáka a jeho přímou zkušenost v určité 
oblasti. Podle Lorenzové (2011) bychom za metody etické výchovy mohli v užším smyslu považovat ty, 
jejichž výlučným cílem je formování etické kompetence a utváření hodnotové orientace.

Způsob výuky etické výchovy bychom mohli zařadit do oblasti smysluplného učení (Mareš, 2001). Tento 
typ učení je založen na aktivitě žáka, konstruktivnosti učení (žák jen pasivně nepřebírá hotové poznatky, 
ale aktivně si je konstruuje), kumulativnosti učení (žák si postupně buduje svůj systém vědomostí a do-
vedností), autoregulativnosti učení (žák sám rozhoduje, co je v učení potřeba dělat dál), zacílenosti učení 
(žák má představu o cíli, kterého chce učením dosáhnout), situovanosti učení (učení probíhá v závislosti 
na sociálním prostředí) a individuální odlišnosti učení (každý žák je individuum a to bychom při používání 
vyučovacích metod měli umět zohlednit).

Podle Gillernové (1998) se proces rozvoje žáka ve škole (ale i jinde) realizuje souborem společných činností, 
při kterých dochází k osvojování si sociálních dovedností. DVO Etická výchova zakládá své působení pře-
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devším na společných činnostech žáků v malých skupinách a následně při skupinové hodnotové reflexi v 
komunitním kruhu. Jiní autoři mluví o situovaném učení, které vychází z předpokladu, že podstata lidského 
učení je sociální (Mareš, 2001). Učení člověka tedy probíhá v sociokulturním kontextu a odehrává se ve spe-
cifických situacích. Žák nemůže poznat svět a naučit se určitým, především sociálním dovednostem sám, 
ale ve společenství s druhými lidmi.

Etická výchova se snaží především o rozvoj sociálních dovedností. Podle Gillernové (1998) je záměrné rozví-
jení sociálně-psychologických dovedností žáků pro rozvoj osobnosti důležité. Formování sociálních doved-
ností považuje za důležitou součást výchovy k „bytí“ Fontana (1997). Rozvoj sociálních dovedností může 
vést k porozumění sobě samému, k sebepřijetí a k získání schopnosti prožívat svůj život jako úspěšný a žá-
doucí. Můžeme se tedy domnívat, že výsledky sociálního učení zásadně ovlivňují formování sebestystému.

Podle klasifikace metod, kterou provádí Vališová (2007), DVO Etická výchova využívá především metod 
dialogických, praktických činností žáků, rozborových, situačních, projektových a inscenačních a metodu 
didaktických her. Můžeme tedy říci, že je to velmi široký soubor metod, které jsou běžně používány v zá-
žitkové pedagogice. Podle Svatoše (2005) je zážitkové učení založeno na osobní aktivitě žáka. Základem 
je tedy jeho zážitek a osobní zkušenost, které vznikají aktivním řešením nejrůznějších úkolů, problémů a 
situací. Následnou reflexí se zážitek převádí do podoby v praxi využitelné zkušenosti. Zajímavou klasifikaci 
metod etické výchovy přináší Lorenzová (2011).

Nácvik sociálních dovedností v rámci etické výchovy by se měl podle Lencze (1996) řídit metodickým po-
stupem, který se skládá ze čtyř fází: kognitivní senzibilizace, hodnotové reflexe, nácviku sociální dovednosti 
ve třídě a transferu do reálného prostředí. Při kognitivní senzibilizaci dochází ke zcitlivění žáků pro nastole-
né téma především v oblasti kognitivních procesů. Učitel se v nich snaží vzbudit zájem o téma a nadchnout 
je pro snahu osvojit si příslušnou sociální dovednost. Mezi konkrétní aktivity této fáze patří například po-
zorování, mediální analýza, skupinové rozhovory, práce s pracovními listy atd. U malých dětí se osvědčily 
příběhy a pohádky.

Hodnotová reflexe by měla následovat po každé aktivitě. Aktivita má na rozdíl od hry nějaký předem daný 
výchovný cíl (Lencz, 1996) a učitel se snaží zejména metodou řízeného rozhovoru žáky přivést k jeho od-
halení. Dá se říci, že žáci teorii postupně objevují. Při reflexi se samozřejmě snažíme využít předchozího 
zážitku či zkušenosti. V koncepci etické výchovy počítáme s tím, že během ní přijde řada i na etická témata, 
která vystupují spíše ve formě skrytého kurikula. Existuje celá řada způsobů, jak vést hodnotovou reflexi: 
slepé prsty, tři slova, volná úvaha atd. (Svatoš, 2005).

Nácvik ve třídě zahrnuje experimentování s určitým druhem chování, vyzkoušení si a nácvik praktických 
dovedností, hraní rolí, scénky, interview se skutečnými nebo fiktivními osobami. Učitel se pak vhodnou 
zpětnou vazbou snaží vyzdvihnout sebemenší pokrok. Provede-li žák danou aktivitu nesprávně, je vhodné 
ho na to upozornit nepřímo například zopakováním instrukce, nebo ve vhodné chvíli přímo v rámci osob-
ního rozhovoru.

Ve fázi reálné zkušenosti se žáci snaží nacvičené způsoby chování převést do skutečného života. K tomuto 
účelu mohou žáci využívat metody vedení záznamů o vlastním chování, vedení deníku, pořizování výstřiž-
ků z časopisů a novin a především uskutečňování konkrétních skutků ve vlastní rodině, mezi vrstevníky, ve 
škole atd. Po provedení transferu je vhodné provést opět hodnotovou reflexi a se žáky analyzovat jejich 
zkušenosti. 
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CÍLE DVO ETICKÁ VÝCHOVA
Pravděpodobně nejobecnější vymezení cíle etické výchovy v ČR bychom mohli provést skrze formulaci, že 
se jedná o směřování žáků k jednání podle základního mravního principu: co chceš, aby druzí činili tobě, to 
čiň i ty jim. Ukazuje se, že v naší diferencované společnosti může být tato všeobecně přijímaná zásada po-
jítkem. Je tedy potřeba zdůraznit, že koncepce etické výchovy od samého začátku stojí na mravních prin-
cipech, nicméně často vnímaných jako skryté kurikulum, ke kterému bychom měli s žáky dospět během 
hodnotových reflexí. Budeme-li cíle dále rozvíjet, můžeme dojít k tomu, že etická výchova se snaží formo-
vat člověka ve zralou osobnost, která si je vědoma vlastní identity a jejíž hodnotová orientace zahrnuje ne-
jenom úctu k člověku a přírodě, ale i spolupráci, prosociální chování a národní hodnoty (Vyvozilová, 2004).     

Při vytváření DVO Etická výchova jsme respektovali strukturu klíčových kompetencí, ke kterým jsme přiřa-
dili celou řadu dílčích cílů. Jak bude z následujícího přehledu zřejmé, obor pokrývá všechny klíčové kompe-
tence s tím, že poměrně velký důraz je kladen 

na sociální kompetence (srov. Motyčka, 2009b). 

U kompetencí k učení žák:

• Dokáže určit smysl a cíle učení. 

• Kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich.

U kompetencí k řešení problémů žák:

• Rozpozná povahu problému a dokáže jej aktivně řešit na základě získaných dovedností a vědomostí.

• Dokáže samostatně pozorovat, experimentovat a získané výsledky kriticky posuzovat a vyvodit z nich 
závěry pro využití v budoucnosti.

• Uplatňuje kritické myšlení, aby byl schopen činit uvážlivá rozhodnutí, za která je zodpovědný a která je 
schopen obhájit.

U kompetencí komunikativních žák:

• Používá vhodné způsoby komunikace.

• Naslouchá promluvám druhých lidí, snaží se jim porozumět a vhodně na ně reagovat.

U kompetencí sociálních a personálních žák:

• Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, aby mohlo dojít k posílení sebedůvěry a samostatnému 
seberozvoji.

• Navazuje a rozvíjí vzájemně uspokojivé vztahy.

• Chápe na základě osobní zkušenosti výhody spolupráce. 

• Jedná tolerantně, vstřícně a chápe potřeby a postoje druhých.

• Ovládá vlastní chování.

• Participuje na základě ohleduplnosti, úcty k druhým a snaze pomáhat na utváření dobré atmosféry v týmu.
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• Respektuje přesvědčení a hodnotu druhých lidí.

• Dokáže se vcítit do situací ostatních lidí.

U kompetencí občanských žák:

• Vnímá, přijímá, vytváří a rozvíjí etické, kulturní a duchovní hodnoty, které nespočívají pouze v materiálním 
uspokojení lidských potřeb.

• Odmítá fyzické i psychické násilí.

• Chápe základní environmentální a ekologické problémy a souvislosti.

• Uvážlivě a vhodně se rozhoduje v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti.

U kompetencí pracovních žák:

• Aktivně a tvořivě ovlivňuje měnící se životní a pracovní podmínky.

• Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality a hospodárnosti, ale i z hlediska ochrany 
svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. 

PROSOCIÁLNOST

Prosociální chování a jeho aspekty
Vzhledem k tomu, že základním cílem etické výchovy jako DVO je vést žáky k prosociálním způsobům cho-
vání, považujeme za nutné tuto sociální dovednost hlouběji popsat.

Druhy chování

Prosociálnost můžeme podle některých psychologických teorií zařadit do pomáhajícího typu chování. Po-
dle Hewstona a Stroba (2006) lze pomoc lidí vysvětlit na základě několika přístupů. První přístup nazýváme 
biologický a důvod pomáhání vidí 

ve vrozených tendencích nebo genetických predispozicích. Druhý přístup je individualistický. Jedinec po-
dle něj získal předpoklad pomáhat v procesu sociálního učení. Individualistické teorie předpokládají, že 
pomoc je způsobována aktuálními náladami nebo rysy a vlastnostmi osobnosti. Třetí přístup nazýváme 
interpersonální. Je založen na předpokladu, že lidé jsou 

na sobě vzájemně závislí a v sociálních situacích se řídí kalkulem výdaj – zisk. Poslední přístup je zaměřený 
na sociální systémy. Jeho základem je předpoklad, že zástupci různých sociálních rolí vzájemně očekávají 
od druhých naplňování jejich role. Výsledné chování jedinců ve společnosti je dáno faktem, že mají práva i 
povinnosti plynoucí z tradic a všeobecných etických pravidel.

Podle jiných koncepcí se člověk chová ve svém životě v rámci odlišných typů sociálního chování, které 
můžeme rozdělit podle dvou rovin: vertikální, tj. podle míry prospěchu, které chování přináší příjemci a ho-
rizontální, tj. podle různosti a rozvětvenosti chování. J. Reykowski a Z. Smoleňska (1980, in R. Roche Olivar, 
1992) rozlišují ve vertikální rovině šest druhů chování:
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1. Exploatační chování (vykořisťování, zneužívání jiných) je zaměřeno na prospěch subjektu za cenu způso-
bení újmy jiné osobě.

2. Egoistické chování je také zaměřeno na prospěch subjektu, ale újma druhé osoby není záměrná.

3. Ipsocentrické chování je zaměřeno na prospěch subjektu. Druhá osoba nezískává výhody ani je neztrácí 
(jeho zájmy nejsou zahrnuty).

4. Kooperativní chování je zaměřeno na oboustranný prospěch subjektu i jiné osoby, nebo skupiny osob.

5. Pomáhající chování je zaměřeno na prospěch druhé osoby, kdy subjekt investuje svůj čas nebo jiné hodnoty.

6. Altruistické chování je zaměřeno na prospěch druhé osoby za cenu újmy subjektu (obětování vlastních zájmů).

První dva typy chování jsou podle autorů antisociální, poslední tři jsou prosociální. Podle tohoto dělení si 
můžeme uvědomit, že prosociální chování zaujímá širokou škálu hodnot, postojů, záměrů a faktorů.

V horizontální rovině můžeme rozlišit několik forem prosociálního chování. Podle 

L. G. Wispé (1972, in R. Roche Olivar, 1992) můžeme mezi jednotlivé formy prosociálního chování zařadit: 
darování (např. finančních částek na dobročinné účely), sympatii a porozumění (např. při obtížné situaci), 
pomoc při dosažení určitého cíle (např. pomoc při plnění úkolu), nabídku ke spolupráci (ochota spolupra-
covat s jinými ve prospěch těch, kteří to potřebují) a podporu (při dosažení cíle nebo zabránění ztráty). V 
jiné teorii rozlišuje R. Roche Olivar (1992) v horizontální rovině na základě svých výzkumů tyto typy proso-
ciálního chování: 

1. Poskytnutí fyzické pomoci.

2.Poskytnutí fyzické služby.

3. Darování, půjčení, rozdělení se.

4. Udělení rady a vysvětlení.

5. Potěšení a povzbuzení smutného a utrápeného člověka.

6. Vyjádření pozitivního hodnocení druhých s cílem posilnit jejich sebeúctu. Například vyslovení pochvaly 
a uznání, vyjádření sympatií, zastání se druhého.

7. Naslouchání druhým se zájmem.

8. Snaha pochopit jiné, pochopit jejich city (empatie).

9. Solidarita – chování, které vyjadřuje účast na důsledcích (především bolestných), 

na podmínkách, na stavu, na situaci nebo na neštěstí jiných lidí.

10. Snaha se o zmírnění protikladů, dorozumění a dohodu ve skupině, mezi dvěma nebo více lidmi. Hledání 
toho, co nás spojuje. Vytvoření atmosféry pokoje a svornosti.

Vymezení prosociálnosti

Prosociálnost je v odborné literatuře většinou definována jako chování, které má být užitečné druhé osobě, 
skupině lidí nebo sociálnímu cíli, bez toho, že by se předem očekávala vnější odměna. S tímto názorem 
nesouhlasí Hewstone a Stroebe (2001), kteří v prosociálnosti vidí střední cestu, jejímž obsahem je sobecky 
i altruisticky motivované pomáhání.

O´Connor (1979, in R. Roche Olivar, 1992) definuje jako prosociální činnost to, co někdo vykonává proto, 
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aby druhému ulehčil námahu, nebo problémy, nebo aby mu pomohl být spokojenějším, a přitom to dělá 
”na svoje náklady”. Definice dalších sociálních psychologů jsou obdobné. E. Staub (1978, in R. Roche Oli-
var, 1992) konstatuje, že prosociální chování slouží jiným lidem. K tomu, aby se jedinec choval sociálně 
pozitivně je třeba, aby chápal potřeby, tužby, nebo cíle druhého a činil tak, aby je splnil. Podle P. Mussena, 
N. Eisenberg-Berga (1979, in R. Roche Olivar, 1992) se prosociální chování vztahuje na činnosti konané s 
úmyslem pomoci nebo být prospěšný jiné osobě (skupině osob), bez toho, že by jeho aktér očekával za to 
odměnu. Taková činnost aktéra něco stojí, vyžaduje od něho oběť nebo vystavení se riziku. Roberto Roche 
Olivar (1999) definuje prosociální chování jako takové, které bez očekávání vnější nebo materiální odměny 
pomáhá jiným osobám a skupinám podle jejich vlastních kritérií v dosahování sociálních cílů a zvětšuje 
pravděpodobnost vytvoření kvalitní, solidární a pozitivní reciprocity v mezilidských vztazích a tím zlepšuje 
jednotu, identitu, kreativitu a iniciativu zahrnutých osob nebo skupin.

Na rozdíl od jiných typů chování (agrese, hra atd.), které jsou běžné mezi přáteli, a které uspokojují potřeby 
autora konání v sociálním kontextu, prosociální chování předpokládá odpoutání se od svých vlastních po-
třeb a službu potřebám ostatních lidí. Zeldin, Small a Savin – Williams (in R. Roche Olivar, 1992) zdůrazňují 
tři podmínky, které podle přísného kriteria musí prosociálnost splňovat:

1) Činnost má být ve prospěch jiného jednotlivce nebo skupiny.

2) Vykonavatel takové činnosti ji nemá plnit jako povinnost vyplývající z jeho role.

3) Takové chování má být nezištné a nemá být požadované ze strany jiného jednotlivce.

Kdybychom chtěli analyzovat prvky a charakteristiky, které vstupují do prosociálního chování a chtěli by-
chom je hodnotit podle Staubovy stupnice, musíme vzít do úvahy následující faktory (Staub, 1975, in R. 
Roche Olivar 1992):

• Stupeň užitku pro příjemce.

• Stupeň potřeby příjemce.

• Míra vynaloženého úsilí, nebo cena, za jakou autor jednání daný skutek vykonal.

• Do jaké míry byl jasný stimul, který vyvolal prosociální chování.

• Do jaké míry byla jasná specifická reakce potřebná u autora jednání.

• Míra, do jaké byl autor ovlivněný stimulem z hlediska blízkosti, doby expozice, možnosti resp. nemožnosti 
uniknout apod.

• Přijetí a sociální důsledky příslušné reakce.

• Stupeň zodpovědnosti před jinými, zda proto, že dotyčná osoba měla lepší schopnosti, nebo byla jediná, 
nebo upřednostněná.

• Předcházející vztah mezi autorem jednání a příjemcem.

• Předcházející zkušenosti autora, nebo jejich absence.

• Momentální duševní rozpoložení.

Výše uvedené faktory mohou sloužit ke kvalifikačnímu posouzení daného chování – do jaké míry je nebo 
není prosociální. Je jasné, že musíme dané jednání brát globálně, tzn. že se mohou některé faktory vyskyt-
nout a jiné se nemusí vyskytnout vůbec a chování můžeme i přesto nazvat prosociálním. 

Většina autorů nerozlišuje mezi prosociálním chováním a altruismem. Pokud bychom ale chtěli rozdíl přece 
vymezit, altruismus by odpovídal tzv. ryzímu prosociálnímu chování, které můžeme definovat jako chová-
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ní, které vědomě nekalkuluje ani se sebemenším ziskem (např. očekávání, že se zachová podobně i druhá 
strana), ale přináší pouze vnitřní uspokojení.

Prosociální postoj a motivace

Prosociální chování se začalo teprve nedávno chápat jako skutečnost odlišná 

od antisociálního chování. Když se dříve analyzovaly jasně altruistické reakce, připisovaly se obyčejně ná-
tlaku, společenské kontrole, represím vůči hédonistickým nebo agresivním tendencím nebo působení více 
méně skrytých sil. V současné době ovšem dochází u některých autorů k obratu. Začínají chování zkoumat 
ze dvou pólů. Tím prvním je prosociálnost, druhým je antisociálnost. Prosociálnost a antisociálnost je spolu 
studována např. v souvislosti s masmédii, měřením osobních postojů atd. Také polský psycholog Reykowski 
(1971, in R. Roche Olivar, 1992) rozlišuje dvě regulační funkce osobnosti: první je zaměřená na vzrůst hod-
noty vlastního já (egocentrická) a druhá zaměřená na blaho druhých (prosociální). Vysvětlení prosociálního 
typu chování se opírá o tři teorie: teorii sociální výměny, teorii normy sociálního chování a teorii empatie. 

Teorie sociální výměny se na základě některých moderních výzkumů a pedagogických projektů (in R. Ro-
che Olivar, 1992) může jevit jako problematická. Prosociální chování snižuje na projev pouhé vypočítavosti 
a škrtá jednu z hlavních charakteristik tohoto typu chování – neočekávání vnější odměny nebo protislužby. 
Základní myšlenka této teorie je, že v sociální interakci si lidé vyměňují informace, služby, sympatie, ale také 
pomoc na základě zvážení vynaloženého úsilí a předpokládaného zisku (např. dobrý pocit z vykonaného 
skutku). Zkušenosti, které člověk získá během socializace, vedou ke zvažování „nákladů a zisků“ při rozho-
dování, zda jedinec v dané situaci pomůže nebo ne. 

Teorie normy sociálního chování je založena na předpokladu, že hnací silou prosociálního chování se stá-
vají zvnitřněné normy. Normy vytváří a vyžaduje společnost a v průběhu socializace si je osvojujeme. Velmi 
důležité je pro člověka zvnitřnění normy sociální odpovědnosti, která motivuje člověka, aby pomohl těm, 
kdo pomoc nejvíce potřebují, a to bez ohledu na opětování sociální pomoci. V tomto bodě je nutné položit 
si otázku: Proč ale zvnitřněné normy nejsou pokaždé aktivovány? Schwartz (1975, 1977, in Mareš, 2005) při 
aktivaci normy předpokládá čtyři stadia rozhodování o poskytnutí pomoci.

V prvním stadiu člověk zvažuje, zda je pomoc nezbytná a nutná. Pokud je tomu tak, dochází k dalšímu zva-
žování, a to, zda jsem schopen a oprávněn pomoc poskytnout. V tomto stádiu zvažujeme také odpověd-
nost osoby za svůj stav (např. studentovi, který místo přípravy na zkoušku odejel na hory a teď na poslední 
chvíli shání materiály). Druhé stadium je spjato s mechanizmy, které se podílí na aktivaci pocitu morální 
povinnosti vyplývající z normy. Mezi tyto mechanizmy patří příklady pomoci např. v televizi, v tisku, ale i v 
běžném životě a aktivaci normy ovlivňuje obraz sebe sama, tzn. pokud se považuji za prosociálního člově-
ka, pak to chci dát najevo. Třetí stadium podle autora zahrnuje zvažování nákladů a prospěchu spojených s 
pomocí. Čtvrté stadium zahrnuje samotnou realizaci prosociálního jednání. Vzhledem k tomu, že chování 
je vnějším projevem subjektu, jedná se o praktický a měřitelný výstup celého procesu.

Teorie empatie je pravděpodobně nejvýznamnější v dnešním pojetí prosociálnosti (in R. Roche Olivar, 
1992). Jak uvádí Křivohlavý (2004) existuje 25 publikovaných výzkumů, které dokazují platnost vztahu em-
patie a prosociálnosti. Empatie je schopnost vcítit se do prožívání druhého. Empatický člověk díky tomu 
dokáže snáze rozpoznat, kdy je potřeba druhému pomoci. Empatické chování se podle Stanwaye (1995) 
sestává ze tří kroků. První krok nazývá „odložím své já stranou“. Dojde k tomu, že se člověk vyhýbá výrokům 
typu: Rozumím vám. Zažil jsem to samé. Druhý krok autor nazývá „vlezu do bot druhého“. V tomto kroku se 
pokouším na věc podívat zorným úhlem druhého. A přichází konečně třetí krok s názvem „a vyjádřím daný 
pocit“. Tento krok je podle autora na celé věci nejtěžší. 

I přesto, že již zhruba ve věku tří let jsme schopni pochopit situaci druhého, i když se liší od té naší, vyjádření 
pocitů nám brání stud a nedostatek slovní zásoby (Baštecká, 2001). Empatii ve své osobnostní teorii nazý-



20 Metodika k audiovizuální pomůcce Zprávy agenta Kixe pro výuku etické výchovy

vá A. Adler (1999) sociálním citem. Je to podle něj schopnost vidět očima druhého, slyšet ušima druhého 
a cítit srdcem druhého. Podle výzkumů pracovní skupiny psychologů pod vedením J. Fultze (1986, in R. 
Roche Olivar, 1992) jsou lidé s vysokou schopností empatie více prosociální. Empatie je proto pokládána za 
základní motiv prosociálního chování. 

Proměnné ovlivňující prosociální chování

Prosociální chování může ovlivňovat efekt přihlížejících a efekt rozptýlené odpovědnosti. Efekt přihlížejí-
cích je sociální jev, který vyjadřuje skutečnost, že v přítomnosti jiných lidí se snižuje míra pravděpodobnosti 
poskytnutí pomoci jedincem. Příčiny takového sociálního chování mohou být způsobeny:

1. Nejednoznačností situace – nebezpečné situace vznikají velmi rychle a nečekaně (např. muž, který upadl 
na protějším chodníku mohl dostat epileptický záchvat, nebo je pod vlivem alkoholu).

2. Rozptýlenou odpovědností - v situaci, které přihlíží více lidí se spoléhá jeden na druhého, že poskytne 
pomoc.

Rozptýlená odpovědnost je jev, se kterým se v dnešní době setkáváme poměrně často. 

L. Bickman (1971, 1972, in R. Roche Olivar, 1992) ovšem zjistil, že dá-li jedna osoba najevo ochotu pomoci, 
připojí se pak rychle další. 

Kromě situačních proměnných ovlivňují prosociální chování i osobnostní proměnné. Podle Hewstone a 
Stroebeho (2001) jsou to především čtyři osobnostní rysy. Pravděpodobně nejsilnější vliv má sociální od-
povědnost. Sociální odpovědnost je definovaná jako osobní norma předepisující jedincům pomáhat těm, 
kteří jsou na nich závislí. Druhým osobnostním rysem je vnitřní místo kontroly. Tato proměnná v několika 
výzkumech pozitivně korelovala se sociální odpovědností a pomáhající jedinci ve větší míře souhlasili s 
výroky vztahujícími se k vnitřnímu místu kontroly. Dalším rysem prosociální osobnosti je představa spra-
vedlivého světa, která je chápána jako zobecněné očekávání, že člověk má to, co si zaslouží. Nezaslouže-
né utrpení tedy vzbuzuje prosociální pomoc od druhých, aby byla opět nastolena rovnováha. Posledním 
osobnostním rysem je empatie. Podle autorů je to emocionální stav vyvolaný přiblížením se emocionál-
nímu stavu jiné osoby. Podle výzkumů se lidé, kteří pomáhají, vyznačují intenzivnější empatií, než ti, kteří 
nepomáhají.

P. Salovey, J. D. Mayer, D. L. Rosenhan (1991, in Křivohlavý, 2004) ve svých výzkumech objevili fakt, že ten-
denci chovat se prosociálně mají dobře naladění a šťastní lidé. Prosociálnost však působí i v opačném smě-
ru. Podle některých výzkumů, které se věnovaly faktorům ovlivňujícím imunitu organizmu, patří prosociál-
nost k salutorům, tj. k činitelům, které pozitivně ovlivňují celkové zdraví člověka (Křivohlavý, 2001).

Prosociální osobnost

Někteří psychologové na základě svých výzkumů začínají velmi opatrně mluvit o tom, že prosociálnost 
by mohla být vrozeným rysem osobnosti (Mareš, 2005), tzn. že by byla vázaná na temperamentovou slož-
ku. Jak uvádí Smékal (1997), temperamentová dimenze citlivost pravděpodobně souvisí s prosociálností. 
Prosociální osobností je jedinec, který je schopen trvale myslet na blaho ostatních, dokáže být vůči nim 
empatický a snaží se jim prospět (Penner, Filkelstein, 1998, in Mareš 2005). Je na místě pro podporu tvrzení, 
že existuje prosociální osobnost, hledat longitudinální výzkum, který by v různých vývojových obdobích 
nalezl opakující se formu chování. Takový výzkum provedla Eisenbergová a kol. (1999, in Mareš 2005). Me-
todami sebehodnocení a hodnocením okolí dospěla k závěru, že prosociální tendence se objevují u týchž 
dětí v různém časovém horizontu. Autoři proto stanovili ve svém výzkumu následující závěry:
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• Prosociálnost a empatie mají pravděpodobně určitý genetický základ. Oporu pro toto tvrzení můžeme 
hledat ve výzkumech s dvojčaty.

• Prosociálnost zřejmě koreluje s temperamentovými predispozicemi a to především v oblasti seberegulace.

• Na prosociální osobnost mají pravděpodobně vliv také trvalé interpersonální vztahy. Pokud dojde k při-
poutání a vytvoření důvěry mezi matkou a dítětem v raném věku, lze předpokládat, že prosociální chování 
se u dítěte objeví v předškolním věku.

I podle Haase (1998) je morální chování v našich genech. Svá tvrzení opírá o konkrétní příklady ze života 
obyčejných lidí a o pozorování psychologů, kteří došli k závěrům, že základní prvky morálky se u dětí obje-
vují již dlouhou dobu před schopností mluvit a rozumně uvažovat. Už u velmi malých dětí se objevují také 
případy přátelství, nezištné pomoci, sympatie a soucitu.

Rozvoj prosociálnosti v ontogenezi

Podle Bar-Tala a Raviva (1982, in Mareš, 2005) se pomáhající chování vyvíjí postupně s věkem v šesti fázích. 
V první děti pomáhají, protože je o to někdo požádal, nebo jim to rozkázal společně se slibem odměny. 
Ve druhé fázi je motivem chování snaha vyhovět autoritě. Děti nejsou iniciativní, ale poslouchají lidi, kteří 
mají v jejich očích prestiž. Třetí fáze je obdobím vnitřní iniciativy a konkrétní odměny. Dítě je při pomáhání 
iniciativní, ale očekává odměnu. Ve čtvrté fázi děti pomáhají proto, že chtějí vyhovět společenským nor-
mám. V páté fázi je chování řízeno principem generalizované reciprocity. Děti pomáhají proto, že očekávají 
v nouzi pomoc druhých. Šestou fází je altruistické chování. Jak uvádí Kováliková (1990), na základě této 
teorie a díky výsledkům některých výzkumů lze předpokládat, že existuje vztah mezi věkem a kvantitou 
pomáhajícího chování.

V průběhu ontogenetického vývoje můžeme sledovat, že už novorozenec je připraven pro utváření a rozví-
jení pozitivního sociálního jednání. Důkazem toho je fakt, že když dítě slyší v tomto období pláč jiných dětí, 
samo se rozpláče. To, že se nejedná jen o reakci 

na nepříjemný zvuk, dokazují výzkumy, ve kterých se prokázalo, že děti rozlišovali pláč jiných dětí od pláče, 
který byl simulován počítačem. Někteří autoři toto chování považují za základ empatie, který může vést k 
prosociálnímu chování (Páleník, 1995).

V období batolete se dítě učí prosociálnímu chování především imitací (nápodobou) a identifikací s mo-
delem, kterým jsou rodiče a blízké okolí. Dítě potřebuje vypozorovat, že je správné chovat se prosociálně 
a potřebuje od rodičů slyšet, zda toto jednání je vhodné nebo ne. Pokud dostává na své chování pozitiv-
ní zpětnou vazbu, dále jej upevňuje.  K základním projevům prosociálního chování v tomto období patří 
schopnost podělit se s jinými o předměty, které jsou v jeho vlastnictví (objevuje se u 15měsíčních dětí), 
schopnost spolupracovat s rodiči a vyhovět jejich požadavkům, pomoc rodičům při práci a utěšování dru-
hých ve smutku. Jako základ prosociálnosti můžeme už v nejútlejším věku dítěte považovat přátelskost 
a náklonnost. Děti reagují přátelskostí na vlídné slovo a úsměv i u cizích lidí a tento postoj se v dalších 
obdobích dále upevňuje a rozšiřuje. Stává se základem pro pozdější hluboké přátelské a partnerské vztahy.

V předškolním věku se dítě učí žádoucím vzorcům chování, které mají obecný charakter, tzn. nejsou sou-
částí jen některé sociální role, ale přechází do celého chování. Také prosociální typ chování si dítě dokáže 
zařadit do svého osobnostního rámce. Tento vývoj pozitivně ovlivňuje rozvoj empatie a schopnost více 
kontrolovat agresivitu. Empatické projevy a ochota pomoci jsou v tomto věku však ještě omezeny (Vágne-
rová, 1996):

1. Předškolní děti dokáží vnímat pouze některé emoční prožitky ostatních.
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2. Předškolní dítě se nedokáže distancovat od intenzivních emočních prožitků, které mohou vcítění zne-
možnit, protože dítě se dostane do podobného stavu jako ten, kdo emoci prožívá a v tomto stavu není 
schopno empaticky reagovat.

Empatii může dítě nejlépe rozvíjet ve vztahu ke svým vrstevníkům, např. když se někomu něco nepodaří a 
jemu ano. Rozvoji prosociálnosti v předškolním období rovněž napomáhá rozvinutá potřeba jistoty a bez-
pečí v rodině. Prosociální chování rodičů zcela jistě napomáhá k uspokojování této potřeby dítěte, které se 
tak učí chápat prosociálnost jako pozitivní a důležitý aspekt mezilidských vztahů. K rozvoji prosociálnosti 
přispívá také kognitivní složka. Dítě je už schopné uvažovat z pohledu jiného člověka a tím se zvětšuje 
schopnost chápat potřeby druhého.

Základní prosociální dovedností, která se ve školním věku může intenzivně rozvíjet je spolupráce. Záleží ale 
na školním prostředí, na stylu výuky a výchovy, jak se tato sociální dovednost bude dále vyvíjet. Spoluprá-
ce je důležitá nejen pro rozvoj jednotlivých schopností a dovedností, ale pro rozvoj celistvé a harmonické 
osobnosti dítěte vůbec. Na rozvoj prosociálnosti má vliv tzv. pečovatelské chování. Děti (především dívky) 
mají  potřebu o někoho pečovat, např. o malé dítě. Tato forma chování rozvíjí v pozdějším věku ochotu 
pomáhat a dělit se s druhými.

Emoční inteligence

Podle některých teorií má člověk dvojí myšlení: jedno, které logicky uvažuje, a druhé, které cítí (Goleman, 
1997). IQ ovlivňuje podle výzkumů Howarda Gardnera (in Goleman, 1997) životní úspěšnost z 20%. Klíčo-
vou skupinou faktorů, která ovlivňuje zbylých 80%, je emoční inteligence, do které patří: schopnost sám 
sebe motivovat a nevzdávat se v obtížných situacích, schopnost ovládat svoje pohnutky, schopnost ovlád-
nout svoji náladu a zabránit úzkosti a nervozitě, schopnost ovlivňovat kvalitu svého myšlení, schopnost 
vcítit se do situace druhého člověka a ani v těžkých situacích neztrácet naději. Pokud přijmeme myšlenku 
Roberto Roche Olivara (1992), že empatie je základním motivem k prosociálnímu chování, a schopnost 
komunikovat své city pozitivně koreluje s prosociální orientací člověka, potom můžeme konstatovat, že 
prosociálnost úzce souvisí s emoční inteligence. V poslední době někteří autoři dokonce začínají mluvit o 
prosociální inteligenci (R. Roche Olivar, 2002)

Výsledky výzkumů prosociálního chování

Důležitý výzkum prosociálního chování provedl v Katalánsku Roberto Roche Olivar (1992). Jeho výzkumný 
vzorek zahrnoval 300 žáků s průměrným věkem 14,5 roku. V tomto výzkumu se pokusil objevit faktory, 
které ovlivňují prosociální chování. Na základě provedených statistických analýz mohl konstatovat, že pro-
sociálnost u žáků ovlivňuje 15 faktorů. Prvních deset se týká osobnosti žáků, zbylých pět se týká chování 
vychovatelů. Podle zjištění R. Roche Olivara můžeme mezi osobnostní proměnné zařadit tyto: 

• schopnost utvářet optimální mezilidské vztahy,

• uznání důstojnosti každé lidské osoby a úcta k sobě,

• pozitivní hodnocení druhých,

• tvořivost a iniciativa,

• schopnost vyjádřit vlastní city,

• empatie,

• asertivita,

• schopnost identifikovat se s prosociálními vzory a imitace jejich chování,
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• spolupráce, ochota dělit se a umět druhé obdarovat,

• solidarita. 

Ze strany vychovatele ovlivňuje rozvoj prosociálního chování přístup založený na:

• bezpodmínečné akceptaci,

• induktivní disciplíně, tj. usměrňování pozornosti žáka na důsledky, které má jeho činnost na druhé lidi,

• připisování prosociálnosti,

• přiměřeném vybízení k prosociálnosti,

• vhodné stimulaci prosociálnosti na základě odměn a trestů. 

Své výzkumy využil R. Roche Olivar při formulaci principů pedagogického projektu výchova k prosociál-
nosti, který byl rozvinut na konci dvacátého století na Slovensku a v České republice pod názvem Etická 
výchova. 

Reichelová (1997) se snaží ve svém výzkumu zjistit, jak lze ovlivňovat agresivní a prosociální chování u dětí 
ve školním věku. Spolu se svými kolegy vytvořila tréninkový program založený na kognitivně-behaviorál-
ním přístupu a po jeho realizaci provedla evaluaci. Nejvýznamnější pozitivní změna byla zaznamenána 
u agresivních dětí, které mají nepříznivý status odmítaného dítěte. Dalším kvantitativním zjištěním byla 
skutečnost, že ke zvyšování míry prosociálního chování u dětí dochází bez ohledu na sociální status. Jak 
ukázaly další analýzy, zvýšení prosociálního chování a jeho přetrvávání bylo výraznější u neagresivních 
dětí. Na základě výsledků výzkumů můžeme předpokládat, že prosociální chování lze rozvíjet vhodným 
výchovným působením, což je další potvrzení výzkumů R. Roche Olivara.

Jak uvádí Mareš (2002), bylo v letech 1974 - 1995 realizováno několik výzkumů, které se zabývaly vztahem 
mezi sledováním televizních pořadů a rozvojem prosociálního chování. Na základě výsledků můžeme sta-
novit domněnku, že televizní pořady mohou mít jak pozitivní, tak negativní vliv na děti. Pozitivní účinky 
existují, ale jsou menší než negativní. To může být proto, že násilí je v televizi prezentováno častěji, nebo 
proto, že je atraktivnější a na první pohled jasné a nevyžaduje od diváka přemýšlení. U dětí, které sledovaly 
prosociální pořady, byly zjištěny tři typy pozitivních efektů. První typ tvořila pozitivní mezilidská interakce 
– přátelská spolupráce, řešení konfliktů mírovou cestou, vyjadřování pozitivních emocí a napodobování 
pozitivních vzorů. Druhý typ můžeme označit jako prosociální chování – ochota jiné obdarovat, rozdělit se, 
půjčit něco druhému. Třetí typ se týkal projevů sebekontroly a sebeovládání – dodržování pravidel, vytrva-
lost a tolerance k druhým.

Empirickou sondu zabývající se ochotou žáků pomoci spolužákům provedl tým psychologů vedený J. Ma-
rešem (2002). Za požití metody Lindova dotazníku ve výběrovém souboru 185 žáků základní školy dospěli 
k následujícím výsledkům:

• Vzájemné pomáhání mezi žáky není v tradiční škole pravděpodobně běžnou záležitostí.

• Žáci vzájemnému pomáhání přikládají poměrně velkou důležitost.

• Žáci cítí určitou morální povinnost pomoci druhému v nesnázích.

• Pokud žáci posuzují ochotu druhých pomáhat, jsou skeptičtí.

• Dívky vnímají vzájemné pomáhání ve škole jako důležitější.

• Mladší žáci jsou ochotnější pomáhat – názory jsou zřejmě ovlivněny věkem.

Vonkomerová (1982) provedla v mateřských školách výzkum výskytu pozitivního sociálního chování v sou-
vislosti s výchovnými praktikami pedagogů. Z výzkumu vyplývá, že prosociální chování se objevuje u dětí, 
které jsou ovlivněny výchovnými postupy zaměřenými především na indukci a ne na odměnu a strach z 
trestu. Prosociální chování se rovněž vyskytovalo ve skupinách, kde učitelka děti často pověřovala nějakou 
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činností, a to nejen funkcí služby. Na základě tohoto rozsáhlého výzkumu můžeme opět předpokládat, že 
s věkem výskyt pozitivního sociálního chování stoupá. Projevy prosociálního chování se u dívek vyskytují 
častěji než u chlapců. Tuto skutečnost pravděpodobně potvrzuje výzkum Tatarkové, která zkoumala sou-
vislosti prosociálního chování s postavením jedince v třídním kolektivu. Výzkumná hypotéza, že míra pro-
sociálního chování je ovlivněna sociálním statutem, se nepotvrdila.

Páleník (1990) se ve svém výzkumu snaží najít odpovědi, jak souvisí kooperativní chování s vybranými 
osobnostními charakteristikami soustředěnými v pojmu sociální kompetence osobnosti. Za faktory, které 
mohou ovlivňovat sociální kompetenci, považoval na začátku výzkumu motivaci k úspěšnému výkonu, 
místo kontroly, sebeocenění, úroveň sociální zralosti a poznávací potenciál, přičemž na konci výzkumu se 
ukázalo, že ve významném vztahu jsou ke kooperaci pouze sociální zralost a motivace k úspěšnému výko-
nu. Tyto dvě charakteristiky pravděpodobně tvoří podle autora základ sociální kompetence.  
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AUDIOVIZUÁLNÍ POMŮCKA

ZPRÁVY AGENTA KIXE
Průvodcem celým seriálem je postava mimozemského pozorovatele agenta KIXE. Ten vystupuje jako jakýsi 
glosátor lidského jednání a v určitých případech do chování lidí zasahuje na základě svých mimozemských 
schopností. Postavu jsme se snažili vytvořit podle preferencí současného mladého člověka. Jedná se o fan-
tazijní postavu, která může u žáků vyvolávat konotace s některými filmovými hrdiny. Pilotážní ověřování 
ukázalo, že postava agenta může být pro cílovou skupinu atraktivní. To je jedním z předpokladů, aby posel-
ství, které jsme se snažili v každém díle sdělit, bylo pro žáky přijatelné. 

I když mohou na první pohled komentáře agenta vypadat, že se snaží nabízet hotová řešení pro správné 
chování, naším cílem je vyvolávat v divácích otázky a tak je vést 

ke skupinové reflexi každodenního života. Člověk je bytost společenská a proto by neměl zůstávat uzavře-
ný ve svém světě názorů a postojů, ale měl by se snažit je tříbit ve skupinové diskuzi. V dnešní době indivi-
dualizmu a relativizmu je společný diskurz a vedení žáků k němu velmi důležitou součástí života.

V rámci jednotlivých dílů se snažíme nabízet divákům různé situace, ať už mravně správné, či naopak. Tento 
střed protikladných tendencí je opět principem k vyvolání diskuze. Komentáře agenta KIXE pak mohou 
působit jako jakási forma vnitřního mravního úsudku. 

Lidské chování není ideální, ale každý člověk by měl mít ve svém životě ideály. Nadpozemské zásahy hlav-
ního hrdiny do chování lidí tyto ideály hledají. Nečiníme si nárok na absolutní pravdu a uvítáme, když do 
diskuze a reflexe vstoupí i pedagog se svým názorem a nabídne žákům svoji životní zkušenost. Mějme 
ovšem na paměti, že co dnešní mladí lidé potřebují je naděje a optimizmus.
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BODOVÁ STRUKTURA KAŽDÉHO DÍLU
Pro jednoduchost a orientaci v celém desetidílném seriálu je struktura jednotlivých částí jednotná. Pouze 
před prvním dílem je vložena sekvence, která ilustruje „přílet“ agenta KIXE na planetu Zemi. Každý díl se 
pak skládá z těchto částí (podle těchto bodů jsou vytvořeny i scénáře, které jsou součástí této metodiky):

1. Znělka, která trvá okolo 1 minuty. Je sestavená z karikovaných kreslených ilustrací. Vedle klasických 
úvodních titulků se představí i průvodce pořadu Agent KIX a vysvětlí poslání své mise na planetě Zemi - 
konkrétně v Čechách v jednom malém městečku na úpatí hor. Úkolem mimozemšťana KIXE je zkoumat 
chování obyvatel planety Země a své poznatky předávat divákům z jakési vzdálené mimozemské civilizace. 
KIX je často zděšený zoufalým nedostatkem morálky místních obyvatel a mimo jiné konstatuje, že na pla-
netě odkud přiletěl, jsou už dávno podobné problémy vyřešeny. Upřímně se však pozemšťanům diví, pro-
tože dobře ví, že život podle morálních zásad je daleko příjemnější, přináší radost, nepřináší tolik stresů, na-
bízí velký prostor pro relaxaci a jednoznačně tak prodlužuje věk a vytváří harmonické a uspokojivé vztahy. 

2. KIXŮV úvod trvá opět okolo 1 minuty. V každém díle objasňuje agent galaktickým divákům konkrétní 
problém pozemšťanů. Jednotlivé problémy kopírují strukturu deseti základních témat doplňujícího vzdě-
lávacího oboru Etická výchova.

3. Anketa v dané věkové kategorii má stopáž něco přes minutu. Anketní otázka je stejná pro všechny 
věkové kategorie a vychází z daného tématu. 

4. Následně KIX komentuje anketu a uvádí modelové příběhy. Délka trvání je přibližně 1 minutu. Sche-
matické modelové příběhy jsou obvykle čtyři. Dva problematiku postihují jako negativní modely chování a 
dva jako pozitivní vzorový příklad jednání. 

5. Hlavní částí každého dílu jsou dva ilustrační hrané příběhy, jejichž rozsah je 

u každého 2 minuty. V příbězích se snažíme rozvinout jeden dílčí faktor tématu. Většinou je význam určité 
sociální dovednosti, nebo etické ctnosti ukázán na protikladném způsobu chování. Většinou do jednání lidí 
vstupuje agent KIX díky svým nadpřirozeným schopnostem. Některé příběhy se mohou zdát příliš nadne-
sené a nereálné. I přesto, že jsme se snažili vycházet z námětů z reálných situací, v rámci úsilí vytvořit dyna-
mický a atraktivní obraz, může tento dojem vzniknout u více diváků. Zde je opět nutné vytvořit prostor pro 
reflexi a snažit se najít základní ideovou myšlenku příběhu a ne se zaobírat nepodstatnými detaily.

6. Po příbězích následuje KIXŮV komentář k jejich podstatě a přichází anketa mezi žáky, kteří jsou věkově 
odlišeni. První skupinu tvoří žáci 4. – 5. tříd, druhou žáci 6. – 7. tříd a poslední žáci 8. – 9. tříd. Otázky pro 
jednotlivá témata vychází z modelového Školního vzdělávacího programu (ŠVP), jehož části vztahující 

se k tématu jsou vždy uvedeny před scénářem. Zpracování ukázkového ŠVP je rovněž výstupem projektu a 
zájemci jej najdou na www.etickavychova.cz. 

7. Završením tématu jsou výpovědi VIP osobností, které trvají cca 1,5 minuty. VIP osobnosti jsme se snažili 
vybrat tak, aby pro mladé lidi byli co nejatraktivnější, nicméně aby se také jednalo o autentické osobnosti 
veřejného života. Je nám jasné, že vzhledem k proměnlivému mediálnímu obrazu jde o část, která může 
být do budoucna problematickou. Vzhledem k výběru osobností si myslíme, že by nemuselo jít o nějaký 
zásadní problém. Posouzení necháme na samotných učitelích a na časovém vývoji popularity vybraných 
osobností. Podotýkáme, že stejně jako i ostatní části, i výpovědi osobností nabudou významu až na základě 
reflexe, kterou se žáky provedeme. Doporučujeme v rámci části nácviku sociálních dovedností transfer do 
reálného života podobný rozhovor nechat provést žáky s osobnostmi, které je obklopují (rodiče, prarodiče, 
významní rodáci, čestní občané města atd.)
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8. KIXOVY závěry jsou teoretickým shrnutím tématu a jeho délka je 0,5 minuty.

9. Na závěr ještě proběhne krátká anketa v dané věkové kategorii stejně jako u dotazování v bodě 3. Její 
délka je cca 1 minuta.

10. Následují pak závěrečné titulky (0,5 minuty), které jsou z didaktického hlediska nepodstatné.

Jednotlivé díly je možné žákům pustit vcelku. Po jeho shlédnutí pak následuje celková reflexe. Je nutné se 
na ni velmi důkladně připravit a volit otázky, které povedou k závěrečnému zobecnění, které budou moci 
žáci využít ve svém běžném životě. Doporučujeme ovšem jednotlivé díly pouštět po částech a ke každé 
části vést reflexi odděleně. Můžeme tak podle našeho názoru téma postihnout z více úhlů a tak nabídneme 
žákům komplexnější pohled. Technické zpracování jednotlivých dílů, které je dostupné 

na webu www.etickavychova.cz a na digitálních nosičích, umožňuje jednoduchou volbu části, kterou chce-
me v rámci daného dílu žákům promítnout.

Komunikace
První díl se zabývá mezilidskou komunikací. V každé věkové kategorii můžeme zaměřit reflexi na rozvoj 
následujících výstupů a učivo:

4. – 5. ročník

Výstup - žák Učivo

• reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace

• vnímá základní prvky neverbální komunikace 
u sebe a u druhých

• zvládá vést dialog s druhými v rovnocenné 
i podřízené pozici

• seznámení se s možnostmi neverbální komunikace

• zásady neverbální komunikace

• postoje těla

• mimika,  úsměv

• zrakový kontakt

• gesta

• podání ruky

• zásady efektivní neverbální komunikace

• význam dialogu

• zásady dialogu

• nácvik dialogu s rodiči a učiteli

• nácvik dialogu s vrstevníky
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6. – 7. ročník

Výstup - žák Učivo

• otevřeně a citlivě komunikuje

• uvědomuje si příčiny komunikačních šumů a chyb

• zvládá odstraňovat komunikační překážky a bariéry

• rozvíjí schopnost naslouchat druhým

• rozvíjí základní komunikační dovednosti

• si uvědomuje význam pravdivé komunikace

• si uvědomuje nebezpečí lží pro mezilidské vztahy

• otevřené vyjadřování

• rozměr citlivosti a lásky vůči druhému  v komunikaci

• komunikační chyby

• komunikační šum

• komunikační překážky a bariéry

• důležitost respektu a vzájemného naslouchání

• komunikace ve ztížených podmínkách

• hádka

• eliminace hrubých výrazů ve vyjadřování

• připomenutí základních komunikačních dovedností

• význam pravdivé komunikace

• autentičnost v komunikaci

• souhlasnost verbální a neverbální komunikace

• nebezpečí polopravd a lží

• čest a dobré jméno

• tajemství

8. – 9. ročník

Výstup - žák Učivo

• zvládá komunikovat i ve ztížených podmínkách

• reaguje vhodně na neoprávněnou kritiku

• komunikace s nesympatickým člověkem

• komunikace s člověkem, se kterým si nerozumím

• reakce na neoprávněnou kritiku 

Scénář ke komunikaci

Obraz Zvuk

Předehra: (0,5 min.)

Vesmír se zavlní (jako kruhy na vodě). Kosmickou hlu-
binou proletí jakýsi zvláštní těžko identifikovatelný 
světelný útvar a vidíme, že míří k naší Zemi.

Žádná raketa nebo hvězdolet - sledujeme muže v čer-
ném obleku s kravatou (podobný agentům ze známé-
ho filmu Men in Black), který se řítí vesmírem, chráně-
ný pouze jakousi průhlednou bublinou (fólií).

Pokračují záběry, jak prolétne zemskou atmosférou a 
vzápětí už ho vidíme svištět nad střechami domů ně-
jakého menšího města.

Kosmická velkolepá hudba.
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Ozve se svištivý zvuk a vidíme, jak světelný objekt do-
padá do plátěného stanu na venkovní párty v zahra-
dě. Vzápětí se ozve rachot a vidíme spoušť a zvířený 
prach po jeho dopadu.

Po chvíli sledujeme, jak se muž hrabe zpod pobořené-
ho stanu. Vyděšení účastníci párty uskakují stranou. 
Zahlédneme jeho žluté kočičí oči, které však okamžitě 
zmizí, když si nasadí sluneční brýle.

Podivný návštěvník se opráší a snaží se vypadat dů-
stojně, jako že ho to nepodařené přistání nijak neroz-
házelo.

Mezi tím vším se objevují postupně titulky:

ETICKÉ FÓRUM ČR 

uvádí

dokumentární pořad

ZPRÁVY AGENTA KIXE

První díl

„KOMUNIKACE“

Agent KIX (suše hovoří do kamery) 

„Tady agent KIX. Jsem na místě a zahajuji misi...“

Agent KIX (dodává do kamery trochu naštvaně) 

„...a příště, když řeknu vyberte nenápadné místo 
pro přistání, tak se trochu víc snažte...“

Agent KIX

„Doufám, že aspoň to oblečení je v pořádku.“

Rytmická hudba.

Agent KIX (stojí nehybně uprostřed „zrychlené-
ho“ davu) 

„Tak tohle jsou lidé - obyvatelé planety Země, jed-
noho z mála míst široko daleko ve vesmíru, kde je 
zatím docela čistý vzduch. Jenom je škoda, že si lidé 
to nádherné prostředí sami dost kazí...

...Připadá mi, že teprve objevují něco, co u nás 
máme už dávno vyřešeno, totiž, že jedním ze zá-
sadních předpokladů uchování života je kvalita 
vzájemných vztahů, nebo-li, jak se chováme jeden 
k druhému.“

Agent KIX 

„A že to vždycky začíná u mladších ročníků, je cel-
kem pochopitelné. Ano, právě děti jsou totiž bu-
doucností každého národa. Držme jim tedy palce. 
Z planety Země agent KIX.“ 
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Obraz Zvuk

č.002 – KIXův úvod ke komunikaci: (0,5 min.) 

Sledujeme záběry lidí, kteří telefonují, sedí 

u internetu nebo se dívají na televizi. 

Záběry se postupně spojují do čtverečkové mozaiky, 
před kterou se objevuje agent KIX.

Mozaika přejde do záběrů lidí v osobních rozhovorech 
(ve škole, doma, na ulici, v kavárně, ve vlaku, v čekárně, 
v obchodě, 

na pracovní poradě apod.). 

Agent KIX se „zjevuje“ u domu, kde bydlí babička Ve-
roniky z našeho příběhu, který teprve přijde na řadu.

Agent KIX (objevuje se před mozaikou záběrů – 
pantomimicky předvádí telefonování apod.) 

„Všimněte si, kolik lidí tady aktivně či pasivně 
komunikuje, a to pomocí nejrůznějších místních 
technologií.“ 

 

Agent KIX (pod obraz) 

„Dokonce se najdou i takoví, co komunikují osob-
ně – tedy z očí do očí. Ti mi připadají takoví klidněj-
ší a vyrovnanější.“

Agent KIX (na kameru) 

„Pokusím se vám dnes objasnit, v čem spočívá 
kvalitní komunikace, která lidi spojuje a umožňuje 
jim být spokojenějšími.“

Obraz Zvuk

č.003 – Anketa mezi dětmi: (1 min.) 

Sledujeme ilustrační záběry dětí před školou. 

Vzápětí vidíme a také slyšíme jejich bezprostřední od-
povědi na následující otázky:

Co je komunikace? K čemu komunikace slouží? 

Obraz Zvuk

č.004 – KIX o komunikaci: (1 min.) 

Komiksové kresby doprovázené komentářem agen-
ta KIXe:

Záběr 1 

„Šílený“ prodejce mobilních tarifů volá na manžele 
s malým dítětem: „Kupte jedinečný mobil s jedineč-
nou dětskou slevou, neváhejte.“

Záběr 2

Tři chlapci si něco šeptají do ucha a pozorují čtvrté-
ho chlapce, který smutně se sklopenou hlavou stojí 
opodál.

Agent KIX (opět na ulici, kde později začne 1.  příběh)

„No vida, zdá se, že o potřebě vzájemné komunika-
ce toho pozemské děti ví docela hodně.“

Agent KIX 

„Mnoho lidí či firem se neštítí jakékoliv formy komu-
nikace – i dost nátlakové - pro vlastní obohacení.“

Agent KIX 

„A nutno říct, že ani pomluva není nejvhodnějším 
způsobem komunikace, i když je mezi lidmi velmi 
rozšířená.“
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Záběr 3 

Dva docela slušně oblečení muži si povídají na za-
stávce tramvaje: „Myslíš, že ten osel přijede včas?“ 
a dvě paní: „Ta prodavačka je obyčejná husa – kde-
pak kačena je to!“

Záběr 4 

Chlapec se školní brašnou na zádech slušně pozdra-
ví paní učitelku, ta mu s milým úsměvem odpoví.

Záběr 5

Usměvavý policista.

Agent KIX 

„Také komunikace formou oslovování zvířecími či ji-
nými vulgárními názvy jistě neposlouží přátelským 
vztahům či vzájemné spokojenosti.“

Agent KIX 

„To ale vůbec neznamená, že by zde neexistovalo 
mnoho pozitivně komuni-kujících lidí, kteří kolem 
sebe šíří radost a příjemnou atmosféru...“ 

Obraz Zvuk

č.005 -  PŘÍBĚH č.1 „SAMOTA“ (2 min.) 

KIX stojí před brankou u domu Veroniky, kde také 
postává hlouček rozjařených spolužaček 

a zvoní na zvonek jako hasiči.

Kamera „přejede“ od branky přímo do domu.

Sledujeme Veroniku, jak se chystá někam ven. 
Máma přibíhá z kuchyně...

Veronika nasadí otrávený výraz a vyhlédne z okna. 
Vidíme, jak na ni od branky mávají spolužačky.

Agent KIX (ohlédne se za sebe) 

„Dnes tu máme nějak živo... V tom domě

za mnou bydlí Veronika...“ 

Agent KIX 

„Veronika je celkem hodná holka, ale občas to tro-
chu zaskřípe.“

Máma (překvapeně s otázkou v očích) 

„Počkej Verčo! Neříkala jsi náhodou, že půjdeš za 
babičkou?“

Veronika (znechuceně) 

„No jó, mami, ale... přišly pro mě holky 

ze třídy...“
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Veronika se opře o zeď a teatrálně vyvrátí oči v sloup. 

KIX si sundá brýle, jeho žluté oči se na okamžik roz-
září a obraz kolem se zastaví, takže v následujícím 
obrazu vidíme, že KIX stojí mezi „zamrzlými“ silue-
tami matky 

s dcerou.

Záblesk.

KIX luskne prsty. 

Abstraktně-pohádkový klip (sen):

Efektně se přeneseme do jednoduché místnosti s 
jedinou postelí, kde dívka leží nemocná a opuštěná. 
Na stolku je hrnek s čajem, kniha a mobil. Sleduje-
me abstraktní filmový sen: 

osamění, které graduje dokonalým odříznutím od 
okolního světa (se slzami v očích vyhlíží Veronika z 
okna na prázdnou ulici – vidíme místo u branky, kde 
předtím postávaly její spolužačky),  vyjeveně listuje 
v knize s prázdnými listy, mobil je nefunkční (zahodí 
ho), okno nejde otevřít, dveře nejdou otevřít... Vero-
nika v pyžamu běhá od zdi ke zdi, křičí a marně buší 
do dveří. Ve chvíli, kdy se dívka začíná hroutit pod 
náporem samoty (absence jakékoliv komunikace), 
sen se rozplyne...  

Záblesk.

Máma (s jemnou výčitkou) 

„Víš, že je babička nemocná... A je sama... Říkala mi, 
že by tě moc ráda viděla.“

Agent KIX (někde u botníku) 

„Pozor přátelé, teď to přijde...“

Veronika (trochu podrážděně) 

„Stejně si nemáme o čem povídat...?“

Máma (s úsměvem a pak zesmutní) 

„To by ses divila, jak umí babička vyprávět... Jenže, 
když je takhle... sama... 

Víš, Veroniko... samota je hrozná věc...“

Agent KIX (do kamery - sundává si brýle) 

„Dospělí pozemšťané už většinou dobře ví, jak 
může být samota smutná a bolestivá...  Myslím, že 
by Veronice neuškodilo malé školení...“

Abstraktní snová hudba.

Agent KIX (do kamery opět s nasazenými brýlemi) 

„Tak myslím, že tohle by mohlo stačit...“
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Veronika stále ještě sedí v předsíni na botníku a nyní 
se pomalu malátně probírá ze snu... 

Maminka trochu udiveně povytáhne obočí.

Před domem se Veronika loučí s partou 

a odchází na opačnou stranu. Spolužačky nechápa-
vě kroutí hlavami...

Veronika sedí u babiččiny postele a zaujatě naslou-
chá vyprávění. Atmosféra pozitivní komunikace je 
zde naprosto jednoznačná.

Zatmívačka.

Veronika (tak trochu nepřítomně a v šoku) 

„To... to je... hustý...“

Máma (opatrně) 

„Verčo... stalo se něco...?“

Veronika (v očích se jí rozhoří plamínky – usměje se) 

„Ne... nic... Půjdu za babičkou... Nedovedeš si mami 
představit, jak může být samota šílená.“

Agent KIX (před domem – tváří se jakoby nic) 

„Tak to vidíte... Holka se na chvíli zasní a jaké to dělá 
divy...“

Pozitivní tichá hudba.

Agent KIX (pod obraz) 

„A komunikace s babičkou...? Jen se dobře dívejte. 
Stará paní úplně rozkvetla a Veronika u jejího vyprá-
vění ani nedýchá... “

Obraz Zvuk

č.006 – PŘÍBĚH č.2: (2 min.) – pro diskuzi

Po silnici projede normální rychlostí nějaké menší 
auto právě kolem agenta KIXe stojícího u krajnice.

Sledujeme řidiče velkého vozu (Landrover), jak u ří-
zení nadutě telefonuje a vzápětí, jak hodně rychle 
projede po nějaké silnici II. třídy. Jelikož však sleduje 
víc mobil než cestu, úplně přehlédne na křižovatce 
značku „Dej přednost v jízdě“. A to už vidíme, jak se z 

Agent KIX (na silnici u krajnice) 

„V lidské společnosti není teď zrovna „in“ chtít se s 
někým domluvit.“

Větší detail.

Agent KIX (na silnici u krajnice) 

„Mnoha lidem jde především o to, mít nad druhým 
převahu, a to za každou cenu...“
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druhé strany blíží malé auto, které jsme viděli v prv-
ním KIXově vstupu.

KIX se přikrčí, když se někde blízko ozve rachot au-
tohavárie. 

Sledujeme záběr, na kterém je autíčko napasované 
do boku Landrovera a má úplně zdemolovaný pře-
dek, ze kterého se kouří.

Z „teréňáku“ vyskakuje rozezlený podnikatel a vrhá 
se na vyděšeného majitele malého autíčka, který 
vylézá ze svého auta.

Rozezlený podnikatel řve na malého chlapíka, který 
se snaží mu odporovat a po chvíli dochází ke rvačce.

Jiný svědek rvačky, který právě přijel, volá policii.

Sledujeme policejní blikající auto a tři policisty, kteří 
roztrhávají muže od sebe.  

Agent KIX sundává brýle a jeho oči žlutě zazáří. 

Sledujeme oba muže, jak se pozpátku zrychleně 
vrací do svých aut. 

A zatímco agent očima stále „vrací čas“, slyšíme zno-
vu zvuk nárazu.

Z „teréňáku“ vystupuje podnikatel a jde k druhému 

Agent KIX (na silnici u krajnice) 

„Za okamžik uvidíme, jak zásadní roli může hrát v 
životě lidí špatná komunikace...“

Ozve se zvuk autohavárie.

Agent KIX (na silnici u krajnice) 

„... a je to tady.“

Agent KIX (na silnici u krajnice) 

„Nevypadá to moc dobře, že? Otázkou však je, jak se 
zachovají řidiči...?“

Agent KIX (u bouračky) 

„Takhle to končívá, když se lidé nechtějí dohod-
nout...“

Agent KIX (polocelek) 

„No... dělám to nerad, ale vidím, že budu muset za-
sáhnout.“ 

Agent KIX (pod obraz) 

„Vrátíme trochu čas a podíváme se, jaké existuje ná-
hradní řešení...“
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řidiči, který ještě v šoku vylézá ze svého auta. Pod-
nikatel se tváří klidně a podle gest vidíme, že jedno-
značně přiznává svou vinu.

Vytahuje papíry a také se okamžitě finančně vyrov-
nává s poškozeným. Vidíme, že se oba po chvíli začí-
nají usmívat a neustále spolu v klidu hovoří.

Podnikatel s úsměvem telefonuje a nabízí pánovi, 
že ho kamkoliv odveze...

Oba pánové v přátelském a veselém rozhovoru ně-
kde u večeře i s manželkami.

Agent KIX (pod obraz) 

„Je to všechno samozřejmě o správné komunikaci...“

 

Agent KIX (u křižovatky) 

„Věřili byste tomu? Takovou sílu má osobní komu-
nikace...“ 

Agent KIX (pod obraz) 

„Vidíte? Ještě volá odtahovku... ale co hlavně: ne-
přestává komunikovat...“

Agent KIX (na křižovatce – ukáže palcem za sebe) 

„Možná si řeknete, že za takových okolností nemůže 
vzniknout žádné přátelství... Ale to byste se divili...“
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Obraz Zvuk

č.007 - DISKUZE (do 2 min.)

Na zahradě před školou sledujeme odpovědi žáků 
na otázky:

4. – 5. třída: Jakým způsobem můžeme komuniko-
vat? Jak probíhá vaše komunikace 

ve třídě? Jak probíhá komunikace u vás doma? Co 
znamená podání ruky? Můžeme komunikovat i vý-
razem tváře?  

6. – 7. třída: Proč nejčastěji komunikujete přes inter-
net? Jaké nebezpečí vidíte v internetové komunika-
ci? Jak se díváte na osobní komunikaci tzv. „z očí do 
očí“?

8. – 9. třída: Proč nejčastěji komunikujete přes inter-
net? Jaké nebezpečí vidíte v internetové komuni-
kaci? Jak se díváte na osobní komunikaci tzv. „z očí 
do očí“? Jakou roli může hrát v osobní komunikaci 
schopnost naslouchání? 

Obraz Zvuk

č.008 – VIP (max. 1 min.)

Na zahradě před školou sledujeme odpovědi žáků 
na otázky:

4. – 5. třída: Jakým způsobem můžeme komuniko-
vat? Jak probíhá vaše komunikace 

ve třídě? Jak probíhá komunikace u vás doma? Co 
znamená podání ruky? Můžeme komunikovat i vý-
razem tváře?  

6. – 7. třída: Proč nejčastěji komunikujete přes inter-
net? Jaké nebezpečí vidíte v internetové komunika-
ci? Jak se díváte na osobní komunikaci tzv. „z očí do 
očí“?

8. – 9. třída: Proč nejčastěji komunikujete přes inter-
net? Jaké nebezpečí vidíte v internetové komuni-
kaci? Jak se díváte na osobní komunikaci tzv. „z očí 
do očí“? Jakou roli může hrát v osobní komunikaci 
schopnost naslouchání? 

Zpěvačka Ewa Farna sděluje svoje osobní zkušenos-
ti s moderní komunikací.
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Obraz Zvuk

č. 009 – KIX (0,5 min.)

Agent KIX sumarizuje na závěr: 

KIX mimicky předvádí, jak mu něco vlétlo 

do jednoho ucha a druhým zase vylétlo ven.

Sledujeme záběry Veroniky s babičkou. Babička lis-
tuje v albu a vzpomíná. Veronika ani nedutá.

Horáček z dílu o empatii, jak volá hrubě 

na nemocného starce.

Text:

Naslouchejte lidem - oni vám řeknou, kdo jsou.  
John King

Nikdy nepodceňujte naslouchání. Je to jedna 

z nejdůležitějších dovedností, kterou se můžete na-
učit.

Michael LeBoeuf

Závěrečné titulky

Agent KIX  (do kamery)

„Dialog umí zázračné věci. Boří zdi a vede k vzájem-
nému porozumění.“

Agent KIX  (do kamery a předvádí, jak mu uchem 
prolétne zvuk PD)

„Lidé mají jedno heslo: „Jedním uchem tam a dru-
hým uchem ven,“ ale tím vůbec nedoporučuji se 
řídit.“ 

Agent KIX  (pod obraz)

„Naopak, je lepší druhému naslouchat. Lépe ho tak 
poznáme a víme, jak jej potěšit nebo mu nabídnout 
pomocnou ruku.“

Agent KIX  (do kamery)

„Některé způsoby lidské komunikace, jsou však 
plné zášti a arogance...“

Agent KIX  (do kamery)

„Věřte tomu, že výrazy jako „vole“ „debile“ nebo ješ-
tě horší vám opravdové přátelství nezajistí.“

Agent KIX  (do kamery)

„Dobrý kamarád raději uslyší kouzelná slovíčka 
jako: promiň, díky, prosím a podobně.“
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Otázky pro další reflexi:

4. – 5. TŘÍDA: Proč lidé spolu mluví? Proč bychom se měli při komunikaci vyhýbat vulgarizmům? O čem 
taková řeč vypovídá? Proč lidé používají při společné komunikaci slova: promiň, prosím, děkuji? Jaké znáš 
způsoby neverbální komunikace? Co jí můžeme sdělovat? Proč by lidé měli mezi sebou vést dialog? Jak by 
měl vypadat správný dialog?

6. – 7. TŘÍDA: Jaké jsou nejčastější komunikační chyby? Jak jim můžeme předcházet? Proč se lidé někdy 
nechtějí domluvit? Jakou roli hraje pravda v komunikaci? Jakou naopak lež? Proč bychom se měli snažit 
druhým lidem naslouchat? Co pro vás znamená naslouchající člověk? Jak by měla vypadat otevřená a cit-
livá komunikace?

8. – 9. TŘÍDA: Proč bychom měli komunikovat i s nesympatickým člověkem? Jak bychom měli reagovat na 
neoprávněnou kritiku? Co udělat, abychom si porozuměli s člověkem, se kterým si běžně nerozumíme? Co 
je pro vás v komunikaci důležité? Jak byste charakterizovali dnešní společnost, co se týče komunikace? V 
čem by se v dnešní době měla komunikace změnit? 

Lidská důstojnost a sebeúcta
Druhý díl se zabývá lidskou důstojností a pozitivním hodnocením sebe. V každé věkové kategorii můžeme 
zaměřit reflexi na rozvoj následujících výstupů a učivo:

4. – 5. ročník

Výstup - žák Učivo

• uvědomuje si své schopnosti a silné stránky

• vnímá a reflektuje svoje úspěchy

• utváří své pozitivní sebehodnocení

• vnímá vliv pozitivního naladění na svůj život

• prohlubuje sebepřijetí

• rozlišuje způsoby vhodné a nevhodné sebepre-
zentace

• rozvíjí své sebeovládání

• utváří si, vnímá a reflektuje své cíle

• vnímání úspěchu

• význam úspěchu 

• sebehodnocení 

• podpora sebeoceňování 

• význam pozitivního naladění

• vliv pozitivního naladění na zdraví

• rozvoj sebepoznání

• sebepřijetí 

• způsoby vhodné a nevhodné sebeprezentace 

• význam komunikace při sebeprezentaci

• sebeovládání

• překonávání překážek při dosahování cílů

• cílevědomost
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6. – 7. třída

Výstup - žák Učivo

• vytváří si přiměřené sebevědomí

• dále rozvíjí své sebepřijetí

• rozvíjí své sebepoznání

• rozvíjí práci se svými chybami

• rozvoj sebevědomí

• podpora sebeoceňování

• sebepřijetí

• radost a optimizmus v životě

• sebepoznání – silné a slabé stránky 

• práce s chybami

• seberozvoj

8. – 9. třída

Výstup - žák Učivo

• vnímá důstojnost lidské osoby u vlastní osoby

• orientuje se v lidských právech

• reflektuje své potenciality

• lidská práva 

• zdroje lidských práv 

• svoboda

• potenciality člověka 

Scénář k lidské důstojnosti a sebeúctě

Obraz Zvuk

č.001 – ZNĚLKA: (45 sec.)

Na obrazovce je KIX v „přímém přenosu“ …

Pokračuje pestrý sestřih ukázek ze seriálu.

Mezi tím vším se objevují postupně titulky:

ETICKÉ FÓRUM ČR 

uvádí

dokumentární pořad

ZPRÁVY AGENTA KIXE

Agent KIX (hovoří do kamery) 

„Hlásí se agent KIX. Jsem tu s dalšími zprávami z 
planety Země.“

Začíná rytmická hudba.

Agent KIX

„Opět se nacházím mezi lidmi. Mým úkolem je 
sledovat jejich aktuální civilizační úroveň.

Někdy mi připadá, jako by právě objevovali něco, 
co u nás máme už dávno vyřešeno.

Totiž, že jedním ze zásadních předpokladů ucho-
vání života je kvalita vzájemných vztahů…



40 Metodika k audiovizuální pomůcce Zprávy agenta Kixe pro výuku etické výchovy

Druhý díl

„LIDSKÁ DŮSTOJNOST A SEBEÚCTA“

Na obrazovce se objevují vybrané typy dětí, které se 
objeví v seriálu.

… neboli, jak se chováme jeden k druhému.

… A že to vždycky začíná u dětí, je celkem pocho-
pitelné. Právě oni jsou totiž budoucností každé 
civilizace. Držme jim tedy palce.“ 

Obraz Zvuk

č. 002 – KIXův úvod: (0,5 min.) 

Sledujeme dav lidí. Agent KIX v popředí hovoří na 
kameru.

Historické záběry ze středověku nebo holocaustu. 
Současné záběry z Afriky.

Agent KIX hovoří na kameru a v pozadí proudí davy 
lidí.

Agent KIX (pod obraz) 

„Ač se to na první pohled nezdá, mnoho pozemš-
ťanů ještě dnes popírá samu podstatu lidské 
důstojnosti.“

Agent KIX

„Bláhově si myslí, že zneuctívání člověka bylo zále-
žitostí historie a pokud se to snad děje i dnes, tak 
někde hodně daleko od nich – třeba v tzv. rozvojo-
vých zemích.“ 

 

Agent KIX (na kameru) 

„Ale to je omyl. Tento jev se objevuje i zde, v sa-

Obraz Zvuk

č. 003 – Anketa mezi dětmi: (1 min.) 

Sledujeme ilustrační záběry dětí ve škole. 

Vzápětí vidíme a také slyšíme jejich bezprostřední od-
povědi na následující otázku:

Co je lidská důstojnost?
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Obraz Zvuk

č. 004 – KIX o lidské důstojnosti a sebeúctě: (1 min.) 

Komiksové kresby doprovázené komentářem agenta 
KIXe:

Záběr 1

Romský chlapec vysmívaný a ponižovaný 

od spolužáků.

Záběr 2

Rybáři se věnují svému a nevidí, že někdo volá  o po-
moc.

Záběr 3

Korpulentní paní konzumuje plný talířek zákusků před 
plakátovací plochou, kde je výzva, abychom přispěli 
na chudé děti.

Záběr 4

Chlapec právě dohrál skladbu na housle. Jeho učitel 
mu pochvalně tleská.

Agent KIX (opět na ulici, kde později začne 1. 
příběh)

„Co je tedy lidská důstojnost a sebeúcta?“

Agent KIX (pod obraz) 

„Tento romský chlapec se stává díky šikaně spolu-
žáků smutnou ukázkou ztráty lidské důstojnosti.“  

Agent KIX (pod obraz)

„Také nevšímavost k problémům druhých není 
zrovna dobrou vizitkou dnešního občana.“

Agent KIX (pod obraz)

„Většina lidí si ráda dopřeje to nejlepší, což není 
špatné, ale měli by přitom častěji myslet i na ty 
druhé. Pokud se například rádi baví, měli by to 
dopřát i těm ostatním.

Agent KIX (pod obraz)

„Každý člověk by měl mít zdravé sebevědomí a tak 
by především rodiče a učitelé neměli zapomínat, 
že každé dítě potřebuje přiměřené uznání.“

Obraz Zvuk

č.005 -  PŘÍBĚH č.1 „SILÁK“ (2 min.) 

Sledujeme aktivity dětí na letním sport-campu.

KIX stojí někde na kraji u lesa. Z dálky slyšíme hluk hra-
jících si dětí.

Sledujeme Roberta, jak se suverénně (nadutě) tváří při 
různých táborových aktivitách a je neustále v čele tlu-
py svých nohsledů.

Agent KIX (na kraji lesa) 

„Existují lidé, kteří často vedou silácké řeči a vyta-
hují se na ostatní. A takových žije 

na planetě Zemi poměrně dost.“ 

Agent KIX (pod obraz) 

„Zcela určitě k nim patří Robert. Vypadá trochu 
starší než jeho spolužáci a to mu umožňuje být 
nedotknutelným.“
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Na obědě se zaměří na malého neduživého spolužá-
ka. Nejdříve mu vezme jeho jídlo a dá si ho do svého 
talíře. Na talíř, který vrátí, nasype trávu. 

Za bujarého smíchu spolusedících nešetří Robert „krá-
líčími“ poznámkami na adresu slabšího. 

Potom mu vylije pití a nakonec ho pohlavky vyžene 
od stolu, protože nepatří k jeho partě.

Zatímco se Robertova parta spokojeně cpe,

slabší chlapec sedí smutně opodál se sklopenou hla-
vou. Vypadá to, že pláče.

Robert se klidně dlabe, když tu náhle nějaká ruka vez-
me a odtáhne jeho talíř. Chlapec vyjeveně pohlédne 
směrem, kde sedí vetřelec. 

Nějaký svalnatý hoch o hodně starší sedí přímo vedle 
něj.

Robert němě zírá, jakoby tomu nemohl uvěřit.

Vidíme slabého chlapce, jak se zájmem zvedne hlavu.

Robert koktá a vůbec neví, jak se zachovat…

Začíná se ozývat opatrný smích jeho „dřívějších“ ka-
marádů. 

Než se Robert nadá, svalovec ho bezohledně prudce 
„bodyčkem“ vytlačí z lavice a on se svalí jako hruška 
na zem.

Smích celého okolí je už tentokrát neudržitelný.

Robert ustrašeně zírá na svalovce.

Agent KIX (pod obraz) 

„Smutné však je, že svou převahu dokazuje větši-
nou na těch nejmenších a nejslabších.“

Robert 

„Králíčci žerou trávu, to nevíš...???“

Robert 

„A vůbec! Mezi chlapama nemáš co dělat!!!“

Agent KIX (na oko zoufale) 

„Nedá se nic dělat. Trochu se převtělím.“

Zableskne se.

Svalovec (hlasem KIXe)

„Máš problém?“

Robert 

„…já… ehm… totiž…“

Svalovec (na Roberta)

„Seš nějakej vyplašenej, ne?“

Svalovec 

„Hele … a není tady náhodou moc těsno?“

Svalovec (na Roberta) 

„Co na mě tak zíráš? Tohle fakt nesnáším… už ať jsi 
pryč!“ 
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Svalovec dupne nohou a jen tak napůl vstane od sto-
lu. Robert však na nic nečeká a upaluje do dálky…

Robert s míčem v podpaží se zastaví u hocha, který 
stále smutně sedí někde na kraji tábora.

Chlapec se šťastně usměje. 

ZATMÍVAČKA

Agent KIX (PC na kraji lesa) 

„Když má člověk silácké řeči, neznamená to, že je 
skutečně silný. Možná právě naopak…“ 

Agent KIX (detail na kraji lesa)

„Každopádně, ztráta důstojnosti, zvlášť mezi tolika 
kamarády, hodně bolí...“

Agent KIX (pod obraz)

„Nutno však říct, že toto bolestivé poznání nebylo 
pro Roberta zbytečné…“

Robert (s mičudou) 

„Hele… promiň…  Nechceš si začutat?“

Obraz Zvuk

č.006 – PŘÍBĚH č.2: (2 min.) –  
„Sebevědomí – tři způsoby“

Mladý muž s mladou dámou jdou parkem. 

Po chvíli si sednou na lavičku a mladík je strašlivě za-
křiknutý, skoro se bojí pohnout. Prostě sebevědomí 
úplně v háji. 

Mladá žena, která se velmi brzy začne nudit, stále čas-
těji a stále nápadněji pokukuje 

po hodinkách. A než se hoch vzpamatuje, odchází. 

Chlapec za ní nešťastně zírá a snaží se něco naznačit, 
není však schopen žádného činu. Nakonec zůstává 
nerozhodně stát u lavičky a sleduje, jak postava mladé 
dámy mizí v dálce.

Agent KIX (v parku) 

„Nedostatek sebevědomí může člověku pořádně 
zkomplikovat život.“

Agent KIX (pod obraz)

„Ano, takový jedinec se může klidně 

pro cokoliv nadchnout a dokonce se i zamilovat, 
ale co potom…?“

Agent KIX (pod obraz) 

„Je mi ho líto ... opravdu … Tahle vlastnost je sku-
tečně hodně nepříjemná …“

Agent KIX (v parku) 

„Člověk s nízkým sebevědomím se většinou bojí 
druhých, neúspěchu a často se shazuje.“
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Parta mladých hraje minigolf. Vládne skvělá nálada, 
všichni se u toho dobře baví. Ale pozor, objevuje se 
pan Expert (oblečený jako pravý golfista a možná by 
mohl mít vak s golfovými holemi, ať je to fakt nášup). 
Stále je poučuje, vyvrací oči v sloup, jak jsou nemožní 
atd.  Nakonec se rozhodne a ve zrychlené sekvenci je 
instruuje, jakže se to vlastně má hrát. Tváří se přitom 
náramně důležitě a povýšeně. Nakonec za doprovo-
du monumentální hudby se chystá završit své školení 
geniálním úderem, který však zmastí, jak to jen vůbec 
lze. Okamžitě se rozzuří a obviňuje kde koho a kde co 
včetně větru. Nakonec odchází jsa nadmíru uražen a 
roztrpčen. Parta se zasměje a hraje v pohodě dál… 

Učitelka vysvětluje mladé klavíristce, že má velký ta-
lent, ale měla by se vyvarovat určitých chyb. 

Občas přeruší její hru a vysvětlí, co dělá špatně. 

Dívka její konstruktivní kritiku s povděkem přijímá. 

Posloucháme závěr klasické skladby na nějakém „vel-
kém koncertu“, kde Martina 

za klavírem přímo exceluje. 

Za bouřlivého potlesku přibíhá učitelka, objímá ji a 
Martina se uklání publiku. Dostává také kytici.

Agent KIX (pod obraz) 

„Jenže ani opačný extrém není žádnou výhrou…“

Agent KIX 

„… Tento muž je ztělesněním nezdravě vysokého 
sebevědomí …“

Agent KIX 

„… Je naprosto zřejmé, že lidé tohoto druhu nema-
jí schopnost sebereflexe. Nejde jim totiž o vytváře-
ní vztahů, ale pouze o ně samotné. A když se něco 
nepovede, vždy za to mohou ti druzí. “

Agent KIX (před LŠU) 

„A pokud bych měl něco říct o zdravém sebevědo-
mí, napadne mě Martina…“ 

Agent KIX 

„…Všimněte si, jak Martina spolupracuje s učite-
lem. Vůbec se nevzteká, a i když ji přeruší uprostřed 
skladby, trpělivě naslouchá jeho kritice. Přitom vů-
bec neztrácí suverenitu a je vidět, že věří v úspěch 
mnohaleté dřiny.“

Agent KIX (před LŠU) 

„Tady tomu říkají zdravé sebevědomí. 

A při troše píle se většinou vyplatí…“ 
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Obraz Zvuk

č. 007 - DISKUZE (do 2 min.)

Mladý muž s mladou dámou jdou parkem. 

Po chvíli si sednou na lavičku a mladík je strašlivě za-
křiknutý, skoro se bojí pohnout. Prostě sebevědomí 
úplně v háji. 

Mladá žena, která se velmi brzy začne nudit, stále čas-
těji a stále nápadněji pokukuje 

po hodinkách. A než se hoch vzpamatuje, odchází. 

Chlapec za ní nešťastně zírá a snaží se něco naznačit, 
není však schopen žádného činu. Nakonec zůstává 
nerozhodně stát u lavičky a sleduje, jak postava mladé 
dámy mizí v dálce.

Obraz Zvuk

č. 008 – VIP (max. 1 min.) Zpěvák Igor Timko z NoName vypráví o zkušenos-
tech s pošlapáváním lidské důstojnosti.

Obraz Zvuk

č. 009 – KIX (0,5 min.)

Agent KIX sumarizuje na závěr: 

Dobové záběry (fotografie) z nadvlády nacistů a ko-
munistů.

Dublováno titulky:

Agent KIX  (na pěší zóně plné lidí)

Každý, i ten nejposlednější člověk, si zasluhuje úctu, 
vážnost a uznání vlastní důstojnosti.“

Agent KIX  (pod obraz)

„Mnoho lidí položilo své životy a bylo vězněno prá-
vě pro lidská práva. Nejen v této zemi byla lidská 
důstojnost pošlapána, a to jak za vlády nacistů, tak 
později i komunistů.“

Agent KIX  (na pěší zóně plné lidí)

„A lidé si na základě této zkušenosti vytvořili takzva-
nou Listinu základních práv a svobod, kde se říká: 

Čl.1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i prá-
vech.

Čl.2 Základní práva a svobody se zaručují všem bez 
rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a nábo-
ženství, politického či jiného smýšlení, národnost-
ního nebo sociálního původu, příslušnosti k národ-
-nostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 
jiného postavení.“
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Závěrečné titulky. Čl.3 Každý má právo, aby byla zachována jeho lid-
ská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráně-
no jeho jméno.“

Agent KIX  (na pěší zóně plné lidí)

„A pamatujte si, že pouze lidé s přiměřeným sebe-
vědomím mají zdravý pohled na vlastní schopnosti, 
jsou dostatečně sebejistí, přijímají kritiku a rádi se 
podílejí na různých činnostech.“

Otázky pro další reflexi:

4. – 5. TŘÍDA: Jakou roli hraje ve vašem životě úspěch? Jak bychom s ním měli nakládat? Jakou roli hraje v ži-
votě optimizmus? Proč bychom se měli snažit být optimističtí? Proč by si člověk měl v životě klást cíle? K čemu 
může dojít, když člověk žádné cíle nemá? Proč bychom se měli sebeovládat? Jak cvičit své sebeovládání?  

6. – 7. TŘÍDA: Jak se chová člověk s přiměřeným sebevědomím? Proč lidé nepřijímají sebe sama takoví 
jací jsou? Co je nutné udělat pro vlastní sebepřijetí? Jakou roli v tom hraje výchova? Jak souvisí se sebevě-
domím chyby, které děláme? Jak pracovat s vlastními chybami? Jakými způsoby může člověk poznat sebe 
sama? Proč je to důležité? Jakou se sebepoznáním máš osobní zkušenost?  

8. – 9. TŘÍDA: Proč bychom si měli umět vážit sami sebe? Proč jsme si vytvořili lidská práva? Proč jsou po-
rušována? Co je nutné udělat pro jejich obranu? Jak lidská práva souvisí s povinnostmi? Mohou být lidská 
práva omezena? Kdy a v čem? O co by se člověk měl v životě snažit? Čím jsme v životě omezováni? Jaké si 
myslíte, že máte možnosti? Jak je můžete využít? Co musíte pro dosažení vlastních možností udělat?
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4. – 5. ročník

Výstup - žák Učivo

• dokáže vyjádřit druhému pochvalu

• správně reaguje na pochvalu, kterou obdržel

• vhodně vyjadřuje odpuštění druhým

• se dokáže usmířit s druhými

• projevuje úctu k handicapovaným

• formy pozitivního hodnocení druhých 

• připisování pozitivních vlastností druhým

• formy pochvaly

• význam pochvaly

• účinnost pochvaly

• správná reakce na pochvalu

• umění odpustit

• význam odpuštění 

• formy vyjádření odpuštění

• usmíření

• úcta k handicapovaným

Pozitivní hodnocení druhých
Třetí díl se zabývá pozitivním hodnocením druhých. V každé věkové kategorii můžeme zaměřit reflexi na 
rozvoj následujících výstupů a učivo:

6. – 7. třída

Výstup - žák Učivo

• pozitivně hodnotí situace a události

• dokáže pozitivně přeformulovat situace a události

• reflektuje dobro, které mu projevilo jeho okolí 
a dokáže být za něj vděčný

• vnímavost k „pozitivitě“ situace a události

• schopnost přeformulovat význam situace a události  

• význam dovednosti pozitivně přeformulovat význam 
situace a události

• verbální vyjádření pozitiv druhých

• reflexe nad dobrem, které od druhých přijímáme

6. – 7. třída

Výstup - žák Učivo

• vnímá důstojnost lidské osoby u každého člověka

• zvládá pozitivně hodnotit druhé v obtížných 
situacích

• rovnost 

• pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích 
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Scénář k pozitivnímu hodnocení druhých

Obraz Zvuk

č.001 – ZNĚLKA: (45 sec.)

Na obrazovce je KIX v „přímém přenosu“ …

Pokračuje pestrý sestřih ukázek ze seriálu.

Mezi tím vším se objevují postupně titulky:

ETICKÉ FÓRUM ČR 

uvádí

dokumentární pořad

ZPRÁVY AGENTA KIXE

Třetí díl

„POZITIVNÍ  HODNOCENÍ DRUHÝCH“

Agent KIX (hovoří do kamery) 

„Hlásí se agent KIX. Zprávy z planety Země.“

Začíná rytmická hudba.

Agent KIX

„Opět se nacházím mezi lidmi. Mým úkolem je 
sledovat jejich aktuální civilizační úroveň.

Někdy mi připadá, jako by právě objevovali něco, 
co u nás máme už dávno vyřešeno. Totiž, že jed-
ním ze zásadních předpokladů uchování života je 
kvalita vzájemných vztahů.

Je to vlastně o tom, jak se chováme jeden k druhému.

A že to vždycky začíná u dětí, je celkem pocho-
pitelné. Právě oni jsou totiž budoucností každé 
civilizace. Držme jim tedy palce.“ 

Obraz Zvuk

č. 002 – KIXův úvod: (0,5 min.) 

Sledujeme KIXe, kterak opřený o koloběžku hovoří na 
kameru.

Kolem procházející dav lidí.

Agent KIX (vcelku nebo polocelku) 

„Dnes si povíme o dalších vlastnostech, kterých se 
obyvatelům této planety moc nedostává.“

Agent KIX

„A jelikož hovoříme o vzájemných vztazích, musím 
podotknout, že tím nejdůležitějším momentem 
pro jejich zdravý vývoj, je přijetí sebe i druhého 
takového jaký je.“ 

 

Agent KIX (na kameru) 

„A v té souvislosti by mě zajímalo, co se pozem-
ským dětem vybaví pod pojmem pozitivní hodno-
cení druhých…“
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Obraz Zvuk

č. 003 – Anketa mezi dětmi: (1 min.) 

Sledujeme ilustrační záběry dětí ve škole. 

Vzápětí vidíme a také slyšíme jejich bezprostřední od-
povědi na následující otázku:

Co je pozitivní hodnocení druhých?

Obraz Zvuk

č.004 – KIX o komunikaci: (1 min.) 

Komiksové kresby doprovázené komentářem agen-
ta KIXe:

Záběr 1 

Spolužáci se perou.

Záběr 2 

Otec křičí na syna, když vidí jeho diktát:

„Zase další pětka? Z tebe nic pořádného nebude!!!!“

Záběr 3 

Rodiče se usmiřují a malý Pepík to zaujatě pozoruje.

Záběr 4 

Dědeček (malíř obrazů) povzbuzuje vnuka za jeho 
„prvotinu“, i když to není nic moc (samé klikyháky).

„Jen pokračuj, chlapče… nikdo učený z nebe ne-
spadl…“

Agent KIX (pod obraz) 

„Mínění těchto chlapců jednoho o druhém asi moc 
pozitivní nebude…“  

Agent KIX (pod obraz)

„…a takový rodič, který neumí povzbudit, si musí 
uvědomit, že tím svému dítěti může dost zkompli-
kovat budoucnost…“

Agent KIX (pod obraz)

„…naopak dobrým příkladem pro děti může být 
například usmíření rodičů.“

Agent KIX (pod obraz)

„Lidé by měli určitě vědět, že pozitivně mohou 
druhého ohodnotit i nenápadným povzbuzením.“

Obraz Zvuk

č. 005 příběh č.1: (1-2 min.) „PŘÍVĚS“

Před pootevřenou garáží se objevuje agent KIX. Z ga-
ráže se ozývají zvuky jako z opravárny…

Agent KIX (stojí před pootevřenou garáží) 

„Děti pozemšťanů jsou až neuvěřitelně vynalézavé. 
Nevěříte? … Tak spolu nahléd-neme do té garáže 
za mnou.“
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Sledujeme červené elektrické autíčko a malého Mar-
tina, jak zkouší, co všechno na něm funguje. Nakonec 
se dlouze zamyslí…

Sledujeme zrychlené záběry na malého chlapce (cca 
5-6 let), jak přináší do garáže různé krabice od baná-
nů, stříhá je, měří, řeže a slepuje… V garáži tak vzniká 
opravdu děsivý nepořádek…

KIX stojí v garáži a palcem ukazuje na reklamní foto-
grafii nějakého luxusního přívěsu, která visí za ním 
na zdi.

Za Martinovým autem stojí zapřažený hotový pří-
věs celý slepený z banánových krabic a posazený 
na dvoukoláku – není to však na první pohled vidět, 
aby to vypadalo věrohodně.

Všude kolem je však hrozný nepořádek…

Martin se prudce ohlédne k vratům.

Vidíme, jak z automobilu na zahradě vystupuje muž 
- tatínek (vidíme jen nohy) a blíží se ke garážovým 
vratům, které začnou pomalu vyjíždět nahoru…

Chlapec se tajuplně usmívá…

Detail na obličej tatínka. Sledujeme, jak mu ztuhly 
rysy.

Chlapec silně znejistí…

Agent KIX (pod obraz) 

„Tohle elektrické autíčko dostal nedávno malý 
Martin od tatínka k narozeninám. Trochu si s ním 
zajezdil, ale pak si usmyslel, že tomu ještě něco 
chybí.“

Groteskní hudba.

Agent KIX (stojí v garáži) 

„Martin se rozhodl postavit podobný přívěs, jaký si 
tatínek půjčuje, když jedou v létě 

na dovolenou.“

Slyšíme znít fanfáry.

Agent KIX (pod obraz) 

„Zdá se, že hoch je s výsledkem spokojený, ale po-
zor, na scéně se nám objevuje další osoba…“

Napínavá hudba jako z Jamese Bonda.

Tatínek (nazlobeně) 

„No to nemyslíš vážně? Koupil jsem ti auto, aby sis 
s ním pěkně hrál, a ty tady uděláš takový nepořá-
dek…!!“

Martin (nejistý výraz) 

„????“

Tatínek (nazlobeně)

„Kdo má po tobě pořád uklízet?“ 
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Vidíme tatínka, jak pobíhá po garáži a zlobí se.

 

Tatínek sbírá kusy papíru ze země a vůbec si nevšímá 
úžasného chlapcova „přívěsu“ uprostřed garáže.

Martin je mírně v šoku a v očích má slzy…

Grafický předěl.

Chlapec se tajuplně usmívá…

Sledujeme, jak se tatínek překvapeně usměje.

Chlapec se také celý rozzáří…

Vidíme tatínka, jak pobíhá po garáži a obdivuje ze 
všech stran Martinův „přívěs“…

ZATMÍVAČKA

Agent KIX

„Martin určitě ani ve snu nepředpokládal podob-
nou reakci, protože myslel, že tatínek bude mít 
radost…“

Tatínek (pořád nazlobeně) 

„A kam teď asi dám naše auto…?““

Martin (smutný - plačtivý) 

„????“

Agent KIX (povzdechne si) 

„Ach jo … Taky je vám Martina líto? … No, tak to 
zkusíme znovu a ukážeme si, jak by to mělo správ-
ně vypadat.“

Tatínek (překvapeně - mile) 

„Teda Martine… no to je paráda!“

Tatínek (vesele) 

„Ty můj kluku… Kdo by to do tebe řekl?“ 

Tatínek (vesele) 

„Víš co, teď to tady trochu uklidíme 

a zavoláme maminku, ať se taky podívá…“ 

Agent KIX (v parku) 

„Určitě taky cítíte ten rozdíl… Pozemšťané by nikdy 
neměli zapomínat na povzbuzení…“

Obraz Zvuk

č.006 příběh č.2: (1-2 min.) „NEMEHLO“

Ve střihové zkratce sledujeme dívku, která kráčí 
smutně městem, blíží se k budově školy, jde školní-
mi chodbami a nakonec zmizí 

ve dveřích, na kterých je nápis „Šatna“.

V jakémsi protipólu vidíme přísnou trenérku v tě-
locvičně, která nervózně přechází před kladinou a 
každou chvíli významně pohlédne na hodinky.

Agent KIX (pod obraz) 

„Lidé si občas dávají otázku, zda má smysl povzbu-
zovat někoho, kdo na určitý výkon očividně nesta-
čí. Říkají, že to jen v dotyčném vyvolává falešnou 
naději 

na úspěch.“
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Sledujeme dívku v tělocvičně, která se sice moc sna-
ží, ale výsledek je docela legrační. Je vystresovaná a 
tváří se zarputile. Neustále padá z kladiny, zakopává 
a různě se motá… 

Její trenérka je z ní opravdu na nervy.  

 

Jitka se opět snaží někam marně vyšplhat…

Trenérka se ohlédne směrem na kameru, jako by 
otázku agenta KIXe skutečně slyšela. Povytáhne jen 
obočí a pokrčí rameny…

Jitka opět padá z kladiny.

Agent KIX (v tělocvičně) 

„Jenže náš příběh ukáže, že tomu tak vždy být 
nemusí.“

Agent KIX (pod obraz)

„Jitka od malička snila o tom, že se stane gymnast-
kou, ale zatím zůstává u pouhého snu.“

Trenérka (přísně a zároveň znechuceně)

„Buď tak hodná, aspoň jednou tu kladinu přejdi 
bez pádu!!“

Trenérka (skoro odevzdaně)

„Holka, ty jsi ale nemehlo - měla bys toho raději 
nechat…“

Trenérka (rezignovaně)

„… škoda peněz, co dávají rodiče za trénink … Z 
tebe gymnastka nikdy nebude.“

Agent KIX (pod obraz) 

„Také vám připadá, že Jitka na to prostě nemá? Tak 
to se ani nedivím…“ 

Agent KIX (v tělocvičně) 

„Než se však zahodí flinta do žita - jak se tady s 
oblibou říká - měla by přijít na řadu ještě jedna 
varianta.“

Agent KIX (pod obraz) 

„Například, zkusit to s Jitkou znovu a úplně jinak … 
že ano, paní trenérko?…“

Agent KIX (v tělocvičně) 

„A teď se, přátelé, dobře dívejte.
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Jitka při nepodařeném výmyku málem zboří tělo-
cvičnu…

Jitka do třetice všeho „šíleného“…

Sledujeme rytmický sestřih různých Jitčiných gym-
nastických cvičení a to v naprosto perfektním po-
dání. 

Trenérka se opět trochu ohlédne po KIXovi - jako by 
ho zaslechla – a zatváří se tak trochu jako by zpyto-
vala svědomí…

ZATMÍVAČKA

Trenérka (mírně a s úsměvem)

„Nic se neděje … co já se v životě napadala z kladi-
ny!!“

Trenérka (mírně a s klidem)

„Jen klid, Jituško… zkusíme to znovu, ano?“

Trenérka (laskavě)

„No vidíš… už se ti to skoro podařilo…“

Agent KIX (v tělocvičně) 

„Takhle nějak to vypadalo před rokem… Dnes je 
situace úplně jiná.“

Trenérka (nadšeně tleská)

„Výborně, Jituško, já vždycky věděla, že 

na to máš …“

Agent KIX (pod obraz) 

„Skutečně, paní trenérko? Vždycky…?“

Obraz Zvuk

č. 007 - DISKUZE (do 2 min.)

Ve školní třídě sledujeme odpovědi žáků na otázky:

4. – 5. třída: Co nebo kdo tě nejvíce povzbudí? Jak 
na tebe působí něčí povzbuzení? Jak povzbuzujete 
druhé? Za co býváte chváleni? Jak by měla vypadat 
pochvala? 

6. – 7. třída: Proč bychom měli druhé chválit? Jak by 
měla vypadat pochvala? Jste často pochváleni? 

8. – 9. třída: Víte, co je kritika? Má kritika vůbec něja-
ký význam? Jak snášíte kritiku? Jak by měla vypadat 
kritika od rodičů? Co tě maximálně povzbudí?  

č.008 – VIP (max. 1 min.) Houslista Pavel Šporcl vypráví o své zkušenosti s 
pozitivním hodnocením, a to především s pochva-
lou a s povzbuzováním.

Obraz Zvuk
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č.009 – KIX (0,5 min.)

Agent KIX sumarizuje na závěr: 

Trenérka s Jitkou v tělocvičně (záběry nepoužité ve 
scénce).

Sledujeme šťastného Martina s tatínkem v garáži 
(záběry nepoužité ve scénce).

Závěrečné titulky.

Agent KIX  (v tělocvičně)

„Pokud chtějí lidé někoho pozitivně ocenit, tak ho 
jednoduše pochválí.“

Agent KIX  (pod obraz)

„To podporuje sebevědomí, a je to jeden z nejúčin-
nějších povzbuzovacích prostředků v mezilidských 
vztazích.“

Agent KIX  (na pěší zóně plné lidí)

„Pokud někdo skutečně chce, vždycky důvod k po-
chvale najde a obzvláště to platí směrem k dětem.“

Agent KIX  (na pěší zóně plné lidí)

„A nezapomeňme, že pochvala by měla být pravdi-
vá, přiměřená, upřímná a konkrétní. Pak dokáže v 
mezilidských vztazích udělat divy.“

Obraz Zvuk

Otázky pro další reflexi:

4. – 5. TŘÍDA: Co vás nejvíce povzbudí? Jak se cítíš, když tě někdo pochválí? Jak se cítíš, když tě někdo nepo-
chválí a ty to očekáváš? Na jakou konkrétní pochvalu ve svém životě si vzpomeneš? Na co bychom při chválení 
neměli zapomenout? Jak ty povzbuzuješ lidi ve svém okolí? Jak bychom měli reagovat na pochvalu? Proč by-
chom měli lidem odpouštět? Co odpuštění může mezi lidmi způsobit? Jak probíhá usmiřování? Co je při něm 
důležité? Proč je tak v životě důležité? Vzpomeneš si na nějaké konkrétní usmíření, které jsi prožil?

6. – 7. TŘÍDA: Proč bychom měli umět pozitivně hodnotit i situace, které na první pohled nejsou pro nás 
příznivé? Máte s přehodnocováním situací nějakou konkrétní osobní zkušenost? Čím by se člověk při pře-
hodnocování měl řídit? Proč bychom měli být vděční za dobro, které se nám děje? Jak můžeme vděčnost 
druhým projevit? Proč bývají lidé nevděční? Jak je to v naší společnosti?

8. – 9. TŘÍDA: Proč bychom měli umět pochválit i nesympatického člověka? Co nám brání druhé pozitivně 
hodnotit? Jak bychom se měli chovat k nepříteli? Lze obrátit nepřátelství v přátelství? Jak? Co to pro život 
znamená? Co to může člověku přinést, když si všímá pozitiv u druhých? Co znamená, že jsou si všichni lidé 
navzájem rovni? Proč toto někteří lidé nerespektují? 
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4. – 5. ročník

Výstup - žák Učivo

• vnímá a reflektuje význam iniciativy pro společnost

• iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky

• reflektuje své neúspěchy a vyvozuje z nich po-
učení pro další jednání

• rozvíjí smysluplné využití volného času

• iniciativa ve vztahu k jiným, 

• výhody a rizika iniciativnosti

• zásady iniciativnosti

• hledání možností, jak vycházet s druhými 
v rodině, ve třídě, mezi vrstevníky 

• iniciativa nepřijatá jinými 

• zpracování neúspěchu

• smysluplné využití volného času

Tvořivost
Čtvrtý díl se zabývá tvořivostí a kreativitou v mezilidských vztazích. V každé věkové kategorii můžeme za-
měřit reflexi na rozvoj následujících výstupů a učivo:

6. – 7. ročník

Výstup - žák Učivo

• vnímá problém jako výzvu

• si uvědomuje potřebu tvořivě řešit problém

• spolupracuje s druhými ve ztížených podmínkách

• zpracovává své zkušenosti a vyvozuje z nich závěry 

využitelné pro další jednání

• pozitivní formulace problému 

• analýza problému 

• schopnost podívat se na věc očima druhého

• způsoby řešení problému, 

• postup při přeformulování problému

• spolupráce ve ztížených podmínkách

• kritické posuzování svých výsledků a vyvozování 

z nich závěrů pro využití v budoucnosti

8. – 9. ročník

Výstup - žák Učivo

• tvořivě zvládá autonomní jednání

• formuluje si tvořivě cíle svého života

• ušlechtilý životní cíl

• moje postoje, moje role

• mé schopnosti a okolí
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Scénář k tvořivosti

Obraz Zvuk

č.001 – ZNĚLKA: (45 sec.)

Na obrazovce je KIX v „přímém přenosu“ …

Pokračuje pestrý sestřih ukázek ze seriálu.

Mezi tím vším se objevují postupně titulky:

ETICKÉ FÓRUM ČR 

uvádí

dokumentární pořad

ZPRÁVY AGENTA KIXE

Čtvrtý díl

„TVOŘIVOST“

Agent KIX (hovoří do kamery) 

„Hlásí se agent KIX. Zprávy z planety Země.“

Začíná rytmická hudba.

Agent KIX 

„Opět se nacházím mezi lidmi. Mým úkolem je 
sledovat jejich aktuální civilizační úroveň.

Někdy mi připadá, jako by právě objevovali něco, 
co u nás máme už dávno vyřešeno. Totiž, že jed-
ním ze zásadních předpokladů uchování života je 
kvalita vzájemných vztahů.

Je to vlastně o tom, jak se chováme jeden k druhému.

A že to vždycky začíná u dětí, je celkem pocho-
pitelné. Právě oni jsou totiž budoucností každé 
civilizace. Držme jim tedy palce.“ 

Obraz Zvuk

č.002 – KIXův úvod: (0,5 min.) 

Sledujeme, jak KIX stojí u stojanu, kde nějaký mladý 
výtvarný umělec tvoří své dílo… (může být i jiné tvo-
řivé umění).

Vidíme, jak výtvarník nanáší vrstvy barev 

na plátno…

Sledujeme jak KIX stojící u stojanu.

Agent KIX (vcelku nebo polocelku) 

„Dnes si povíme o zajímavé vlastnosti, která se 
většinou přisuzuje umělcům. Jedná se o tzv. tvoři-
vost.“

Agent KIX

„Stejně jako pro nás, tak i pro pozemšťany musí 
být úžasným zážitkem, když se podaří zhmotnit 
obraz, který mohl být ještě 

před okamžikem jen odvážnou myšlenkou.“ 

 

Agent KIX (na kameru) 

„Jak za chvíli sami uvidíte, mnoho pozemšťanů 
dobře ví, že tvořivost neboli kreativita se však pří-
mo dotýká i mezilidských vztahů.“
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č.003 – Anketa mezi dětmi: (1 min.) 

Sledujeme ilustrační záběry dětí v učebně. 

Vzápětí vidíme a také slyšíme jejich bezprostřední 
odpovědi na následující otázku:

Jak se projevuje tvořivý člověk?

Agent KIX (na kameru)  

„Výborně! Pozemšťané ví, co znamená tvořivost. Ale 
měli by také vědět, jak se o ni nepřipravit.“

Agent KIX (pod obraz) 

„Především je třeba říct, že přemíra používání mo-
derních komunikačních prostředků - zvláště u dětí 
– právě onu tvořivost spolehlivě likviduje …“

Agent KIX (pod obraz)

„…Také vztah mezi zamilovanými dostává pořádně 
zabrat, když se veškerá nápaditost, jak oživit vztah, 
přesune do oblasti piktogramů a zkratek…“

Agent KIX (pod obraz)

„…Fantazii jednoduše rozvinete tím, že jí dáte příle-
žitost. A pak dostane i taková obyčejná hra s dětmi 
v lese úplně nový rozměr.“

 

Obraz Zvuk

Obraz Zvuk

č.004 – KIX o kreativitě: (1 min.) 

Komiksové kresby doprovázené komentářem agen-
ta KIXe:

Záběr 1 

Malý chlapec s hamburgerem či obrovským pytlem 
popcornu sedí v pokoji a tupě zírá na televizi. Na 
hlavě má ještě sluchátka od mobilu a vedle sebe 
zářící notebook. 

Záběr 2 

Chlapec a dívka sedí u svých notebooků (iPadů). 
Obraz je rozdělen, takže sedí proti sobě, ale každý 
je ve svém domě a ve svém pokoji. Mezi nimi pře-
létají pouze značky a zkratky vztahující se nějakým 
způsobem 

k lásce…

Záběr 3 

Tatínek si se svými malými dětmi hraje v přírodě. 
Všichni mají v rukou klacky a malé děvčátko stojí na 
staré bedně u tyčky 

od koštěte. V bublině, která nám ukáže jejich fan-
tazii, však uvidíme něco úplně jiného, tam se totiž 
odehrává boj o záchranu unesené princezny z ru-
kou pirátů. 
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Záběr 4 (filtr starého filmu) 

Sledujeme dva historické týpky, co sní o nějakém 
kolovém povozu či „létadle“. Vzápětí se obraz změní 
ve výsledky jejich iniciativnosti a tvořivosti.

Agent KIX (pod obraz)

„A mimochodem, bez iniciativnosti a tvořivosti na-
šich předků, bychom dnes těžko jezdili v automobi-
lech či létali jako ptáci mezi kontinenty.“

Obraz Zvuk

Agent KIX (sedí v dívčím pokoji a trochu šeptá)

„Příběh 16leté Katky není mezi pozemšťany nijak 
výjimečný.“

Agent KIX (pod obraz) 

„Tato dívka se řadí k velkému počtu mladých lidí tak 
trochu závislých 

na internetové komunikaci.“

Agent KIX (pod obraz) 

„Pro Katku přestává vnější svět pomalu existovat. 
Její prospěch ve škole se rapidně zhoršuje a kama-
rádky bez facebooku jako by ani nebyly.“

Katka

„No…?“

Agent KIX (sedí v dívčím pokoji a trochu šeptá) 

„Katce právě volá Eva. Kdysi to byly kamarádky na 
život a na smrt, ale dnes už je to jinak.“

Katka 

„Cože? … Na hory? …Ani náhodou… fakt, nezlob 
se…  já nemám čas…?“

Agent KIX (nakonec luskne prsty) 

„Hory…! Přesně to by teď Katka potřebovala. No 
nic, musím zasáhnout… Jak vidíte, s pozemšťany to 
jinak nejde…“

Katka

„Co je to…?…“

č.005 příběh č.1: (1-2 min.)  
„VÝLET DO REALITY“

Je krásné zimní odpoledne. Katka (15-17 let) sedí u 
počítače a je evidentně závislá 

na elektronické komunikaci (facebook, mobil, TV). 

Dívka je zcela odtržená od reality. Píše a píše. Ab-
solutně se nesnaží o nějaký osobní vztah. Neustále 
něco komentuje na facebooku, píše či odepisuje 
svým kamarádkám apod. 

Katce zazvoní mobil. Vezme ho, přitom visí pohle-
dem na televizi a škrábe po paměti nutelu ze skle-
nice. Někde v pozadí vidíme záběry z nějakého ho-
roru v TV. 

Katka komunikuje s Evou a stačí u toho psát 

na klávesnici, sledovat koutkem oka horor v televizi 
a ještě si občas vyhrábnout lžící nutelu ze sklenice. 

Pomalu odloží mobil…

KIX luskne prsty.

Náhle se v pokoji setmí.

Katka zírá udiveně na monitor. Přejdeme pozvolna 
s obrazem do jakési extáze – předimenzovaného 
snu). 

Na Katku útočí jako v televizním hororu zhmotnělé 
SMSky, facebookové profily a všude zvoní opřekot 
různé mobily, pípají SMSky, ozývají se jako ze záhro-
bí podivné věty z telefonu… její hrůzou zpitvořený 
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obličej se třepotá v jakýchsi elektronických vlnách 
… a v tu nejděsivější chvíli, kdy vykřikne „NÉÉÉÉ!!!“, 
se náhle obraz zastaví a v naprostém tichu se Katka 
s hlavou na stole vyděšeně probírá ze snu. 

KIX pokrčí rameny, jakože on nic…

Katka běží ke skříni a začne z ní vytahovat oblečení 
na hory a oblékat se. Vytáhne ze skříně také snow-
board.  

Trojice dívek s prkny, na několika fotkách z hor.

ZATMÍVAČKA

Katka

„Co … co… to ?…“

Katka

„Néééé…“

Agent KIX (mírně ironicky) 

„Jsou chvíle, kdy vám najednou taková nabídka hor-
ského výletu může znít jako rajská hudba… Škoda 
toho nevyužít.“

Agent KIX (pod obraz) 

„Teď už jen, aby kamarádky počkaly, když je Katka 
tak odhodlaná…“ 

Agent KIX (polocelek) 

„Nevěřili byste, jak může být na světě krásně, když 
lidé odloží konzumní způsob života a začnou jednat 
iniciativně a tvořivě.“ 

Agent KIX (detail) 

„Je víc než jisté, že moderní komunikační prostřed-
ky, bohužel, ničí i lidské vztahy.“

Obraz Zvuk

Agent KIX (před nějakým reflektorem) 

„Občas mi připadá, že některé způsoby pozemské 
zábavy jsou jako za trest?“

Agent KIX (pod obraz) 

„Nic proti vkusu mladých pozemšťanů, ale chci vám 
dnes ukázat, jak vypadá párty, 

při které mladí lidé zapnou mozek a stanou se inici-
ativní i tvůrčí.“

č.006 příběh č.2: (1-2 min.) „PÁRTY“

Chvíli sledujeme malou, ale pořádně rozjetou 

a hodně elektrickou párty (barevné jako v sérii „Kri-
minálka Miami“). 

Sledujeme, jak se mladí lidé typicky dnešně baví. Na 
nic moc nemyslí, a když přece, tak to není pro děti.  
Většinou tancují a popíjejí. Hraje „tuc-tuc“ muzika, 
blikají laserová světla a všude září neóny či barevné 
reflektory. 
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Najednou záblesk - zkrat - a všechno zhasne. Lidé se 
chvíli vzpamatovávají a pak začnou postupně venti-
lovat své názory – zatím většinou nadávají a hudrají. 
Někteří už to chtějí rozpustit… 

Do toho vstupuje KIX, který se osvětluje malou ba-
terkou zespodu.

Sledujeme mladé lidi, kteří se postupně probírají ze 
tmy. Rozsvěcují se mobily a 

po chvíli se objevují i nějaké ty svíčky…

Ozve se pár tónů na harmoniku…

Následuje prostřih a zábava je opět v plném proudu 
– svítí louče, lampiony a dva kluci hrají živou muziku 
(kytara a harmonika), všichni společně zpívají něja-
kou známou univerzální písničku, např. od Petra 
Nováka, sedí blíž k sobě, drží se okolo ramen a tím 
se vytváří úplně jiná atmosféra…

KIX opět všechno shrnuje držíce v ruce středověkou 
pochodeň… 

ZATMÍVAČKA

Někdo 1 (pod obraz)

„Co jé..?“

Někdo 2 (pod obraz)

„Tak rozsviťte, né?“

Někdo 3 (pod obraz)

„Balíme to…“

Agent KIX (pod obraz)

„Jak vidíte, lidem stačí opravdu málo, aby se přestali 
bavit. Ale pozor, tohle jsou Češi a ti se prý umí bavit 
za všech okolností…“

Někdo 4 (pod obraz)

„Lidi, nic se neděje... Skočím pro ňáký svíčky a lou-
če…“

Někdo 5 (pod obraz)

„Jó… a ve skladu jsou lampióny...“

Někdo 6 (pod obraz)

„Helé… je tam i kytara…“

Někdo 7 (pod obraz)

„Mám harmoniku…“

Agent KIX (pod obraz)

„A teď se dívejte… To jsou prosím ti samí lidé, jako 
na začátku…“

Někdo 7 (pod obraz)

„Tak to je teda super…“

Agent KIX (pod obraz)

„Pasivní způsob života vede lidi ke stagnaci a drží je 
v zajetých kolejích. A přitom nové věci mohou být 
překvapivě zajímavé a většinou rozvíjí osobní inici-
ativu či tvořivost.“
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č.007 - DISKUZE (do 2 min.)

Ve škole sledujeme odpovědi žáků na otázky:

4. – 5. třída: Jaké vlastnosti má iniciativní člověk? Ja-
kou máte zkušenost s iniciativností? Jak to vypadá 
s iniciativností ve vaší rodině? Jak to vypadá s vaší 
vlastní iniciativností? Jaký máte pocit, když jste ini-
ciativní? 

6. – 7. třída: Jaké problémy mohou mít vaši spolu-
žáci? Jak problémy ovlivňují chování člověka? Co 
byste poradili kamarádům v řešení jejich problé-
mů? Víte, jaké problémy mívají dospělí? Víte o způ-
sobech, jak by se daly problémy dospělých řešit?

8. – 9. třída: Co všechno může být smyslem života? 
Jak lze podle vás naplnit smysl života? Co říkáte na 
ty, kteří nemají žádný smysl života? Jaký význam 
přikládáte slovu zodpovědnost? 

Herec Martin Dejdar hovoří o tvořivosti jako pod-
statě života.

Obraz Zvuk

Obraz Zvuk

č.008 – VIP (max. 1 min.)

Obraz Zvuk

č.009 – KIX (0,5 min.)

Agent KIX sumarizuje na závěr: 

Vracíme se k některým dosud nepoužitým záběrům 
párty s kytarou… a v pozadí může znít společná pí-
snička…

Závěrečné titulky.

Agent KIX

„Obecně řečeno: tvořivost pomáhá řešit záležitosti 
vztahů v nových souvislostech a většinou i originál-
ním způsobem.“ 

Agent KIX  (pod obraz)

„Vnáší do etického jednání dynamiku a předpoklá-
dá naši iniciativnost. Tvořivost nabízí nové způsoby 
řešení, ale jen pokud se nebudeme bránit impro-
vizaci, pokud se nebudeme bát neznáma, pokud 
přistoupíme na změnu způsobu myšlení, a také, 
pokud se nebudeme bát vytvářet něco nového a 
neobvyklého.“ 

Agent KIX  (na pěší zóně plné lidí)

„Iniciativní tvořivost může vyřešit mnohé problémy 
v osobních vztazích – stejně, jako v širším společen-
ském měřítku.“
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Otázky pro další reflexi:

4. – 5. TŘÍDA: Co si představuješ pod pojmem iniciativnost? Jak se v životě projevuje? Jak můžeš projevit 
iniciativnost v rodině ty? Jak můžeš projevit iniciativnost ve škole ty? Proč některé naše iniciativy nepřijímají 
druzí? Jak se postavit k tomu, když naše úsilí druzí odmítají? Jak se dá smysluplně využívat volný čas? Jak se 
volný čas využívá nesmyslně? Proč se lidé uchylují k nesmysluplnému využití volného času?

6. – 7. TŘÍDA: Jakou roli hrají v životě člověka problémy? Kdy se stávají výzvou? Jaký je rozdíl mezi lidmi, 
kteří se problémům poddávají a kteří ne? Jaké existují způsoby řešení problémů? Jak můžeme tvořivost 
zapojit do řešení problémů? V čem tvořivost usnadňuje řešení problémů? Jakou roli hraje spolupráce při 
řešení problémů? Jak udělat to, aby se člověk dokázal poučit z toho, co zažil? Proč se mnozí lidé ve svém 
životě nedokáží poučit? Proč je dobré umět přeformulovat problém?

8. – 9. TŘÍDA: Co si představujete pod pojmem ušlechtilý životní cíl? Máte ušlechtilý životní cíl? Jaký? Co 
udělat pro to abychom takový cíl našli? Jakou roli hraje tvořivost 

při formulování životních cílů? Jak může tvořivost obohatit naše jednání? Můžete uvést nějaký konkrétní 
případ ze života? Jak můžeme tvořivost rozvíjet? Na co při rozvíjení tvořivosti dbát? Co může být naopak 
překážkou při rozvoji tvořivosti? 
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4. – 5. ročník

Výstup - žák Učivo

• vnímá důležitost usměrňování základních citů

• vnímá problematiku sympatie 

• sociálně přijatelným způsobem usměrňuje svůj 
hněv

• usměrňování základních citů  

• pocity spokojenosti 

• problematika sympatie 

• pocity smutku a obav a jejich usměrňování

• hněv a jeho zvládání

Emoce
Pátý díl se zabývá komunikací citů - emocemi. V každé věkové kategorii můžeme zaměřit reflexi na rozvoj 
následujících výstupů a učivo:

6. – 7. ročník

Výstup - žák Učivo

• reflektuje vztahy mezi chlapci a děvčaty

• rozvíjí svoji sexuální identitu

• vztahy mezi děvčaty a chlapci

• přátelství a láska

• mládí – příprava na lásku 

• sexuální identita 

8. – 9. ročník

Výstup - žák Učivo

• přiměřeně komunikuje city

• dokáže vyjadřovat vyšší city

• dokáže nenásilným způsobem zvládat prudké 
emoce

• dokáže přiměřeným způsobem vyjadřovat své 
negativní city

• zvládá techniky přeladění

• vnímá spojitost mezi zdravím a emocemi

• vztahy mezi děvčaty a chlapci

• přátelství a láska

• mládí – příprava na lásku 

• sexuální identita 
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Scénář k emocím

Obraz Zvuk

č.001 – ZNĚLKA: (45 sec.)

Na obrazovce je KIX v „přímém přenosu“ …

Pokračuje pestrý sestřih ukázek ze seriálu.

Mezi tím vším se objevují postupně titulky:

ETICKÉ FÓRUM ČR 

uvádí

dokumentární pořad

ZPRÁVY AGENTA KIXE

Pátý díl

„EMOCE“

Agent KIX (hovoří do kamery) 

„Hlásí se agent KIX. Zprávy z planety Země.“

Začíná rytmická hudba.

Agent KIX

„Opět se nacházím mezi lidmi. Mým úkolem je 
sledovat jejich aktuální civilizační úroveň.

Někdy mi připadá, jako by právě objevovali něco, 
co u nás máme už dávno vyřešeno. Totiž, že jed-
ním ze zásadních předpokladů uchování života je 
kvalita vzájemných vztahů.

Je to vlastně o tom, jak se chováme jeden k druhému.

A že to vždycky začíná u dětí, je celkem pocho-
pitelné. Právě oni jsou totiž budoucností každé 
civilizace. Držme jim tedy palce.“ 

Obraz Zvuk

č.001 – ZNĚLKA: (45 sec.)

Vhodné ukázky z  příběhů (afekty či strachy…), které 
ještě uvidíme v průběhu pořadu.

Agent KIX (vcelku nebo polocelku) 

„Nyní tak trochu zabrousíme do oblasti lidských 
citů. Naše dnešní téma se dá shrnout do jediného 
slova: EMOCE.“

Agent KIX

„Nutno říct, že pozemšťané své emoce často 
skrývají a tím se stávají pro ostatní nečitelnými. 
Na druhé straně celá řada lidí neumí zvládat svoje 
afekty, strachy a pocity viny – a tím logicky ohrožu-
jí své vztahy. 

Důležitým pojmem se dnes stává tzv. emoční 
inteligence, která představuje schopnost své city 
zpracovávat a pozitivně je využívat.“
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Agent KIX (na kameru) 

„Díky tomu jsme schopni se cítit spokojeně, vychá-
zet sami se sebou i s druhými lidmi a dosahovat 
toho, co jsme si vytyčili jako cíl.“

Obraz Zvuk

č.003 – Anketa mezi dětmi: (1 min.) 

Sledujeme ilustrační záběry dětí ve třídě. 

Vzápětí vidíme a také slyšíme jejich bezprostřední od-
povědi na následující otázku:

Víte, co jsou emoce? 
Agent KIX (na kameru)  

„Vidím, že odpovědi se nám dost různí. Co tedy 
emoce znamenají konkrétně?“

Obraz Zvuk

č.004 – KIX o kreativitě: (1 min.) 

Komiksové kresby doprovázené komentářem agenta 
KIXe:

Ilustrace 1 

Vidíme muže, který v afektu ničí kancelář. Jeden z kole-
gů krčících se v rohu říká druhému: „Zase se mu něco 
nepodařilo…“ 

Ilustrace 2

Do fialova rozzuřený muž hrozí z okénka automobilu 
na starého chodce, který přechází přes přechod…

Ilustrace 3 

Dítě u vánočního stromečku skáče metr vysoko rados-
tí nad objeveným dárkem. 

Ilustrace 4 

V parku se dva zamilovaní vznášejí metr 

nad lavičkou ve vášnivém objetí. Kolem poletují čer-
vená srdíčka…

Agent KIX (pod obraz) 

„Takhle jednají lidé v afektu. Jsou to jedinci, kteří 
mohou být nebezpeční sobě, ale i svému okolí… “

Agent KIX (pod obraz)

„Že je člověk plný zášti a nenávisti, zjistíte většinou 
velmi rychle…“

Agent KIX (pod obraz)

„Na druhé straně, opravdovou a nefalšovanou 
radost poznáte také skoro okamžitě…“

Agent KIX (pod obraz)

„A dobře víme, že i láska dokáže s lidmi dělat neu-
věřitelné divy…“
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č.005 příběh č.1: (1-2 min.)  
„STRACH  MÁ VELKÉ OČI“

Je období zimy. KIX pohodlně sedí 

u rozpáleného venkovního krbu. Na sobě má svůj 
tmavý oblek a dlouhou světlou šálu.

Parta dětí u ohně nebo u roztopeného venkovního 
krbu (aby se to spojilo s agentem KIXem), naslouchá 
instrukcím vedoucího, který jim ukazuje, kam půjdou 
a co mají udělat. Detail na smějícího se Tomáše.

Vidíme, jak se Tomáš s ustrašeným výrazem ve tváři 
brodí vysokým sněhem lesní stezkou. Světlem vytvo-
říme pohybující se bizarní stíny stromů…

Náhle jej vyděsí podivný zvuk někde ve křoví. Ohlédne 
se a ke svému zděšení uvidí podivnou černou siluetu 
vlasaté postavy (bude ještě pro efekt strašidelně na-
svícená a průsvitná), jak se dere k němu.

V detailu sledujeme Tomášovy vyděšené oči. Otočí se 
a snaží se utéct, ale zakopne a pak 

po čtyřech leze co nejdál od strašidelného místa. Když 
však zvedne hlavu, uvidí poloprůhlednou postavu pří-
mo před sebou… 

Vykřikne hrůzou…

Sledujeme agenta KIXe někde v temném lese.

Vidíme Tomáše, jak jde stejným místem  za světla (přes 
den).

Sledujeme Tomáše (detail očí), jak už méně ustrašeně 

Agent KIX (v noci někde u roztopeného venkovní-
ho krbu)

„Strach způsobuje pozemšťanům velké problémy. 
Existuje takové přísloví, že „strach má velké oči“ a u 
dětí je to zvlášť patrné.“

Agent KIX (pod obraz) 

„Když se jednou parta malých skautů 

na zimním táboře chystala na noční stezku odvahy, 
byla to pro Tomáše pouze jedna 

z dalších zábavných akcí. Ale jen do chvíle, kdy se 
tento osmiletý chlapec dostal na řadu a musel jít 
sám hlubokým lesem k určenému místu.“

Agent KIX (někde v temném lese) 

„Jak sami vidíme, chlapcova představivost pracuje 
na plné obrátky.“

Agent KIX (pod obraz) 

„A přitom stačí tak málo. Nepodlehnout iluzím, 
které strach v člověku vytváří, a například si před-
stavit, jak vypadá tento les ve dne. Tomáš jej přece 
dobře zná a 

ve skutečnosti také dobře ví, že žádná strašidla 
neexistují…“

Obraz Zvuk
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sleduje postavu před sebou a najednou se rozhodne 
a vykročí vpřed.

Vidíme, jak projde skrz strašidelnou postavu, která v tu 
chvíli jako mávnutím proutku zmizí…

Chlapec si vykračuje vesele dál temným lesem…

Tomáš ostatním vypráví o svém zážitku u ohně a všich-
ni i s vedoucím se smějí na celé kolo…

ZATMÍVAČKA

Agent KIX (pod obraz) 

„Teď už je celkem jasné, že Tomáš svou cestu odva-
hy zvládne.“ 

Agent KIX (pod obraz) 

„Lidé by však měli vědět, že určitá míra strachu je 
užitečná, protože je chrání 

před nebezpečím.“

Agent KIX (v temném lese) 

„…Pokud se však stane, že je ono nebezpečí vní-
máno přehnaně a víc nás děsí iluze než skutečnost, 
musíme proti strachu bojovat. “

Obraz Zvuk

č.006 příběh č.2: (1-2 min.) „VEČEŘE“

Kamera pomalu najíždí na nějakou činžovní čtvrť, na 
starý činžovní dům. Sledujeme mladého muže (p. 
Vondra - cca 40 let), který jde z práce, vejde do dveří 
domu a stoupá po schodech.

Pan Vondra projde kolem KIXe…

Ostatní už sedí u stolu a večeří (maminka a dvě děti 
dívka cca 15 let a hoch cca 10 let). Pan Vondra také 
usedne do čela stolu. Tváří se nervózně…

Agent KIX (na chodbě před nějakým bytem) 

„Za těmito dveřmi se jako každý den schází rodina 
Vondrových u společného stolu…“ Pan Vondra 
projde kolem KIXe, který zašeptá do kamery: „… a 
tohle byl pan Vondra - dnes trochu pozdě.“ 

Agent KIX (pod obraz) 

„…Budou večeřet, což není nic neobvyklého, ale 
pan Vondra si dnes přinesl z práce hodně špatnou 
náladu…“

Vondra (lehce popuzeně) 

„Taky jste mohli počkat!“
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Nikdo nereaguje na jeho poznámku. Všichni mají radši 
sklopené hlavy a všímají si jídla. Chvíli sledujeme v růz-
ných záběrech, jak večeří. 

Vondra zápasí s masem na stole a děti se hihňají. Von-
dra zrudne…

Chlapec se nakloní k sestře a něco jí zašeptá…

Vondru jeho slova rozzuří do běla.

Maminka nasadí nešťastný výraz, jako by už tušila, jak 
to skočí…

Chlapec uraženě odchází.

Sledujeme Filipovu sestru, jak uraženě odchází od 
stolu.

 

Kamera pomalu odjíždí v záběru na Vondru, který sedí 
úplně sám samotinký u opuštěného stolu a zírá nepří-
tomně do jídla před sebou…

Vondra (pod obraz)

„Co je vám tady k smíchu?! … Člověk celej den dře 
a puberťáci se jen baví…?“

Syn (zašeptá směrem k sestře)

„Ten má zase den…“

Vondra (zařve)

„Cos to říkal…!? Ty drzej klacku!!! Když myslíš, tak 
budeš bez jídla… mazej 

do svého pokoje!!!“

Agent KIX (zvedá varovně prst)

„Slyšíte? Vlna emocí nezadržitelně stoupá.“

Dcera (opatrně)

„Tati… ale on to přece tak nemyslel…?“

Vondra (je fialový vzteky)

„Ty aby ses ho nezastala… všichni jste stejní…  
Jestli se ti to nelíbí, tak mazej taky od stolu…“

Agent KIX (na chodbě – je trochu sarkastický)

„Ještě by to chtělo nějaký trefný závěr…“

Hlas Vondry zní na celou chodbu 

(křičí na celé kolo)

„…a to jídlo dnes nestojí za nic!“

Agent KIX (sedí na schodech – v detailu)

„No… a je to. Nezvládnuté emoce vykonaly své… 
Dobrou chuť, pane Vondro…“

Agent KIX (na schodech)

„Přitom by stačilo tak málo, jen pár vět a všechno 
by bylo jinak… Takže, zkusíme to ještě jednou, 
pane Vondro?“
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Maminka se mile usměje a všichni pokračují v jídle… 

Sourozenci se spolu vesele baví a maminka jim přizvu-
kuje…

ZATMÍVAČKA

Vondra (přichází ke stolu)

„Ahoj rodinko, omlouvám se, ale v práci dnes byly 
fofry… Mám dnes mizernej den… Nechte si chut-
nat, já si jdu na chvíli lehnout.“

Agent KIX (pod obraz)

„Tak to už je lepší. Každý člověk by měl vědět, že 
pokud je mu zle a nechce druhým pokazit náladu, 
bude to asi chtít trochu přemáhání…“ 

Agent KIX (na schodech)

„…pomůže tím však nejen ostatním, ale přede-
vším sám sobě.“

Obraz Zvuk

č.007 - DISKUZE (do 2 min.)

Ve třídě probíhá vyjadřování žáků na otázky:

4. – 5. třída: Kdy se cítíte spokojení? Podle čeho posu-
zujete míru sympatie? Co vás nejvíc rozesmutní? Jak 
zaháníte smutek? 

6. – 7. třída: Co vám udělá radost? Víte, co je láska? Jak 
by měla vypadat láska v praxi? Víte, jak se projevuje 
nenávist? Jak se podle vás dá překonat nenávist? 

8. – 9. třída: Co všechno může vyvolat pozitivní emo-
ce? Co může přinést hněv? Jak se krotí hněv? Umíte se 
„přeladit“? 

Herec Jiří Mádl hovoří o roli emocí v životě člověka 
– především o osobní zkušenosti s nimi.

Obraz Zvuk

č.008 – VIP (max. 1 min.)

Obraz Zvuk

č.009 – KIX (0,5 min.)

Agent KIX sumarizuje na závěr: 

Vhodné ukázky z příběhů (afekty či strachy…), které 
ještě uvidíme v  průběhu pořadu.

Agent KIX

„Každému je jasné, že emoce k životu patří. Ale je 
nutné si uvědomit, že negativní emoce bychom 
měli více krotit - už kvůli sobě samým.“

Agent KIX  (pod obraz)

„Je totiž celkem jisté, že záchvaty vzteku ničí zdra-
ví, na rozdíl od radosti, která tělesnou i psychickou 
kondici zlepšuje. 
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KIX se široce usměje…

Závěrečné titulky.

Agent KIX  (usmívá se)

„Jakýkoliv druh emoce je prudce nakažlivý a proto 
se velmi snadno přenáší na druhé. Takže, keep 
smiling (titulek: Usmívejme se!) 

Otázky pro další reflexi:

4. – 5. TŘÍDA: Jak vzniká sympatie? Proč jsou nám někteří lidé sympatičtí a někteří ne? Jak se chovat k li-
dem, kteří nám sympatičtí nejsou? Jak se můžeme naučit usměrňovat naše emoce? Co tě rozhněvá? Jak se 
chováš, když jsi rozhněvaný? Co může udělat rozhněvaný člověk? 

Co udělat pro to, abychom hněv zvládli? Kdy se cítíš spokojený? Kdy naopak nespokojený? Co tě rozesmut-
ní? Jak se můžeme naučit svůj smutek zvládat? 

6. – 7. TŘÍDA: Jak by se měl chovat chlapec k dívce? Jak by se dívka měla chovat k chlapci? Jak se kluci a 
holky chovají k sobě ve vaší třídě? Co by se ve vzájemném vztahu dalo změnit? 

Co to znamená citový život? Jak ho můžeme rozvíjet? Co je podstatou lásky? Proč máme rádi druhé lidi? 
Proč bychom měli mít rádi naše rodiče? Čím se vyznačuje přátelská láska? Proč se říká, že mládí je příprava 
na lásku? V čem?

8. – 9. TŘÍDA: Co prožíváš, když vidíš hezký film? Když posloucháš hezkou hudbu? Jak ovlivňují lidské 
emoce zdraví člověka? Které emoce ke zdraví člověka přispívají? Které ho naopak ničí? Jak může člověk 
komunikovat své city? V čem je to důležité? Čeho se bojíš? 

Jak jedná člověk v důsledku strachu? Jak je možné strach překonávat? V čem je dobré naučit se vyjadřovat 
negativní city? Jak negativní city vyjadřovat? 
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4. – 5. ročník

Výstup - žák Učivo

• chápe důležitost empatie

• zvládá přátelské přijetí lidí okolo sebe

• vnímá reakce druhých  a snaží se je vyhodnotit

• dokáže vyjádřit soucit

• pochopení důležitosti empatie

• zážitek přijetí pro každé dítě 

• nácvik přátelského přijetí  

• pomocí empatie předpokládat reakci 
druhých

• vyjádření soucitu

Empatie
Šestý díl se zabývá empatií. V každé věkové kategorii můžeme zaměřit reflexi na rozvoj následujících výstu-
pů a učivo:

6. – 7. ročník

Výstup - žák Učivo

• otevřeně a citlivě komunikuje

• uvědomuje si příčiny komunikačních šumů a chyb

• zvládá odstraňovat komunikační překážky a bariéry

• rozvíjí schopnost naslouchat druhým

• rozměr citlivosti a lásky vůči druhému 

v komunikaci

• komunikační překážky a bariéry

• důležitost respektu a vzájemného naslouchání

• čest a dobré jméno

8. – 9. ročník

Výstup - žák Učivo

• je vnímavý k sociálním problémům

• analyzuje prožitky a situace lidí se sociálními pro-
blémy

• vnímá dopady sociálních problémů na člověka

• rozvíjí účinnou prevenci a strategie při obraně proti 
sociálně patologickým jevům

• seznámení se se sociálními problémy 

• typy sociálních problémů 

• analýza a popis prožitků a situace lidí s 
různými sociálními problémy 

• dopad sociálních problémů na člověka a 
jeho okolí

• vnímavost k obtížné situaci druhých

• sociálně patologické jevy a jejich rizika 
pro děti a mládež

• hodnota stáří

• mezigenerační vztahy
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Scénář k empatii

Obraz Zvuk

č.001a – ZNĚLKA: (0,5 min.)

Začíná barevná a pestrá koláž filmových záběrů a ko-
miksových ilustrací z různých situací. Když se objeví na 
obraze lidé, agent KIX začne komentovat.

Mezi tím vším se objevují postupně titulky:

ETICKÉ FÓRUM ČR 

uvádí

dokumentární pořad

ZPRÁVY AGENTA KIXE

Šestý díl

„EMPATIE“

Rytmická hudba.

Agent KIX (stojí nehybně uprostřed „zrychlené-
ho“ davu) 

„Tak tohle jsou lidé - obyvatelé planety Země, 
jednoho z mála míst široko daleko ve vesmíru, kde 
je zatím docela čistý vzduch. Jenom je škoda, že si 
lidé to nádherné prostředí sami dost kazí... 

...Připadá mi, že teprve objevují něco, co u nás 
máme už dávno vyřešeno, totiž, že jedním ze 
zásadních předpokladů uchování života je kvalita 
vzájemných vztahů, nebo-li, jak se chováme jeden 
k druhému.“

Agent KIX 

„A že to vždycky začíná u mladších ročníků, je 
celkem pochopitelné. Ano, právě děti jsou totiž 
budoucností každého národa. Držme jim tedy 
palce. Z planety Země agent KIX.“ 

Obraz Zvuk

č.002 – KIXův úvod k empatii: (0,5 min.) 

Sledujeme záběry lidí v rušných ulicích města. Lidé 
v rozhovoru, lidé spěchající, lidé nervózní, lidé šťastní, 
maminky s kočárky a děti na cestě do školy (naše vě-
ková kategorie).

Kamera přejede ze střechy činžáku na jeho vchod, kde 
se zjeví agent KIX. Bude to exteriér prvního hraného 
příběhu.

 

Agent KIX (před domem, z jehož dveří  v 1. příbě-
hu vyjde mladý Horáček) 

„Lidem například dělá velký problém nedostatek 
empatie neboli vcítění se či porozumění emocím 
a motivům druhého člověka.“ 

Agent KIX (v detailu u domu) 

„Někdy je dobré hodit za hlavu vlastní názory či 
předsudky a pokusit se vžít  do situace toho dru-
hého.“
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Záběr na KIXe vystřídáme se záběrem  slepého člově-
ka nemotorně postávajícího u přechodu pro chodce 
(má stejné sluneční brýle jako KIX). Lidé procházejí ko-
lem a evidentně mu nevěnují pražádnou pozornost.

Agent KIX (ještě ve větším detailu) 

„Obávám se, že empatii se mezi lidmi v této zemi 
moc nedaří.“

Obraz Zvuk

č.003 – Anketa mezi dětmi: (1 min.) 

Sledujeme záběry lidí v rušných ulicích města. Lidé 
v rozhovoru, lidé spěchající, lidé nervózní, lidé šťastní, 
maminky s kočárky a děti na cestě do školy (naše vě-
ková kategorie).

Kamera přejede ze střechy činžáku na jeho vchod, kde 
se zjeví agent KIX. Bude to exteriér prvního hraného 
příběhu.

Obraz Zvuk

č.003 – Anketa mezi dětmi: (1 min.) 

Komiksové kresby doprovázené komentářem agenta 
KIXE:

Záběr 1

Chlapec stojí na bedně a do hlásné trouby volá „já, 
já…“ Kamarádi ho nechápavě pozorují.

Záběr 2 

Nafoukaný člověk prochází nevšímavě kolem postiže-
ného žebrajícího chudáka.

Záběr 3 

Starý osamělý muž na vozíku s dekou přes nohy.

Záběr 4

Zloděj vytahuje nějaké paní peněženku z kabelky.

Agent KIX (opět na ulici, kde později začne 1. 
příběh)

„Až na výjimky je patrné, že mladší ročníky toho o 
empatii moc neví. Jak tedy vypadá taková empatie 
– tedy schopnost dívat se očima druhého?“

Agent KIX 

„Mnoho lidí v této zemi nemá o nějakém souznění 
s bližními ani páru.“

Agent KIX (opět na ulici, kde začne 1. příběh) 

„Například tento člověk vnímá pouze svůj vlastní 
svět, ve kterém potřební nemají žádné místo.“

Agent KIX

„A tento muž marně očekává návštěvu rodiny, 
protože jeho děti doposud neprožily, co znamená 
být opuštěný.“

Agent KIX 

„Ani tohoto kapsáře zjevně netrápí, zda někomu 
budou chybět peníze na živobytí...  

...To ale neznamená, že by empatičtí lidé vůbec 
neexistovali.“



74 Metodika k audiovizuální pomůcce Zprávy agenta Kixe pro výuku etické výchovy

Horáček (kopne do popelnice, která se převrátí)  

„Jé...  se nám to vysypalo nebo co...?“

(kumpáni se smějí)  

Kumpán 1

„Ty vole... čumte na to! Nějakej pajdavec...“

(kumpáni se smějí)

Horáček

„Héj, dědku!! ... Kam se belháš?“

Kumpán 1   

„Na krchov, kam jinam..!“

(kumpáni se opět hurónsky rozesmějí)   

Agent KIX 

„A tady to zastavíme. Uděláme si takový malý 
pokus.“

 

Obraz Zvuk

č.005 – malá předehra příběhu č.1: (0,5 min.) 

Dívka bere v podpaží slepce, který předtím (č.002) po-
stával nerozhodně u přechodu.

Dívka a slepec spolu přechází cestu.

Kamera přejede od přechodu pro chodce zpět ke 
vchodu do domu, kde zatím stojí KIX.

KIX zmizí a kamera zoomuje do dveří.

Agent KIX (začíná 1. příběh) 

„Jenom je jich málo...“ 

(ohlédne se někam za sebe)

...Tak třeba tahle mladá dáma se doslova překonává...“

Agent KIX (sundá si brýle a dívá se na slepce) 

„To mě podržte! On má stejné brýle jako já?“

Agent KIX (začíná 1. příběh) 

„Ale teď pozor, přátelé. Sledujme společně mladí-
ka jménem Horáček, který bydlí v tomto domě za 
mnou.“

Obraz Zvuk

č.006 – PŘÍBĚH č.1: (1 min.) 

Z domu, před kterým stál ještě před chvílí agent KIX, 
vychází nyní Horáček a přidává se ke dvěma svým 
kumpánům přicházejícím 

po ulici (po chodnících nechodí, to dělají jen slušňáci). 

Jdou městem (auta se jim vyhýbají) a provádějí nejrůz-
nější drobné lumpárny, např. převrátí popelnici. Cho-
vají se přinejmenším, jako by jim patřila celá ulice. 

Jejich pozornost se brzy přenese na staršího pána, 
který se snaží o dvou berlích a s velkou nákupní taš-
kou dostat po schodech ke vchodu do prodejny. V 
určité chvíli zakopne a svalí se na schody, přičemž se 
ještě potluče vlastními berlemi. Naše povedená trojice 
(hlavně Horáček) dostane záchvat smíchu. 

V tuto chvíli si agent KIX sundá brýle a zábleskem z očí 
zastaví obraz. Takto vstoupí do děje svými mimozem-
skými super-schopnostmi. 
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V bleskovém světelném efektu se mění chromý stařec 
na Horáčka. Máme možnost vidět, jak se tentokrát po 
schodech belhá Horáček a jde mu to opravdu těžko. 
Za hurónského smíchu svých vlastních kamarádů se 
nyní on šplhá neohrabaně podél zábradlí a opakova-
ně sebou plácá na schodech. 

V detailu vidíme, jak ho to velmi ponižuje a uvědomu-
je si nepříjemnou situaci nemohoucího člověka. 

KIX se usmívá a po chvíli luskne prsty. Další záblesk a 
my vidíme Horáčka zpět v kroužku kamarádů. Vypa-
dá nejdříve překvapeně – jako by se právě probral ze 
snu - a potom se pomalu rozbíhá ke starému muži s 
berlemi. 

Velmi rychle se vcítil do situace nemocného člově-
ka, protože se dostal, byť jen na okamžik, doslova do 
„jeho kůže“. Za nechápavého zírání svých kumpánů 
pomáhá Horáček postiženému muži do schodů. Ten 
je velmi překvapený a stále mladíkovi děkuje.

KIX opět zastavuje děj a vstupuje do obrazu.

Agent KIX 

„No vida. Není to vůbec jednoduché. Kam se jen 
podělo bezstarostné mládí?“

Agent KIX 

„Úžasné! Ještě jsem nikoho neviděl se takhle vcítit 
do situace toho druhého.“

Agent KIX 

„A teď se dobře dívejte, přátelé. Skutečná empatie 
je přímo zázračná věc.“

Agent KIX 

„Empatie by však měla fungovat i bez těchto ... řek-
něme ... „mimozemských“ zásahů. A otázkou tedy 
zůstává, proč je to 

u lidí takový problém?“

Obraz Zvuk

č.007 – PŘÍBĚH č.2: (1 min.) – pro diskuzi 

Starší paní stojí před obchodem a prohledává si ka-
belku. 

Mezitím dvě kamarádky (kolem 20 let) kráčí po pěší 
zóně, když si náhle jedna z nich všimne peněžen-
ky na zemi a zvedne ji. Je tam pětistovka, ale žádný 
kontakt na majitele peněženky.

Obě se chvíli dohadují, co s ní udělat a mají různé 
nápady včetně možnosti velmi lákavého nákupu. 

 

Agent KIX (stojí před pěší zónou plnou spěchají-
cích lidí)  

„Že by módní trend? Prostě empatie se tady a teď 
zrovna nenosí...?“

Agent KIX (stojí před pěší zónou plnou spěchají-
cích lidí)  

„A také je docela možné, že to mnoha lidem prostě 
není dáno. Takoví by se však měli empatii učit, pro-
tože jejich lhostejnost by se časem mohla obrátit 
proti nim samotným.“

Dívka 1

„Přece s tím nepůjdeme na policajty... 

... s pětistovku... “

Dívka 2

„Nó... ale ... co teda?“
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Náhle dívky zpozorní, protože uslyší nějaký neob-
vyklý hluk. Ta z dívek, co má peněženku, ji rychle 
strčí do kapsy. Obě sledují, jak se nějaká nešťastná 
starší paní na něco vyptává kolemjdoucích. Dívkám 
okamžitě dojde, kdo je majitelem peněženky. Tro-
chu nerozhodně se na sebe podívají.

A v tu chvíli KIX opět zastaví obraz. 

Dívka 1 (konec věty dořekne zároveň i její kama-
rádka)  

„Nákup... Takový malý nákup...“

Dívka 2

„..............Takový malý nákup...“

(začnou se smát, jak jim to podobně myslí)

Dívka 1

„Jasně... a když ty prachy nemaj žádnýho majitele...“

Agent KIX 

„Jenže pozor. Jak vidíme, někomu ta peněženka 
přece jen patří. A tady se nám nabízí přímo ideální 
situace, kdy se mladé dámy musí rozhodnout. Buď 
dají volný průchod empatii, nebo ji prostě potlačí.“ 

Agent KIX 

„Ani nejsem moc napjatý. Jelikož jsem tentokrát 
úmyslně nepoužil žádné mimozemské triky, tuším, 
že to dopadne špatně. Děvčata asi půjdou na 
nákup.“ 

Agent KIX 

„Víc mě však zajímá, co by na jejich místě udělaly 
právě ty mladší ročníky.“

Obraz Zvuk

č.006 – PŘÍBĚH č.1: (1 min.) 

Ve třídě probíhá vyjadřování žáků na otázky:

4. – 5. třída: Jak je důležitá empatie? 

Co uděláte, když najdete peněženku a v ní 

500 Kč? Co uděláte, když uvidíte paní, která vypadá na 
to, že hledá peněženku? Jak používáte empatii vůči 
prarodičům? 

6. – 7. třída: Umíte se vcítit do druhého? Co uděláte, 
když najdete peněženku a v ní 

500 Kč? Co uděláte, když uvidíte paní, která vypadá na 
to, že hledá peněženku? 

8. – 9. třída: Co uděláte, když najdete peněženku a v 
ní 500 Kč? Co uděláte, když uvidíte paní, která vypadá 
na to, že hledá peněženku? Proč tu peněženku vůbec 
vracet? Proč se tedy máme chovat slušně?
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č.009 – PŘÍBĚH 2. dokončení (0,5 min.)

Paní dostává zpět svou peněženku. Je šťastná a vděč-
ná. Zvědavci se rozcházejí. Obě dívky na sebe s úsmě-
vem pohlédnou – obraz se zastaví. 

Agent KIX 

„No to se podívejme. I když děti cizímu slovu em-
patie ještě moc nerozumí, docela se umí vcítit do 
situace toho druhého.“

Agent KIX 

„No dobře. Tak jsem se spletl, no! Někteří pozemš-
ťané mě opravdu překvapují. Vidím, že tady existu-
jí výjimky, co potvrzují pravidlo.“

Obraz Zvuk

Obraz Zvuk

č.010 – VIP (max. 1 min.)

č.011 – KIX (0,5 min.)

Agent KIX sumarizuje na závěr: 

Závěrečné titulky.

Herec Martin Dejdar hovoří o své aktuální zkuše-
nosti s empatií.

Obraz Zvuk

Agent KIX 

„My už víme, že empatie vede k tomu, abychom se 
k sobě všichni chovali lépe, pomáhali si a vzá-
jemně se podporovali. Já bych to fakt přál i těm 
pozemšťanům.“

Agent KIX 

„A pozor! Empatie se dá rozvíjet v každém věku. 
Záleží na každém zvlášť.“
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Otázky pro další reflexi:

4. – 5. TŘÍDA: Proč je empatie důležitá? Jakou roli v životě člověka hraje? Jak se jí člověk může naučit? Proč 
je dobré naučit se přijímat druhé lidi takové jací jsou? Jak se cítí lidé, které druzí nepřijímají? Co je to soucit 
a jak se projevuje? Jaký význam má soucit mezi lidmi? Proč někteří lidé umí soucítit s druhými a jiní ne? 
Jak se můžeme naučit předpokládat reakce druhých? Co nám může pomoci, abychom se stali vnímavější k 
druhým? Co nám naopak ve vnímavosti k druhým brání?

6. – 7. TŘÍDA: Čím se vyznačuje citlivá komunikace? Proč je čest pro člověka tak důležitá? 

Co prožívá člověk, kterého jsme pomluvili? Kdy lidé ztrácí čest? Jak se cítí lidé, kteří o svoji čest přišli? Co 
prožívá člověk, kterého druzí nerespektují? Jak si představuješ, že vypadá zúčastněné naslouchání? Proč je 
dobré naslouchat? 

8. – 9. TŘÍDA: Proč existují na světě různé sociální problémy? Jak bychom se k nepříznivému osudu dru-
hých měli stavět? Co způsobuje to, že někteří lidé se mají dobře a jiní ne? Co prožívají lidé, kterým se dobře 
nedaří? Jak se cítí staří lidé? Jak bychom se k nim měli chovat? Jaké to je být zodpovědný za rodinu? Jak to 
prožívají naši rodiče? Jaké jsou dnes vztahy mezi generacemi? Co udělat pro jejich zlepšení? Co mezigene-
rační vztahy narušuje? 
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4. – 5. ročník

Výstup - žák Učivo

• vnímá důležitost asertivity pro svůj život
• dokáže rozlišit  vhodnost nabídky k aktivitě  pře-
devším  od svých vrstevníků
• reaguje asertivně na nevhodné nabídky k aktivitě
• zvládá techniku odmítání

• základy asertivity 
• význam asertivity
• rozlišování mezi nabídkami druhých
• schopnost odmítnutí nabídky k podvodu, 
krádeži, pomlouvání 
• schopnost odmítnout nabídku k užívání 
návykových látek a sexuálnímu zneužívání

• technika odmítání

Asertivita
Sedmý díl se zabývá asertivitou. V každé věkové kategorii můžeme zaměřit reflexi na rozvoj následujících 
výstupů a učivo:

6. – 7. ročník

Výstup - žák Učivo

• vnímá výhody i nevýhody soutěživosti
• dokáže se chovat prosociálně i v soutěživých 
situacích
• reflektuje význam pravidel ve hře
• jedná ve stylu fair play
• vnímá asertivitu  ve vztahu ke zdravému sebe-
prosazení
• nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním 
asertivním
• neagresivním způsobem obhajuje svá práva

• význam a zásady soutěživosti
• zdravá soutěživost 
• význam pravidel
• význam pravidel ve hře a jejich dodržování 
• asertivita a prosociálnost v soutěživých 
situacích 
• prosociálnost a sport 
• umění férově se prosadit a obhájit
• agresivní a pasivní styl chování 
• podstata asertivity
• vysvětlení a nácvik asertivních technik
• asertivní komunikační dovednosti

• zdravé sebeprosazení se

8. – 9. ročník

Výstup - žák Učivo

• reflektuje asertivní práva
• dokáže rozlišit manipulativní chování a vhodně na 
ně reagovat

• dokáže správně argumentovat

• typy manipulátorů
• manipulační pověry 
• zásady reakce na manipulaci 
• asertivní práva
• způsoby správné argumentace 
• přijatelný kompromis 
• požádání o laskavost

• stížnost 
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Scénář k asertivitě

Obraz Zvuk

č.001a – ZNĚLKA: (0,5 min.)

Na obrazovce je KIX v „přímém přenosu“…

Pokračuje sestřih ukázek ze seriálu.

Mezi tím vším se objevují postupně titulky:

ETICKÉ FÓRUM ČR 

uvádí

dokumentární pořad

ZPRÁVY AGENTA KIXE

Sedmý díl

„ASERTIVITA“

Agent KIX (hovoří do kamery) 

„Hlásí se agent KIX. Zprávy z planety Země.“

Začíná rytmická hudba.

Agent KIX 

„Opět se nacházím mezi lidmi. Mým úkolem je 
sledovat jejich aktuální civilizační úroveň.

Někdy mi připadá, jako by právě objevovali něco, 
co u nás máme už dávno vyřešeno. Totiž, že jed-
ním ze zásadních předpokladů uchování života je 
kvalita vzájemných vztahů.

Je to vlastně o tom, jak se chováme jeden k druhé-
mu.

A že to vždycky začíná u dětí, je celkem pocho-
pitelné. Právě oni jsou totiž budoucností každé 
civilizace. Držme jim tedy palce.“ 

Obraz Zvuk

č.002 – KIXův úvod: (0,5 min.) 

Vhodné ukázky z  příběhů (afekty či strachy…), které 
ještě uvidíme v  průběhu pořadu.

Agent KIX (vcelku nebo polocelku) 

„Dnes vám nabídnu reportáž na téma, které je 
pro mnoho pozemšťanů - řekněme - existenčně 
důležité.“

Agent KIX

„V lidské společnosti totiž není vždy jednoduché 
prosadit své oprávněné nároky či názory, a to umí 
především lidé, kterým je vlastní tzv. asertivita. 
Tady na zemi je však stále hodně lidí agresivních a 
pasivních, kteří se vzájemně manipulují a využívají.“ 

 

Agent KIX (na kameru) 

„Úvodem - jako obvykle - zavítáme 

s anketou mezi mladší pozemšťany.“
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č.003 – Anketa mezi dětmi: (1 min.) 

Sledujeme ilustrační záběry dětí ve škole. 

Vzápětí vidíme a také slyšíme jejich bezprostřední od-
povědi na otázku:

Co je to asertivita?

Obraz Zvuk

Obraz Zvuk

č.004 – KIX o kreativitě: (1 min.) 

Komiksové kresby doprovázené komentářem agenta 
KIXe:

Ilustrace 1

Jan Hus na hranici – z plamenů zaznívá „zaseknutá 
deska“:

„Neodvolám… neodvolám… neodvolám…“

Ilustrace 2

Muž ve spodním prádle stojí na mraze, třese se zimou 
a od něj odcházejí lidé s částmi jeho oblečení se slovy: 
„Ten je tak hodný…“ 

„Podívej, dal mi pěkný svetr…“ 

„Ty kalhoty se budou hodit…“ 

Ilustrace 3

Žena se dvěma malými dětmi rezolutně žádá v kupé 
označeném „Pro cestující s dětmi“, které je plné dospě-
lých pasažérů: 

„Dovolíte? Potřebujeme, abyste pro nás uvolnili tři 
místa.“

Ilustrace 4

Táta sedí v obýváku s notebookem na klíně, mobilem 
u ucha a obklopen kancelářskými šanony. Strašně dů-
ležitě dělá obchody. 

Dítě (mohlo by být úplně malé, aby byla legrace) v 
bublině sděluje: „Žádám tě, otče, o tvoji pozornost. 
Potřebuji ji víc než tvoji zákazníci… Říkali to včera v 
televizi.“

Agent KIX (pod obraz) 

„Asertivitu můžeme najít už v  příbězích mnoha 
velkých mužů historie. Mimochodem, i Jan Hus stál 
tak rozhodně za svým přesvědčením, až skončil 

na hranici.“

Agent KIX (pod obraz)

„Trochu té asertivity by neuškodilo nikomu. Zvláště 
lidem, jejichž pasivita a nerozhod-nost může být 
nebezpečná i jim samotným.“ 

Agent KIX (pod obraz)

„Každý člověk - zvlášť, když se jedná o potřeby 
těch nejmenších - by se měl rozhodně dožadovat 
výhod, které mu společnost nabízí.“

Agent KIX (pod obraz)

„Ač to někdy může působit komicky, prvky aserti-
vity občas vidíme i u malého dítěte.“
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č.005 příběh č.1: (1-2 min.) 

„PRODEJCE“

V hale shopping-centra sledujeme u nějakého stánku 
mladého prodejce, jemuž naslouchá hlouček lidí. Pro-
dejce něco horlivě vysvětluje a ukazuje malý modrý 
mobil, který podle něj „nemá na světě obdoby“…

Prodejce přiskakuje k jedné paní středního věku a do-
cela nešetrně ji přitáhne k malému stolku. Paní je ner-
vózní a nerozhodná. 

Mladý obchodník cítí snadnou kořist a nepolevuje. 
Naopak, jeho agresivita se nebezpečně stupňuje…

Prodejce přistrkuje paní ke stolku a ukazuje jí smlou-
vu…

Paní už drží v ruce mobil, který jí obchodník podal, 
moc se jí nelíbí, ale nedokáže se prodejci postavit… 
oddaluje rozhodnutí…

Prodejce zaútočí. 

Paní je zoufalá a manipulovatelná…

Agent KIX (na kameru)

„Někteří lidé často zaměňují asertivitu za agre-
sivitu. Zvláště patrné je to u některých mladých 
prodejců…“

Prodejce 

„Vážená dámo, dnes máte jedinečnou příležitost. 
První zájemce o tento přístroj ho totiž získá zcela 
zdarma… (tišeji potom dodá) …zaplatíte pouze 
příslušenství.“

Agent KIX (na kameru)

„Tak, tady vidíte vlka a ovci… Pokud se něco zá-
sadního nestane, přijde tato milá paní o velký balík 
peněz. Nevěříte?“

Prodejce (mává mobilem paní před očima) 

„Podepíšete smlouvu s naší společností a tento 
unikátní supermobil je váš. Uvažte, máte v něm rá-
dio, video, internet – vše v jednom jediném malém 
přístroji!!! Jen hlupák by váhal.“

Paní

„No… já… ještě nevím… tedy… možná… rozmys-
lím si to… já bych se radši poradila s manželem…“

Prodejce (velmi agresivně) 

„Tak to ne, vážená … já se vám tady věnuji, nelituji 
času, abych vám vše objasnil… Jak bych k tomu 
přišel, teď už musíte podepsat… Máte mobil v 
ruce! Jednou jste se už rozhodla, tak teď podepiš-
te!!!“

Paní 

„… rozhodla??? a… aha… no… tak teda… když 
myslíte…“

Obraz Zvuk
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KIX vstupuje do hry jako přihlížející student.

Prodejce je překvapený… nečekal, že se ozve někdo 
z davu…

 

Student pokračuje suverénně, důrazně, ale slušně.

Vidíme, jak žena celá šťastná odchází a děkuje studen-
tovi…

Obchodník se opatrně rozhlíží – je vidět, že jeho svě-
domí moc čisté není… a pomalu si balí nádobíčko…

ZATMÍVAČKA

Agent KIX (na kameru)

„Kdepak, přátelé, neklame vás zrak. Tady na zemi 
jsou podobné praktiky – a dokonce i horší - skuteč-
ně možné… Takže radši vstoupím do hry…“ 

Student (KIX)

„Počkejte, člověče… co to máte za způsoby?“

Prodejce (překvapeně) 

„…Co?… Jaké… způsoby?“

Student (KIX)

„Tak především… dnes má většina lepších mobilů 
rádio, video i internet… takže to, co nabízíte, není 
žádný supermobil… říkáte lidem bludy!“

Prodejce (koktá) 

„…Ale to se pletete… náš su… su… super…?“

Student (KIX)

„…Tato žena se ještě k ničemu nerozhodla, k niče-
mu se nezavázala a nic podepsat nemusí!“

Agent KIX (před budovou školy) 

„Pro pozemšťany z toho plyne jediné – neměli by 
nikdy připustit, aby s nimi kdokoliv manipuloval…“ 

Agent KIX (před budovou školy) 

„Je pravda, že každý se nenarodí jako asertivní 
borec - tomuto umění se musí člověk naučit. Ale 
věřte mi, stojí to za to.“

Obraz Zvuk

č.006 příběh č.2: (1-2 min.) „KOMPROMIS“ 

Sledujeme tři veselá děvčata (15-17 let) zhruba stej-
ných tělesných proporcí, jak míří do obchodu s oble-
čením.

Hraje nějaká současná taneční muzika.

Agent KIX (před prodejnou TAKKO) 

„Tak tohle jsou tři nerozlučné kamarádky Petra, 
Lucka a Míša.“ 
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Děvčata vejdou do obchodu a vybírají si mezi regály 
letní šaty…

Sledujeme trikový sestřih záběrů, kdy na sobě děvčata 
rychle střídají nejrůznější šaty…

Krátký trikový sestřih už představuje postupně všech-
ny tři, ale v jedněch šatech…

Míša se spokojeně prohlíží v zrcadle…

Lucka vyráží do útoku. Snaží se Míše šaty sundat a za-
čnou se téměř prát… Petra spíš vypadá, že je od sebe 
odtrhává…

Agent KIX se znechuceně odvrátí od trojice. Ozývá se 
hádka…

Náhle se Petře podaří Lucku odtrhnout 

od Míši…

Petra v naprostém klidu nabízí kompromis…

Agent KIX (pod obraz)  

„Jak za chvíli uvidíme, čas od času je podrobeno 
jejich přátelství zatěžkávací zkoušce. A může jít o 
úplnou banalitu - například o výběr letních šatů 
…“

Agent KIX (před prodejnou TAKKO)

„Jak asi každá žena dobře ví, není zrovna běžné se 
ve vkusu úplně shodnout… Avšak to se právě nyní 
stalo.“

Petra (zatím drží šaty v ruce) 

„Holky, ale tyhle jsou fakt parádní!!!!“

Lucka

„Jenže mají jen jedny…?!“

Míša (je oblečená v těch šatech)

„Myslím, že už si je na sobě nechám...“

Lucka

„To teda ne!!!!“

Agent KIX (před prodejnou TAKKO)

„V tomhle jsou pozemšťanky nepře-konatelné. 
Jako tři dračice. Pokud aspoň jedna z nich nedo-
stane rozum, skončí to špatně…“

Petra (zatím drží šaty v ruce) 

„Počkejte… mám nápad…“

Agent KIX (před prodejnou TAKKO)  

„A je to tady… Odhadl jsem Petru už na první po-
hled. Teď ji dobře sledujte. Jednoduše vám předve-
de, co je vrcholem asertivity…“

Petra (zatím drží šaty v ruce) 

„Holky… tak za prvé… doufám, že jste se podívaly 
na cenu…?“
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Vidíme, jak Míša vytahuje odněkud ze šatů cedulku… 
Obě dívky (Lucka i Míša) vytřeští oči na cenu…

Petra v klidu, ale suverénně pokračuje…

Lucka i Míša se na sebe podívají stylem: Ale jo, proč 
ne?

ZATMÍVAČKA

Lucka

„To nedám…“

Petra (zatím drží šaty v ruce) 

„Takže se na ty šaty složíme všechny tři… A za 
druhé… budeme si je půjčovat, a to pravidelně – 
třeba po týdnech…“

Agent KIX  (před prodejnou TAKKO)

„Možná si říkáte, že tohle je „banalita“, ale takové 
umění kompromisu se může hodit u daleko závaž-
nějších životních situací…“

Obraz Zvuk

č.007 - DISKUZE (do 2 min.)

Ve škole sledujeme odpovědi žáků na otázky:

4. – 5. třída: Proč myslíte, že existují zlí lidé? Jak se brá-
níš člověku, který tě obtěžuje? Víte o tom, že máte 
různá práva? A máte také povinnosti? Jak si myslíte, že 
byste se mohli prosadit? 

6. – 7. třída: Kdy podle vás bývají lidé agresivní? Jak se 
dá zvládnout agresivita? Proč jsou někteří lidé pasivní? 
Jak se dá bránit proti pasivitě? 

8. – 9. třída: Víte, co je to manipulace? Věděli byste o 
nějaké konkrétní manipulaci? Jaké důsledky pro člo-
věka může mít manipulace? V čem je kompromis vr-
cholem asertivity? 

Zpěvák Igor Timko z NoName hovoří o své zkuše-
nosti s asertivitou, především o tom, jak to chodí 
v kapele.

Obraz Zvuk

č.008 – VIP (max. 1 min.)

Obraz Zvuk

č.009 – KIX (0,5 min.)

Agent KIX sumarizuje na závěr: 

Agent KIX  (před prodejnou TAKKO)

„Ať už člověk jedná asertivně nebo ne, má právo 
se o všem svobodně rozhodovat. 

Za své činy však nese plnou zodpovědnost.“

Agent KIX  (pod obraz)

„Lidé s sebou často vzájemně manipulují. Například:
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Otec v rozhovoru se synem. 

Opět otec v rozhovoru se synem. 

Závěrečné titulky.

 

Otec

„Nesmíš dělat chyby, protože pak se na tebe druzí 
nemohou spolehnout“ 

Agent KIX  (před prodejnou TAKKO)

Nebo také můžeme slýchat: 

Otec

„Pravdu má jen ten, kdo svůj názor logicky zdů-
vodní….“ (pokračuje dál a přechází po obýváku, 
ale to už nebude slyšet…)

Agent KIX (polocelek)

„Tím se nás však někdo snaží opět dostat 

do své moci a vlivu. Asertivní práva nám říkají, že 
můžeme činit nelogická rozhodnutí, máme právo 
změnit názor a také jednoduše říci: Já nevím.“ 

Agent KIX  (detail)

„Své oprávněné nároky pak můžete prosadit jed-
noduchým a klidným opakováním toho, co chce-
te… Tomu se říká „zaseknutá gramofonová deska“. 
A věřte nebo ne, a věřte nebo ne, a věřte nebo ne, 
a věřte nebo ne, že to pomáhá.“

Otázky pro další reflexi:

4. – 5. TŘÍDA: Co nás v životě ohrožuje? Proč bychom se měli naučit odmítat? Jaké činnosti jsou pro člověka 
nevhodné? Co ohrožuje v dnešní době děti a mladé lidi? Jak se bránit vlivu špatné party? Proč je dobré na-
učit se zastat jiných dětí, se kterými se druzí nekamarádí? Jak to může ovlivnit druhé? Jak to může ovlivnit 
člověka, kterého jsem si všiml a zastal se ho? Jak to může ovlivnit mě samotného?

6. – 7. TŘÍDA: Jakou roli hraje soutěživost mezi lidmi? Jaké jsou nevýhody přílišné soutěživosti? Co udělat 
pro to, abychom vždy udrželi zdravou míru soutěživosti? Jaký je rozdíl mezi agresivním a asertivním cho-
váním? Jaký je rozdíl mezi pasivním a asertivním chováním? Co je podstatou zdravého sebeprosazení? Kdy 
je sebeprosazování již nezdravé? Jak se můžeme naučit zdravému sebeprosazení? Jakou roli mají pravidla 
v lidském životě? Proč je porušujeme? Co udělat pro to, abychom pravidla dokázali více respektovat? Proč 
je dobré umět hrát podle pravidel fair play. Znáš nějaký konkrétní příklad, kdy někdo dokázal hrát fair play, 
i když to pro něho nebylo výhodné?

8. – 9. TŘÍDA: Co je to manipulace? Čím se vyznačuje manipulativní jednání? Co mezi lidmi způsobuje? Jak 
na manipulativní jednání reagovat? Jaká asertivní práva znáš? Jak rozumíš právu, že je každý zodpovědný 
za svoje jednání? V čem je kompromis důležitý? Jak můžeme dosáhnout kompromisu? Co je překážkou pro 
dosažení kompromisu? Proč bychom měli umět vhodně požádat o laskavost? Neměli bychom si umět ka-
ždý ve všem poradit sám? Čím se vyznačuje správně formulovaná stížnost? Jaký význam stížnost má? Proč 
si lidé často stěžují za zády těch, kterých se stížnost týká? Co udělat pro nápravu?
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Vzory
Osmý díl se zabývá reálnými a zobrazenými vzory. V každé věkové kategorii můžeme zaměřit reflexi na 
rozvoj následujících výstupů a učivo:

4. – 5. ročník

Výstup - žák Učivo

• prezentuje své vzory
• identifikuje co ho na jeho vzorech přitahuje

• já a moje vzory
• kde jsou mé vzory
• vzory v rodině
• co mě na vzorech přitahuje

6. – 7. ročník

Výstup - žák Učivo

• vnímá pozitivní vzory prezentované médii
• reflektuje vliv médií na svůj život
• reflektuje vztah médií a svého volného času

• nabídka pozitivních vzorů v médiích
• kritický přístup k působení médií
• média a volný čas

8. – 9. ročník

Výstup - žák Učivo

• kriticky přistupuje k informacím z médií 
• vytváří si strategie účinné obrany proti manipu-
laci médii
• žije uvědomělým způsobem života
• reflektuje smysl svého života

• eliminace vlivu agrese z médií 
• rozlišování mezi realitou a pseudorealitou
• účinná obrana proti manipulaci médií
• smysl a cíl mého života 
• ušlechtilý životní cíl
• zodpovědný život 
• autonomie a konformita  
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č.002 – KIXův úvod: (0,5 min.) 

Sledujeme, jak KIX stojí někde u semaforů.

Vhodné ukázky z příběhu „Červená“ (děti vzadu 
v autě), což ještě uvidíme v průběhu pořadu.

Agent KIX (vcelku nebo polocelku) 

„Člověk je bytost společenská, a to především zna-
mená, že nemůže žít bez společnosti druhých lidí.“

Agent KIX

„Během období, kdy se děti začleňují mezi ostatní, 
si osvojují různé návyky, vědomosti, dovednosti a 
vytváří si hodnotový žebříček… Většinou se mladá 
generace učí od té starší, ale to neznamená, že by 
se mladí nemohli stát inspirací pro dospělé…“

 

Agent KIX (na kameru) 

„…my už víme, že nejúčinnějším způsobem učení 
je osobní příklad. Bez pozitivních vzorů totiž společ-
nost upadá a mladí lidé ztrácejí životní motivaci…“

Scénář e vzorům

Obraz Zvuk

č.001a – ZNĚLKA: (45 sec.)

Na obrazovce je KIX v „přímém přenosu“…

Pokračuje sestřih ukázek ze seriálu.

Mezi tím vším se objevují postupně titulky:

ETICKÉ FÓRUM ČR 

uvádí

dokumentární pořad

ZPRÁVY AGENTA KIXE

Osmý díl

„VZORY“

Agent KIX (hovoří do kamery) 

„Hlásí se agent KIX. Zprávy z planety Země.“

Začíná rytmická hudba.

Agent KIX

„Opět se nacházím mezi lidmi. Mým úkolem je 
sledovat jejich aktuální civilizační úroveň.

Někdy mi připadá, jako by právě objevovali něco, 
co u nás máme už dávno vyřešeno. Totiž, že jed-
ním ze zásadních předpokladů uchování života je 
kvalita vzájemných vztahů.

Je to vlastně o tom, jak se chováme jeden k druhému.

A že to vždycky začíná u dětí, je celkem pocho-
pitelné. Právě oni jsou totiž budoucností každé 
civilizace. Držme jim tedy palce.“ 

Obraz Zvuk
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č.003 – Anketa mezi dětmi: (1 min.) 

Sledujeme ilustrační záběry dětí ve třídě. 

Vzápětí vidíme a také slyšíme jejich bezprostřední od-
povědi na otázku:

Máš v životě nějaký vzor?
Agent KIX (na kameru)  

„Jak vidíme, odpovědi jsou různé. Potěšitelné však 
je, že pozemské děti své vzory mají a nejsou to 
pouze idoly showbyznysu, jak to často prezentují 
média.“

Obraz Zvuk

Obraz Zvuk

č.004 – KIX: (1 min.) 

Komiksové kresby doprovázené komentářem agenta 
KIXe:

Ilustrace 1

1.obr.: Chlapec pokorně naslouchá svému otci, který 
jej varuje před alkoholem:

„Synku, vyhýbej se alkoholu, je to metla lidstva…“

2.obr.: Vyjevený chlapec večer vidí svého otce, jak při-
chází opilý domů s  lahví v  ruce: „Tati...??“

Ilustrace 2 

Parta kluků (žáci 7-8 třídy) společně kouří 

na školním záchodku. Mladší žáci tam nakukují a kuřá-
ci na ně pokřikují: „Co zíráte?!“ „Vypadněte!“ 

Ilustrace 3

Usměvavý tatínek seká trávu sekačkou - malý synek 
(na obrázku vypadá jako okopírovaný tatínek, ale 
zmenšený) jede vedle tatínka a seká malou sekačkou.

Ilustrace 4

Malý chlapec se ve spánku blaženě usmívá. 

V jeho snové bublině vidíme nějakou scénu z Vinne-
toua a na nočním stolku leží mayovka… 

Agent KIX (pod obraz) 

„Zde vidíme dobrou snahu o výchovu, ale pouze 
na úrovni teorie, protože osobní příklad selhává na 
celé čáře… “

Agent KIX (pod obraz)

„Vzory mívají děti i mezi staršími spolužáky, bohu-
žel ne vždy kladné…“

Agent KIX (pod obraz)

„Je neuvěřitelné, jak dokonale může zafungovat 
vzor starostlivého a pracovitého otce.“

Agent KIX (pod obraz)

„Také příklady v podobě románových hrdinů lidé 
nadšeně přijímají dodnes… Jen se zdá, že těch 
kladných nějak ubývá…“
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č.005 příběh č.1: (1-2 min.)  „ČERVENÁ“ 

Rodinka Vondrových (otec, matka a syn s dcerou, kteří 
byli v příběhu „VEČEŘE“ v tématu Emoce) nastupují do 
svého autíčka a vydávají se někam na výlet… Otec dů-
ležitě nastavuje GPS.

Auto vyjíždí od domu.

Sledujeme otce, jak soustředěně řídí. Maminka si ma-
luje rty, syn hraje hru na iPadu a dcera dělá něco hol-
čičího.

Auto projede okolo kamery.

Kamera najede z KIXe na semafor, kde právě naskočí 
červená.

Táta se sebevědomě usmívá… Přidá plyn  naplno… 

Syn zvedne hlavu od hry a zahlédne červenou na se-
maforu. Zakroutí jen hlavou…

Auto prolétne křižovatkou - v záběru vidíme, že kolmá 
ulice už má zelenou a všichni naštvaně troubí na auto 
Vondrových.

Pan Vondra má výbornou náladu. 

Ozývá se zvuk policejní sirény…

Kamerou zevnitř vozu sledujeme, jak se policista blíží 
k autu Vondrových. 

Policista přichází k řidiči – pohled zvenku. 

Agent KIX (pod obraz)

„Opět se setkáváme s rodinou Vondrových. Tatínek 
vzorně naplánoval sobotní výlet a uložil do GPS.“

Agent KIX (na kameru)

„Za okamžik uvidíme, jak může pozemšťanům 
víkendový den znepříjemnit jediná chyba.“ 

Agent KIX (pod semaforem) 

„Už se to blíží… Tady na Zemi skoro každý ví, že se-
mafory na křižovatkách by se měly respektovat… “

Pan Vondra 

„To ještě stihnem!“

Pan Vondra 

„Dnes bude den plný zážitků, cítím to v kostech.“

Agent KIX (u silnice) 

„Obávám se, že si pan Vondra dnes skutečně užije. 
Jízdu na červenou policisté opravdu nemají rádi.“ 

Pan Vondra 

„Nechápu, co tu v sobotu straší…?“ 

Policista

„Dobrý den, pane řidiči…“

Obraz Zvuk
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Zevnitř sledujeme, jak policista nakloněný 

do okénka říká, že řidič jel na červenou.

Pan Vondra se vehementně brání.

Syn na zadním sedadle sklopí oči. Trochu to vypadá, 
jako by se za tátu styděl.

Sledujeme v detailech, jak policista vyplňuje bloček, 
pan Vondra vytahuje peníze (tři tisíce) a podává je zne-
chuceně policistovi.

Auto opět vyráží na cestu…

ZATMÍVAČKA

Agent KIX (pod obraz)

„Pan Vondra má jistě co vysvětlovat… 

Navíc, jak se zdá, policista nesdílí jeho povznese-
nou víkendovou náladu…“

Pan Vondra 

„Ale kdepak… Když jsem projížděl, byla tam určitě 
oranžová… přece vím, co jsem viděl.“

Agent KIX (pod obraz) 

„Vypadá to, že rodiče tady na zemi berou některé 
věci příliš na lehkou váhu… 

Pan Vondra (naštvaně) 

„Vždycky se vynořej tam, kde je člověk potřebuje 
nejmíň…“

Syn

„Ale jel jsi na červenou, tati…“ 

Agent KIX (u silnice) 

„Ani velká pokuta nevyváží rodičovské selhání. 
Tenhle pan Vondra určitě není vzor, který by měly 
děti napodobovat.“

Obraz Zvuk

č.006 příběh č.2: (1-2 min.) „Pan ANTIVZOR“

Podivný muž (40-60 let) kráčí městem a vede psa na 
vodítku. Může být trochu jako 

Mr. Bean, zvláště co se týče jeho bezohlednosti k okolí…

…pan Antivzor náhle zjistí, že jeho pes nechal přímo 
uprostřed chodníku pořádnou hromádku. Páníček 
ztuhne, pak se opatrně rozhlédne, jestli to někdo nevi-
dí a zmizí i se psem za nejbližším rohem. 

Přichází nějaká studentka a hromádku likviduje…

Antivzor zvědavě vykukuje za rohem…

Agent KIX (v parku na lavičce) 

„Tohle je pan Antivzor a za chvíli zjistíte, proč mu 
tak říkám…“ 

Agent KIX (pod obraz) 

„…Tak to vidíte. Ještěže existují lidé, kterým jde o 
pořádek víc než o vlastní pohodlí…“
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Agent KIX kouká na příjezdy a odjezdy autobusů…

Pan Antivzor kouří na autobusové zastávce jako fab-
rika a ostatním dospělým cestujícím se jeho počínání 
vůbec nelíbí. 

Jediný, kdo se ozve, je opět naše studentka. 

Antivzor něco zabrblá a znechuceně odhodí špačka 
někam do dáli…

Pan Antivzor vychází z obchodu, kde si právě koupil 
na zimu čepici a nové rukavice. Jde po chodníku, roz-
baluje nákup a vše, co mu odpadne od ruky (krabice, 
papíry, provázky…) zůstává za ním ležet jako odpad-
ková cestička…

Sledujeme dvě malé děti (školáky), které papíry po 
panu Antivzorovi uklízí 

do odpadkových košů…

Sledujeme provoz automobilů ve městě. Dvě děti a 
nějací dospělí se zastaví u přechodu pro chodce, pro-
tože se právě rozsvítila na semaforu červená. Přichází 
pan Antivzor, bezohledně se mezi nimi protlačí a bez 
rozmyslu vstoupí 

do vozovky. Slyšíme jen zaskřípění pneumatik. 

Děti kroutí nevěřícně hlavou… 

Slyšíme zvuk sanitky.

ZATMÍVAČKA

č.007 - DISKUZE (do 2 min.)

Agent KIX (na autobusové zastávce)

„Takového pana Antivzora mohou lidé potkat na 
nejrůznějších místech a většinou jim pořádně 
znepříjemní život.“

Studentka

„Copak vy nevíte, že na autobusové zastávce se 
nekouří?“ 

Agent KIX (někde na pěší zóně)

„Všimněte si, co je pro pana Antivzora typické. Tak 
zcela určitě je to sobeckost, lenost a také bezo-
hlednost…“

Agent KIX (někde na pěší zóně)

„Při pohledu na pana Antivzora se nabízí otázka: 
Co s ním?“

Agent KIX (pod obraz) 

„…Očividně by totiž některým malým dětem 
označení osobní vzor sedělo lépe než mnohým 
dospělým.“

Agent KIX (někde u semaforů)

„Komu není rady, tomu není pomoci. Věřím, že 
další pozemští Antivzorové se poučí dřív, než bude 
pozdě.“
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č.007 - DISKUZE (do 2 min.)

Ve škole sledujeme odpovědi žáků na otázky:

4. – 5. třída: Co pro vás znamenají rodiče? Co byste 
mohli říct o tatínkovi? Co pro vás znamená maminka? 
V čem byste se chtěli svým rodičům podobat? Jak by 
měl podle vás vypadat vzorný člověk? 

6. – 7. třída: Jaké vlastnosti má mít vzorný člověk? Máte 
tady v Česku nějaký vzor? Jaké byste udělali změny, 
aby bylo více dobrých vzorů? Kdo je vaším osobním 
vzorem?

8. – 9. třída: Kdo se ti vybaví pod slovem autorita? Jak 
se podle vás dá získat autorita? Víte, co znamená slovo 
respekt? Jak se dá respekt ztratit? V čem vidíte poziti-
vum médií? V čem mohou být média negativní? Jak se 
dá ubránit vlivu médií?

Obraz Zvuk

Obraz Zvuk

č.008 – VIP (max. 1 min.) Zpěvačka Tereza Černochová mluví o svém největ-
ším vzoru.

Obraz Zvuk

č.009 – KIX (0,5 min.)

Agent KIX sumarizuje na závěr: 

Vhodné ukázky z  příběhů (afekty či strachy…), které 
ještě uvidíme v  průběhu pořadu.

KIX se široce usměje…

Závěrečné titulky.

Agent KIX

„Člověk, kterého označujeme za vzor, má určité vlast-
nosti, které jej už k tomu svým způsobem předurčují.“

Agent KIX  (pod obraz)

„Většinou jsou to lidé optimističtí, nebojí se přicházet 
s novými věcmi, jednají nad rámec svých povinností, 
jejich myšlení i činy jdou ruku v ruce, jsou sami sebou – 
na nic si nehrají a také v pomoci bližním jsou nezištní. 
Tito lidé mohou pozvednout vnímání uvadající autori-
ty ve společnosti.“ 

Agent KIX  (usmívá se)

„A ještě malý vzkaz pro pozemskou civilizaci: Nejhorší 
věci se dějí tehdy, když ti dobří nic nedělají.“
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Otázky pro další reflexi:

4. – 5. TŘÍDA: Kdo je pro tebe vzorem? V čem by ses chtěl svému vzoru podobat? Čím se vyznačují dobří 
lidé? Jak se chovají vůči druhým? V čem nás vzory přitahují? Čím se vyznačují negativní vzory? Proč bychom 
se jim měli vyhýbat?

6. – 7. TŘÍDA: Jak ovlivňují média tvůj volný čas? Jak správně užívat internet? Jak správně přistupovat k 
facebooku? Jaká jsou pozitiva médií? Jaká jsou negativa? Jaké vzory nám média nabízejí? Máš nějakého 
hrdinu, jehož chování se ti líbí? Jakého? Můžeš uvést, v čem se ti jeho chování líbí? Jaké charakteristiky mají 
pozitivní vzory? 

8. – 9. TŘÍDA: Jak nás média manipulují? Jak se této manipulaci bránit? V čem je nebezpečná agresivita, 
která je zobrazovaná v médiích? Jak si představuješ kritický přístup k informacím z médií? Objevil jsi již 
někdy, že média uváděla polopravdu nebo přímo lež? Kdy konkrétně? Jaký je tvůj smysl života? Jak ho mů-
žeme najít? Jaký můžeme prožít život, když bude mít smysl?
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Nezištnost
Devátý díl se zabývá elementární prosociálností, což je schopnost vykonat něco dobrého 

bez očekávané protislužby. V každé věkové kategorii můžeme zaměřit reflexi na rozvoj následujících výstu-
pů a učivo:

4. – 5. ročník

Výstup - žák Učivo

• povzbuzuje druhé
• projevuje zájem o spolužáky a vrstevníky
• dokáže být druhým prospěšný
• respektuje druhé
• vyjadřuje prosociální chování vůči druhým svo-
bodně

• povzbuzení druhých
• služba pro druhé 
• zájem o spolužáky a vrstevníky
• respektování druhých
• svobodné přijetí vlastních závazků a povin-
ností  vůči druhým
• zodpovědnost za svá rozhodnutí

6. – 7. ročník

Výstup - žák Učivo

• dokáže jednat prosociálně i ve ztížených pod-
mínkách

• limity prosociálnosti
• prosociální chování k neoblíbeným, nesym-
patickým atd. lidem 
• prosociální rozhodování a chování ve vypja-
tých situacích

8. – 9. ročník

Výstup - žák Učivo

• reflektuje mravní hodnoty a normy
• respektuje normy, které se ho týkají
• rozvíjí morální úsudek 

• mravní hodnoty a normy
• podněty pro rozvoj morálního úsudku
• každodenní události a morální úsudek
• morální úsudek a školní prostředí
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Scénář k nezištnosti

Obraz Zvuk

č.001a – ZNĚLKA: (45 sec.)

Na obrazovce je KIX v „přímém přenosu“…

Pokračuje sestřih ukázek ze seriálu.

Mezi tím vším se objevují postupně titulky:

ETICKÉ FÓRUM ČR 

uvádí

dokumentární pořad

ZPRÁVY AGENTA KIXE

Devátý díl

„NEZIŠTNOST“

Agent KIX (hovoří do kamery) 

„Hlásí se agent KIX. Zprávy z planety Země.“

Začíná rytmická hudba.

Agent KIX 

„Opět se nacházím mezi lidmi. Mým úkolem je 
sledovat jejich aktuální civilizační úroveň.

Někdy mi připadá, jako by právě objevovali něco, 
co u nás máme už dávno vyřešeno. Totiž, že jed-
ním ze zásadních předpokladů uchování života je 
kvalita vzájemných vztahů.

Je to vlastně o tom, jak se chováme jeden k druhému.

A že to vždycky začíná u dětí, je celkem pocho-
pitelné. Právě oni jsou totiž budoucností každé 
civilizace. Držme jim tedy palce.“ 

Obraz Zvuk

č.002 – KIXův úvod: (0,5 min.) 

Sledujeme jak KIX stojí někde u semaforů.

Vhodné ukázky z příběhu „Červená“ (děti vzadu v 
autě), což ještě uvidíme v průběhu pořadu.

Agent KIX 

„Dnes se spolu se mnou podívejte 

na potřebu tzv. „prosociálnosti“, které se lidem 
očividně nedostává.“

Agent KIX

„Jedná se vlastně o schopnost vykonat něco 
dobrého pro druhé a nečekat za to žádnou proti-
službu. Podstatou je tedy tzv. nezištnost. Na rozdíl 
od ostatních typů chování, které jsou například 
běžné v rodině nebo mezi přáteli, předpokládá od-
poutání se od svých vlastních potřeb. Je to služba 
jiným lidem. Mezi typické znaky takového chování 
patří dělení se, darování, empatické naslouchání, 
podpora druhých, soucítění s druhými nebo snaha 
o vzájemnou jednotu.“
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Agent KIX (polodetail) 

„A jakýmsi vrcholem toho všeho je obětavost, 
která vyžaduje velkou míru odvahy a odhodlání. 
Přináší však člověku radost a spokojenost.“

Agent KIX (detail) 

„Dnes si tedy ukážeme na samotné jádro lidství.“

Obraz Zvuk

č.003 – Anketa mezi dětmi: (1 min.) 

Sledujeme ilustrační záběry dětí ve škole 

v učebně. 

Vzápětí vidíme a také slyšíme jejich bezprostřední od-
povědi na otázku:

Proč bychom měli pomáhat druhým?

Agent KIX (pod obraz) 

„Touha pomoci druhému se u lidí může projevovat 
už od raného věku.“ 

Agent KIX (pod obraz)

„Poradit a povzbudit se dá slovy, ale jsou také situ-
ace, kdy by spíš pomohly činy.“

Agent KIX (pod obraz)

„Dobrou vlastností je také schopnost dělit se. A to 
v podstatě o cokoliv. Dokonce i 

o hudební zážitek.“

č.004 – KIX o kreativitě: (1 min.) 

Komiksové kresby doprovázené komentářem 
agenta KIXe:

Ilustrace 1

Malý kluk nese starší paní, která jde o holi, obrov-
ský nákup. Paní je šťastná: „Děkuji. Ty jsi ale hodný 
chlapec.“ 

Ilustrace 2

U rodiny, která zachraňuje v domě po povodni co 
se dá, zastaví nějací chytrolíni a bez zjevné chuti 
jim pomoci jen tak rozumují: „Jo to znám. Budou 
problémy s pojišťovnou.“ „Jen aby někdo nepřišel 
rabovat.“ „No, to je nepříjemné, musíte doufat…“

Ilustrace 3

Dva mladí lidé mají v uchu každý jednu část stere-
ofonního sluchátka z discmana.

Obraz Zvuk
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Ilustrace 4

Dva handicapovaní na speciálně upravených vozí-
cích, které však vypadají až futuristicky skoro jako 
formule 1. 

Handicapovaní: „To je paráda!“ 

Natěšený sponzor: „To mám radost, že se vám ty 
nové invalidní vozíky tak líbí.“

Agent KIX (pod obraz)

„Jsou lidé, kterým možnost pomoci druhému činí 
obzvlášť velké potěšení.“

Obraz Zvuk

č.005 příběh č.1: (1-2 min.) „KAZISVĚT“

Sledujeme akční úvod ze cvičení požárníků (holly-
woodský nářez).

Pokračujeme v akčních záběrech z hasičského 
cvičení.

Nějaký mladý hasič jménem Ruďák (rošťák na první 
pohled) se rozhlíží, co by kde někomu vyvedl. 

Ruďák přivádí svými fórky ostatní kolegy k nepří-
četnosti. Jednou při cvičení napne hadici, takže o 
ní jeden z hasičů zakopne, podruhé dá někomu 
vajíčka do přilby, jindy úmyslně nedotáhne přírubu 
u hadice a jeden z kolegů skončí nedobrovolně v 
gejzíru vody.

Šéf hasičů nad tím kroutí hlavou a jeho veškeré 
domlouvání je marné. Vidíme, jak před ním mladík 
vážně kýve hlavou, ale když od šéfa odchází, dělá 
opičky a vyvrací před ostatními oči v sloup.

Hasiči hasí v oblacích dýmu. Slyšíme sirény dalších 
přijíždějících vozů. Občas vidíme problesknout 
plameny. Tohle už není cvičení a mladík se ukrývá 
za požárním autem. Bojí se jít do akce, protože 
logicky nic moc neumí a navíc má strach.

Objevuje se šéf hasičů.

Agent KIX 

„To co sledujete je hasičské cvičení a těm lidem ve 
slušivých uniformách se tady 

na Zemi říká hasiči.“

Agent KIX 

„A jelikož hasiči jsou nepostradatelní, protože li-
kvidují požáry a také zachraňují lidské životy, musí 
se v této činnosti neustále zdokonalovat. K tomu 
slouží právě takováto cvičení.“

Agent KIX

„Někteří lidé však neberou podobné záležitosti 
moc vážně – nepřijali to jako své poslání. O to 
horší pak je, když se takový člověk dostane mezi 
hasiče.“ 

Ruďák (šeptá si sám pro sebe)

„Copak asi dnes Ruďák provede?“

Agent KIX (pod obraz) 

„V týmu, který by měl být maximálně sehraný, 
může být takový člověk hotovou pohromou. A 
i přesto, že se snaží dělat něco jako legraci, jeho 
chování ostatní hasiče dost znervózňuje.“ 

Agent KIX

„Jenže co bude, až se tento Ruďák dostane do 
skutečné akce?“
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Ruďák se krčí u kola hasičky a třese se hrůzou.

 

Šéf hasičů dostane spásný nápad. 

Za chvíli už na něj Ruďák překvapeně zírá. Ještě 
nikdo mu nikdy tak jasně neřekl, že ho někdo 
potřebuje….

Sledujeme Ruďáka v plném nasazení s hadicí v 
rukou a odhodlaným výrazem ve tváři. Je 

po všem, ostatní plácají Ruďáka po ramenou… 

ZATMÍVAČKA

Šéf hasičů (křičí na něj v hluku požáru a čerpadel)

„Ruďáku, co tady děláš… proč nejsi u ostatních??“

Ruďák (něco koktá)

„Já… já… tedy... já asi…“

Šéf hasičů (křičí na něj v hluku požáru a čerpadel)

„Ty se bojíš, člověče… Jsi samá lumpárna a teď 
nevíš, co máš dělat…“

Ruďák (stále něco koktá)

„Ehmmm…“

Šéf hasičů (křičí na něj v hluku požáru a čerpadel)

„Oni tě potřebují, Ruďáku! Jsi součástí týmu… 
rozumíš?!“

Agent KIX (někde na pěší zóně)

„No, tady to můžeme přeskočit, abych vás nena-
pínal. Víte, že z Ruďáka se stal jeden z nejlepších 
hasičů, jakého tady kdy měli?“

Agent KIX (pod obraz) 

„Ono někdy stačí málo. Prostě si uvědomíte, že 
vás někdo potřebuje. Že jste součástí týmu a navíc 
rozhodujete o životech ohrožených lidí.“

Obraz Zvuk

č.006 příběh č.2: (1-2 min.)  „VÁNOCE“ 

Tatínek se smutným úsměvem jemně zazvoní na 
zvoneček. Rodinka vstává od stolu a jde 

ke stoličce u okna, na které je ozdobená vánoční 
větvička a na zemi pod ní několik titěrných balíč-
ků. Je zřejmé, že se jedná o nějaké velmi chudé 
Vánoce…

Hraje vánoční hudba.

Agent KIX

„Tady na Zemi se všichni těší na Vánoce. Mohou za 
to většinou dárky, ale také atmosféra s tím spoje-
ná. Lidé tomu říkají svátky klidu a míru.“
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Děti si opatrně rozbalují malé dárečky. 

Chlapec nakonec objevuje pouze balíček bonbó-
nů a dívenka hadrovou panenku, kterou jí ušila 
maminka. 

Tatínek s  maminkou se na sebe smutně podívají.

Uslyšíme jasné a radostné zazvonění před domov-
ními dveřmi.

Všichni překvapeně zvednou hlavu a otočí se smě-
rem k předsíni. 

Děti se rozbíhají posíleni náhlým tušením. 

A pak pomalu otevírají hlavní dveře. Na jejich tvá-
řích vidíme rostoucí radost. 

Před dveřmi je na chodníku mnoho nejrůznějších 
hraček (také velké elektrické auto) a balíčků v krás-
ném provedení.

Tatínek s maminkou se na sebe překvapeně podí-
vají…

Vidíme, jak se v protějším domě, za mírně odhrnu-
tou záclonou, usmívají dva starší manželé a pozor-
ně sledují, jak si Pokorní odnášejí dárky do domu.

ZATMÍVAČKA

Agent KIX (pod obraz)

„Ale ne všichni si mohou krásné vánoce dovolit. 
V rodině Pokorných přišel tatínek i maminka krátce 
po sobě o zaměstnání a jejich finanční možnosti z 
hlediska dárků jsou téměř nulové.“

Agent KIX (na kameru)

„Jsou záležitosti, které lidé jen tak jednoduše ne-
změní. Smutný úsměv a doufání v lepší časy je asi 
tak všechno, co jim zbývá. Jenže co nezmění jedni, 
mohou změnit druzí…“ 

Agent KIX (pod obraz)

„Nikoho v rodině Pokorných by ani ve snu nena-
padlo, že vánoční večer bude mít takový náhlý 
obrat. Radostná atmosféra byla téměř hmatatelná.“

Agent KIX (na kameru)

„Ale ještě někdo prožíval obrovskou radost…“ 

Agent KIX (pod obraz)

„…a i když nechtěli být viděni, vám je mohu uká-
zat. Byli to sousedé odnaproti, kdo udělali Pokor-
ným ty pravé Vánoce.“ 
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č.007 - DISKUZE (do 2 min.)

Ve škole sledujeme odpovědi žáků na otázky:

4. – 5. třída: Co by měl člověk udělat pro své štěstí? 
Čím můžete být svému okolí prospěšní? Co vás 
dokáže povzbudit? Jak se podle vás projevuje 
respekt? Máte nějaké povinnosti? 

6. – 7. třída: Jak bychom se měli chovat k ostatním? 
Jak se chováte ke zlým lidem? Jak přistupovat k 
neoblíbeným spolužákům? Jak se  dá bránit proti 
pasivitě? Jak řešit konflikty? Proč existují lidé ob-
líbení a neoblíbení? Co si představíte pod slovem 
nezištnost?

8. – 9. třída: Proč je dobré si navzájem pomáhat? 
Víte, co je svědomí? Jak se projevuje moudrý člo-
věk? Jak jedná podle vás statečný člověk? Proč se 
člověk snaží o spravedlnost?

Zpěvačka Lucie Bílá hovoří o lásce a pomoci v ro-
dině a společnosti. Také o svém pohledu na druhé 
lidi.

Obraz Zvuk

Obraz Zvuk

č.008 – VIP (max. 1 min.)

Obraz Zvuk

Agent KIX

„Nezištnost – tj. prosociálnost, je základem občan-
ské společnosti.“

Agent KIX  (pod obraz)

„Bez obětavosti vedoucích by nemohly fungovat 
mnohé zájmové kroužky, bez nasazení obyčejných 
lidí by neproběhly občanské aktivity zaměřené 
na rozvoj obcí, nebo ochranu životního prostředí. 
Prosociálnost tlumí agresivitu a egoismus mezi 
lidmi a naopak velmi úzce souvisí s empatií. Dá se 
tedy říci, že motivuje jedince, aby přinášel dobro 
druhým.“ 

Agent KIX  (usmívá se)

„Chovat se nezištně je úplně normální běžná věc, 
která by měla provázet naše každodenní jednání.“

č.009 – KIX (0,5 min.)

Agent KIX sumarizuje na závěr: 

Vhodné ukázky z příběhů (afekty či strachy…), 
které ještě uvidíme v průběhu pořadu.

KIX se široce usměje…

Závěrečné titulky.
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Otázky pro další reflexi:

4. – 5. TŘÍDA: Proč bychom měli umět povzbuzovat druhé? Jak to může na ně působit? Jaký je rozdíl mezi 
vhodným a nevhodným povzbuzováním? Jak můžete být druhým prospěšní? Co člověku přináší to, že je 
druhým prospěšný? Co pro člověka znamená, když se o něj někdo zajímá? Jak naopak prožívá nezájem? Co 
můžeš udělat pro to, aby ses začal o lidi kolem sebe více zajímat?

6. – 7. TŘÍDA: Je dobré pomáhat i neoblíbeným lidem? Proč? Kdy by se měl člověk starat pouze o sebe a 
druhých si nevšímat? Jaké výhody má nezištně chování? Jaké má naopak nevýhody? Jak si konkrétně v ži-
votě představuješ obětavost? Proč je mezi lidmi tak důležitá? Do jakých vypjatých situací se můžeš dostat? 
Jak to ovlivní tvoje rozhodování a jednání? 

8. – 9. TŘÍDA: Čím se vyznačuje etické jednání? Proč se lidé chovají eticky? Proč se lidé chovají neeticky? 
Jaký vliv na společnost má etické jednání? Jaké důsledky má naopak neetické jednání? Co to je morální 
úsudek? Co ho ovlivňuje? Jak ho můžeme rozvíjet? Podle čeho se pozná úroveň mravního usuzování?
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Solidarita
Desátý díl se zabývá komplexní prosociálností – schopností chovat se nezištně k jakémukoliv člověku. V ka-
ždé věkové kategorii můžeme zaměřit reflexi na rozvoj následujících výstupů a učivo:

4. – 5. ročník

Výstup - žák Učivo

• vnímá a reflektuje globální problémy • senzitivita ke globálním problémům
• základy komplexní prosociálnosti a solidarity

6. – 7. ročník

Výstup - žák Učivo

• projevuje úctu k životu ve všech jeho formách
• vnímá krásu a mnohotvárnost přírody
• přijímá zodpovědnost za životní prostředí
• aktivně se podílí na ochraně přírody

• úcta k životu ve všech jeho formách
• citový vztah člověka k přírodě 
• vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody 
• zodpovědnost za životní prostředí
• ochrana přírody a prosociálnost
• etický rozměr ochrany přírody 

8. – 9. ročník

Výstup - žák Učivo

• dokáže se chovat prosociálně k jakémukoliv 
člověku
• v kontextu své situace a svých možností přispívá 
k řešení sociálních problémů
• osobně se angažuje a podílí na vytváření pozitiv-
ního školního klimatu
• rozvíjí porozumění k etnickým, národnostním, 
sociálním a náboženským minoritám
• je vnímavý k potřebám lidí z chudých částí světa
• vyhledává informace o lidech z jiných koutů 
světa, především z těch, kde vládne chudoba
• aktivně se účastní humanitárních aktivit zaměře-
ných na zmírnění bídy a chudoby ve světě
• uplatňuje toleranci ve svém jednání

• význam komplexní prosociálnosti 
• formy komplexní prosociálnosti
• pomoc anonymnímu člověku 
• osobní angažovanost 
• projekty na řešení sociálních problémů 
• informace o menšinách 
• vztah k menšinám 
• využití prosociálnosti v multikulturní společ-
nosti 
• pozitivní vztah k diverzitám 
• tolerance
• bída světa 
• informovanost o situaci zemí třetího světa 
• formy humanitární pomoci 
• humanitární projekty
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Scénář k solidaritě

Obraz Zvuk

č.001a – ZNĚLKA: (45 sec.)

Na obrazovce je KIX v „přímém přenosu“…

Pokračuje sestřih ukázek ze seriálu.

Mezi tím vším se objevují postupně titulky:

ETICKÉ FÓRUM ČR 

uvádí

dokumentární pořad

ZPRÁVY AGENTA KIXE

Desátý díl

„SOLIDARITA“

Agent KIX (hovoří do kamery) 

„Hlásí se agent KIX. Zprávy z planety Země.“

Agent KIX 

„Opět se nacházím mezi lidmi. Mým úkolem je 
sledovat jejich aktuální civilizační úroveň.

Někdy mi připadá, jako by právě objevovali něco, 
co u nás máme už dávno vyřešeno. Totiž, že jed-
ním ze zásadních předpokladů uchování života je 
kvalita vzájemných vztahů.

Je to vlastně o tom, jak se chováme jeden k druhé-
mu.

A že to vždycky začíná u dětí, je celkem pocho-
pitelné. Právě oni jsou totiž budoucností každé 
civilizace. Držme jim tedy palce.“ 

Obraz Zvuk

č.002 – KIXův úvod: (0,5 min.) 

Agent KIX stojí před základní školou, kde se bude ode-
hrávat druhý příběh.

Agent KIX 

„Dnes se opět podíváme na potřebu tzv. „prosoci-
álnosti“, ale v poněkud širším měřítku…“

Agent KIX

„…Mezi lidmi na zeměkouli totiž panují obrovské 
majetkové rozdíly. Pokud připodobníme svět k 
jakési globální vesnici, budou poměry vypadat 
následovně: pouze 7% všech obyvatel vlastní 
automobil a jen 20% má televizi. Na druhé straně 
17% lidí nemá svůj vlastní domov, 33% je negra-
motných, 20% nemá přístup k pitné vodě a 20% 
obyvatel celého světa musí vystačit s dvacetikoru-
nou na den.“

 

Agent KIX (na kameru) 

„Je tedy zapotřebí něčí velké iniciativy a nasazení 
ve prospěch širších společenských problémů.“
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č.003 – Anketa mezi dětmi: (1 min.) 

Sledujeme ilustrační záběry dětí ve třídě. 

Vzápětí vidíme a také slyšíme jejich bezprostřední od-
povědi na otázku:

Proč jsou i dnes chudí lidé?

Agent KIX (pod obraz) 

„V lidské společnosti můžete ještě dnes vidět těžce 
pracující děti, zatímco o několik set kilometrů dál 
se paradoxně jiné děti nudí v luxusně zařízených 
školních učebnách.“

Agent KIX (pod obraz)

„Ani žebrající podvyživené děti nejsou vzácností, 
stejně jako děti, které hlad nikdy nepoznaly.“

Agent KIX (pod obraz)

„Při pohledu na tyto hrající si děti ve dvou různých 
částech světa vás asi napadne, že i zde je něco 
špatně.“

Agent KIX (pod obraz)

„Každý člověk by měl mít na paměti, že není na 
světě sám a že je vlastně úžasné, když se vzájemně 
můžeme potřebovat.“

Obraz Zvuk

Obraz Zvuk

č.004 – KIX o kreativitě: (1 min.) 

Komiksové kresby doprovázené komentářem 
agenta KIXe:

Ilustrace 1

Hubené asijské dítě za sebou táhne velkou rikšu s 
turisty / žák se znuděně tváří v krásné učebně.

Ilustrace 2

Podvyživené dítě z Afriky vs. školák, který se pro-
chází s pitím po ulici. 

Ilustrace 3

Dva černoušci si hrají se starou obručí vs. znechu-
ceně se tvářící dítě nad hromadou hraček.

Ilustrace 4

Helikoptéra přistává na území postižené kata-
-strofální záplavou – záchranáři vyzdvihují lidi ze 
střechy zaplaveného domu.
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č.005 příběh č.1: (1-2 min.)  „ADOPCE NA DÁLKU“ 

Tatínek sedí v obýváku a čte zaujatě noviny. V pozadí 
svítí televize a po chvíli do místnosti nesměle nakouk-
ne dcera Míša.

Sledujeme, jak Míša tatínkovi vysvětluje pravidla cha-
ritativní akce a přesvědčuje ho.

Sledujeme otce, jak vybuchne. 

Dcera sklopí hlavu a smutně odchází.

Pan Vondra za ní ještě volá…

Agent KIX trochu překvapeně…

Snová atmosféra. O stěnu chýše někde „na jihu“ sedí 
opřený uboze oblečený pan Vondra ještě s nějakým 
černochem. Jsou na první pohled velmi chudí. Jde 
kolem nějaký americký turista… Otočí se prosebně 
k turistovi: „Promiňte, přišel jsem o práci…“ a pak jen 
zklamaně svěsí ruce. Je vidět, že je jim skutečně zle a 
že mají oba hlad.

Míša

„Tati? Máš chvilku?“

Agent KIX (na kameru)

„Tak tohle je pan Vondra, kterého už dobře známe 
a jeho dcera Míša…

…která se ve škole zapojila do akce 

na podporu afrických dětí a také přispěla svými 
našetřenými penězi. Nyní o malý příspěvek žádá i 
svého tatínka.“ 

Pan Vondra

„Adopce na dálku? No to určitě ne! Právě to tady 
čtu… Stále mezi sebou jen válčej! Jsou 

to líný kůže! A to jim na to mám ještě posílat pení-
ze?“

Pan Vondra

„Jsem rád, že uživím rodinu a ne se ještě starat o 
jiný!?“

Agent KIX (na kameru)

„No… i to je názor. Jak vidím, někteří lidé nemají 
o solidaritě ani tušení. Tak panu Vondrovi trochu 
pomůžeme…“

Žebrák (p. Vondra)

„Promiňte, přišel jsem o práci …“ 

Agent KIX (na kameru)

„A pozor! Teď to přijde…“  

Paní (nakloní se směrem k manželovi)

„Nechceš mu něco dát…? Je to fakt nějaký chu-
dák…“

Obraz Zvuk
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Pár pokračuje v chůzi a kamera přejede na žebráka 
Vondru. Ten jenom nevěřícně zírá a my slyšíme znovu 
větu, kterou své dceři řekl on sám:

Opět se dostáváme do přítomnosti a pan Vondra se 
probírá u novin v obýváku (jako by jen na chvíli usnul). 
Sekundu přemýšlí a vzápětí volá na dceru.

Pan Vondra si povídá s dcerou. Potom vytahuje z pe-
něženky větší obnos a s úsměvem jí bankovku podá-
vá. Ta zajásá a tatínka obejme.

ZATMÍVAČKA

Pán (nakloní se směrem k manželce)

„Jsem rád, že uživím rodinu a ne se ještě starat o 
jiný!?“

Pan Vondra s efektním dozvukem

„Jsem rád, že uživím rodinu a ne se ještě starat o 
jiný!?“

Pan Vondra

„Míšo! Můžeš jít sem…?“

Agent KIX (s úsměvem) 

„Jsou lidé, které o nutnosti vzájemné solidarity 
nepřesvědčíte nikdy…“

Agent KIX (pod obraz)

„…ale pro pana Kučeravého byl tento malý sen 
totálním prozřením. Myslím, že Míša může být teď 
na svého tatínka dokonale hrdá. Co říkáte?“

Obraz Zvuk

č.006 příběh č.2: (1-2 min.) „Asiat“

Chvíli sledujeme typický přestávkový hluk ve třídě (7. 
- 9. třída). 

Náhle se otevřou dveře a přichází učitelka s nějakým 
novým žákem. Jedná se o Asiata. 

Děti se rychle staví na svá místa a zvědavě pokukují po 
nováčkovi.

Paní učitelka přivádí Jinga na jedno volné místo a za-
čne probírat látku. Nová spolužačka v lavici si okamži-
tě odsedne. 

Sledujeme však i další žáky, jak pozorují nového kluka. 
Většinou jsou to pohledy zvědavé, ale také nepřístup-
né či zlověstné.

Učitelka

„Dobrý den, sedněte si. Představuji vám nového 
spolužáka. Jmenuje se Jing a ještě moc dobře neu-
mí česky. Věřím, že mu však pomůžete. Tam odkud 
přišel, byl velmi dobrým žákem.“
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Sledujeme hloučky o přestávce. Jing je osamocený 
a smutný. V jednom z hloučků je takový jeden Protiva 
(kluk, co všechno záporně komentuje a teď dostal po-
řádné sousto).

Jing jde po chodbě a nějaký hromotluk do něj úmy-
slně strčí, až ho málem porazí… Všichni se začnou 
smát…

Protiva před ním stále poskakuje a vysmívá se mu, 
čímž pořád dokola třídu povzbuzuje k výsměchu.

Parta kluků honí Jinga po chodbě. Potom jej odtáh-
nou někam na záchodek. Tam drží Jinga a Protiva mu 
zapálenou sirkou šermuje před nosem. 

Jing se v hrůze klukům vytrhne a utíká opět chodbou. 
Běží k zábradlí, a když jej ostatní už téměř dohání, Jing 
přes zábradlí přepadne a spadne dolů pod schody. 
Žáci zděšeně hledí na nehybné Jingovo tělo.

Spolužáci přišli za ním domů s  dárky a omluvou.

ZATMÍVAČKA

Agent KIX 

„Nováčci to nemají nikdy jednoduché. A pokud se 
navíc jedná o někoho, kdo je cizí národnosti, bývá 
to ještě složitější.“  

Protiva

„…Nemá von nějaký šikmý voči??“

(hurónský smích)

Agent KIX (pod obraz) 

„Vypadá to, že tenhle nováček – Jing – to bude mít 
obzvlášť těžké.“

Protiva

„Ty byt Rakosnik z Rakosnicka?“

(opět hurónský smích)

Agent KIX 

„Jenže lidem, bohužel, nestačí jen legrácky a tak 
se stává, že dochází i k smutným situacím, které se 
tady nazývají šikanou.“

Protiva

„Tak co vydržíš, Rákosníku?“

(opět hurónský smích)

Agent KIX 

„A tak někdy musí dojít skoro až k tragédii, aby se 
lidé vzpamatovali. Jing strávil týdny na lůžku…“ 

 

Agent KIX 

„…a mezi tím měli spolužáci dostatek času si 
uvědomit, že ten hoch, i když má šikmé oči, je v 
podstatě stejný jako oni. U jeho lůžka se pak na ná-
vštěvách postupně vystřídala celá třída.“
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č.007 - DISKUZE (do 2 min.)

Ve škole sledujeme odpovědi žáků na otázky:

4. – 5. třída: Co způsobuje lidem utrpení? Co byste 
změnili, kdybyste měli kouzelný prsten? Jak se podle 
vás žije chudým lidem? Co by se muselo změnit, aby 
bohatí lidé více pomáhali chudým? 

6. – 7. třída: Co vede lidi k tomu, aby pomáhali dru-
hým? Čím byste chtěli být druhým prospěšní? Proč 
vznikají stále nové válečné konflikty? Co vám říká slo-
vo solidarita? Jaké nejhorší problémy vidíte ve světě? 
Co si myslíte o toleranci? 

8. – 9. třída: Které celosvětové problémy považujete za 
nejhorší? Vidíte nějaké řešení celosvětových problé-
mů? Proč zatím nejsou vidět zásadní výsledky řešení 
celospolečen-ských problémů? Co očekáváte od bu-
douc-nosti? Jakou roli v životě člověka by měly hrát 
peníze? Jak by se měli Češi chovat k lidem jiné národ-
nosti? 

Zpěvačka Lucie Bílá hovoří o svých zkušenostech 
se solidaritou a tolerancí.

Obraz Zvuk

Obraz Zvuk

č.008 – VIP (max. 1 min.)

č.008 – VIP (max. 1 min.)

Agent KIX sumarizuje na závěr: 
Agent KIX

„Pokud chtějí lidé v této globalizované době řešit 
celosvětové problémy, je nezbytné, aby si osvojili 
pořádnou dávku prosociálního chování.“ 

Agent KIX  (usmívá se)

„Nesmí se bát překračovat národnostní, nábožen-
ské a světonázorové hranice. A stane-li se tak v 
bohatých národních společenstvích a kulturách, 
kam patří i česká společnost, dají se úspěšně řešit 
současné znepokojující celosvětové problémy.“ 
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Závěrečné titulky.

Agent KIX  (usmívá se)

„Pro mnohé to může znít jako utopie, ale příklady 
některých organizací jako jsou Charitas Internatio-
nal, Člověk v  tísni, Lékaři bez hranic a Adra (nebo 
také jednotlivců jako byli Matka Tereza, Albert 
Schweitzer či Gándhí), tomu dávají nádech reál-
nosti a aktuálnosti.“

Otázky pro další reflexi:

4. – 5. TŘÍDA: Co je to solidarita? Proč je tak důležitá? S kým bychom měli být solidární? V čem? Proč jsou 
lidé v naší společnosti tak nespokojení, i když se máme velmi dobře? Jak je to s životní úrovní v jiných čás-
tech světa? Jak se k sobě chovají lidé v chudých částech světa? Proč jsou k sobě často přívětivější a více si 
pomáhají?

6. – 7. TŘÍDA: Co se ti nejvíce líbí na přírodě? Proč bychom ji měli chránit? Jak člověk přírodu ohrožuje? Jak 
mu to příroda vrací? Jak chráníš přírodu ty? Proč bychom si měli vážit života? Co pro tebe život znamená? 
V čem je život krásný? Co náš život ohrožuje? Jak můžeme my ovlivnit, zda je na světě mír a pokoj nebo ne? 
Jak vznikají konflikty mezi různými skupinami lidí? 

8. – 9. TŘÍDA: Jak můžeme přispět k řešení sociálních problémů? Jak můžeme přispět k dobrému klimatu 
v naší škole? Co můžeme v našem okolí změnit k lepšímu? Jací jsou lidé z odlišných ras a národů? Čím se 
vyznačuje vzájemná tolerance? Proč existují obavy a předsudky vůči minoritám? Jak můžeme bojovat proti 
celosvětové chudobě? Znáš nějaké projekty zaměřené na boj proti chudobě? Jak by se mohla do těchto 
projektů zapojit vaše škola a třída? 
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ZÁVĚR

Milí přátelé!

Pokusili jsme se vám předložit zajímavou pomůcku pro výuku etické výchovy. Jedná se o pouhý nástroj, 
jehož uplatnění je ve vašich rukách. Výchova je totiž na prvním místě procesem, který většinou přináší 
výsledky až v dlouhodobé perspektivě. Ovoce vaší práce jednoduše sklízí někdo jiný. To je na výchově to 
krásné, ale i ohrožující.

Audiovizuální pomůcka Agent KIX by byla sama o sobě jen nedostatečným nástrojem, jehož shlédnutí by 
mohlo žáky zaujmout, ale to by tak bylo všechno. Základem využití pomůcky je propojení s reflexí. Myslíme 
si, že seriál může žáky upoutat a tak obohatit vaši pedagogickou práci. To hlavní však musíte učinit vy. Skrze 
Sokratovský dialog, který vyvolává více otázek než odpovědí, dovést žáky k zamyšlení nad sebou samými, 
svým životem a svým okolím. Etická výchova by totiž měla být založena na reflexi a diskuzi, protože jedině 
tak můžeme překonat moderní individualizmus a relativizaci. Jedině ve společenství s druhými můžeme 
získat náhled, nebo chcete-li jakési zrcadlo pro vlastní každodenní život. I když je každý člověk individu-
um, je zároveň bytost společenská. To znamená, že ke svému životu bytostně potřebuje druhé lidi. A seriál 
Agent KIX bezesporu o lidech a pro lidi v jejich každodenním životě je. Bude záviset opět na lidech, jaký 
účinek přinese.
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PŘÍLOHA 1: 
KONCEPCE DVO ETICKÁ VÝCHOVA V RÁMCI RVP ZV

Vzdělávací obsah
1. stupeň

Očekávané výstupy - 1. období

Žák

 si osvojí oslovování křestními jmény, používání vhodných forem  pozdravu, naslouchání, 
dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě, poděkování, omluvu, přiměřenou 
gestikulaci

 se podílí na vytváření společenství třídy prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných pravidel

 si osvojí základní (předpoklady)vědomosti a dovednosti  pro vytvoření sebeúcty a úcty k druhým

 si osvojí základy pozitivního hodnocení a přijetí druhých

 zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, 
         zájemo spolužáky

 vyjadřuje city v jednoduchých situacích

 využívá  prvky tvořivosti při společném plnění úkolů

 reflektuje situaci druhých a adekvátně poskytuje pomoc
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Očekávané výstupy - 2. období

Žák

 reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace,  eliminuje hrubé výrazy z verbální komuni-
kace, zvládá položit vhodnou otázku

  si uvědomuje své schopnosti a silné stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení

 se dokáže těšit z radosti a úspěchu jiných, vyjadřuje účast na radosti i bolesti druhých, pozitiv-
ně hodnotí druhé v běžných podmínkách

  identifikuje základní city, vede rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na základě empatického 
vnímání přemýšlí nad konkrétní pomocí

  jednoduchými skutky realizuje tvořivost v mezilidských vztazích, především v rodině  a v ko-
lektivu třídy

 iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, dokáže rozlišit  jejich nabídky k aktivitě a na ne-
vhodné reaguje asertivně 

Učivo

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

• komunikace při vytváření výchovného kolektivu – představení se, vytvoření základních komuni-
kačních pravidel kolektivu, zdvořilost, otevřená komunikace

• základní prvky verbální   komunikace v mezilidských vztazích -  pozdrav, otázka, prosba, poděko-
vání, omluva

• základy neverbální komunikace - seznámení se s možnostmi neverbální komunikace, postoje těla, 
mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky

• komunikace citů – identifikace, vyjádření a usměrňování základních citů,  pocity spokojenosti, ra-
dosti, sympatie, smutku, obav a hněvu

POZITIVNÍ HODNOCENÍ SEBE A DRUHÝCH

• sebepojetí -  sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání, podpora 
sebeoceňování

• pozitivní hodnocení druhých – v běžných podmínkách projevování pozornosti a laskavosti, vyjádře-
ní uznání, účinnost pochvaly, připisování pozitivních vlastností druhým, správná reakce na pochvalu 

• akceptace druhého - zážitek přijetí pro každé dítě, nácvik přátelského přijetí, umění odpustit, pomo-
cí empatie předpokládat reakci druhých
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TVOŘIVOST A ZÁKLADY SPOLUPRÁCE

• tvořivost v mezilidských vztazích – vytváření prožitků radosti pro druhé, společné plnění úkolů, 
zbavování se strachu z neznámého řešení úkolu a z tvořivého experimentování

• schopnost spolupráce – radost ze společné činnosti a výsledku, vyjádření zájmu, základní pravidla spolupráce

• elementární prosociálnost – darování, ochota dělit se, povzbuzení, služba, vyjádření soucitu, přátelství

ZÁKLADY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ

• iniciativa – ve vztahu k jiným, hledání možnosti jak vycházet s jinými lidmi v rodině, ve třídě, mezi 
vrstevníky, iniciativa nepřijatá jinými, zpracování neúspěchu 

• asertivní chování – rozlišování mezi nabídkami druhých, schopnost odmítnutí nabídky k podvodu, 
krádeži, pomlouvání, zneužívání návykových látek a sexuálnímu zneužívání

2. stupeň

Očekávané výstupy - 1. období

Žák

 komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci 

  respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a identitu a vytváří  
           si zdravé sebevědomí

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu

 nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva

 rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory 

 spolupracuje  i v obtížných sociálních situacích

 je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení 

 analyzuje etické aspekty různých životních situací 

 se rozhoduje uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení osobních problémů

 aplikuje  postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy 
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Učivo

KOMUNIKACE

• otevřená komunikace – úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, 
dialog, komunikace ve ztížených podmínkách

• aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, způsob a nácvik aktivního naslouchání

DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY

• úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje lidských práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka, 
pozitivní hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská zralost

• jedinečnost a identita člověka – rozvoj sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj sebeovládání a 
morálního úsudku, selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami, radost a optimizmus  v životě

ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ

• asertivní chování – přijatelný kompromis, konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání  o 
laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace svých práv, řešení konfliktu

• obrana před manipulací - asertivní techniky – manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých 
asertivních technik

• fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a prosociálnost v soutěživých 
situacích, prosociálnost a sport

 

REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY

• pozitivní vzory versus pochybné idoly – senzibilizace pro rozlišování vzorů, vliv reálných vzorů, 
prosociální vzory ve veřejném životě, vzory ve vlastní rodině, vliv zobrazených vzorů a vhodné literární 
prameny, smysl autority, vztah k autoritě

• podpora pozitivního působení televize a medií – nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický 
přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a 
pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci médii, media a volný čas 

• já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl mého života, postoje, zodpovědný život, mé schopnosti 
a společnost, zdravý způsob života, autonomie a konformita 

INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST

• iniciativa a tvořivost – renatalizace, nácvik tvořivosti, prosociální aspekt iniciativy a tvořivosti ve 
školním prostředí a v rodině, psychická a fyzická pomoc, ochota ke spolupráci, přátelství 

• iniciativa ve ztížených podmínkách – pozitivní formulace problému, pomoc anonymnímu člověku, 
veřejná osobní angažovanost
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• uplatnění komplexní prosociálnosti – bída světa, informovanost o situaci zemí třetího světa, vztah 
k menšinám, využití prosociálnosti v multikulturní společnosti, pozitivní vztah k diverzitám

APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA

• etické hodnoty – zdroje etiky, osobní odpovědnost, smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, 
ctnosti, svědomí a jeho rozvoj

• sexuální zdraví – zodpovědný vztah k sexualitě, mládí – příprava na lásku, sexuální identita, nezralé 
rodičovství

• rodina – poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva a povinnosti v rodině, role v rodině, formulace 
nevyslovených pravidel a očekávání, hodnota rodiny, zlepšení atmosféry v rodině, komunikace 
v rodině, úcta k členům rodiny, úcta ke stáří

• duchovní rozměr člověka – obrana proti sektám, tolerance k lidem s jiným světovým názorem, 
informace o různých světonázorech 

• ekonomické hodnoty – rozumné nakládání s penězi, zájem o otázky národního hospodářství, vztah 
mezi ekonomikou a etikou, rozvíjení ekonomických ctností – šetrnost, podnikavost

• ochrana přírody a životního prostředí – úcta k životu ve všech jeho formách, citový vztah člověka 
k přírodě, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody, zodpovědnost za životní prostředí 




