metoda k rozvoji komunikačních dovedností
a kritického myšlení
Metodika pro učitele
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Úvod
Co to je vlastně debata? To první, co si většina z nás představí, je vyhrocená debatu politiků,
ve které na sebe v televizi politici a moderátoři křičí, navzájem se neposlouchají, vyhýbají se
otázkám, urážejí se, lžou nebo dokola opakují, co už bylo mnohokrát řečeno.
I přesto, že to je možná nejrozšířenější představa o tom, jak debata vypadá, je třeba si
uvědomit, že přesně tohle rozhodně debata není. Nebo to aspoň není dobrá debata.
V opravdové debatě je naopak potřeba, aby se řečníci navzájem respektovali, odpovídali na
otázky, mluvili pravdu a vyjadřovali se k věci.
Umět vést takovou debatu se člověku může v životě hodit v mnoha situacích. Ať už
v budoucích profesích, které studenti budou zastávat, kde se očekává, že člověk umí
komunikovat a srozumitelně vyjádřit svůj názor nebo přesvědčit své nadřízené, kolegy či
zákazníky. Samozřejmě v politice, mezi vědci a akademickými pracovníky, ovládat umění
debatování se hodí také v odvětvích jako je právo, obchod, média. V neposlední řadě je toto
umění praktické v běžném životě – všichni se dnes a denně domlouváme s rodinou a
kamarády na tom, co si dáme k večeři, na co půjdeme do kina nebo kam pojedeme na
dovolenou, vyhrocené politické debaty v rodině. Ovládat umění debatování nám tedy může
pomoct v klidu, spokojeně a v míru vycházet s našimi blízkými i lidmi v celé společnosti.

Tato metodika vychází z debatní metody Studentské Agora, která vede (nejen) mladé lidi
k rozvoji komunikačních dovedností a kritického myšlení. S metodou Studentské Agory již
více než 20 let pracuje organizace Agora CE, už ji využila při práci se stovkami studentů na
desítkách škol. Tato metodika obsahuje jednak teoretický základ toho, co z oblasti
komunikačních dovedností a kritického myšlení předat studentům, dále nabízí také konkrétní
aktivity, které lze zařadit do výuky, aby studenti tyto dovednosti také v praxi trénovali. Soubor
konkrétních aktivit do výuky vrcholí popisem debaty Studentská Agora, která je dobrým
nástrojem, který využívat ve výuce pro práci s různými aktuálními tématy. Na závěr
v metodice naleznete také materiály k tisku k jednotlivým aktivitám.

"Účelem debatování je učit se, ne vítězit. Respektive učení je jediným vítězstvím, které má
smysl". A. J. Toynbee
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Cíle
Na úvod je třeba uvést, k rozvoji jakých kompetencí studentů aktivity v této metodice
povedou. Pojďme je proto přehledně shrnout:

1. Rozvíjet u studentů kritickou práci s informacemi a samostatné kritické
přemýšlení.
a. Studenti znají různé druhy zdrojů.
b. Studenti umí vyhledat a kriticky zhodnotit informace.
c. Studenti umí formulovat názor a podpořit jej ověřenými argumenty.
2. Rozvíjet u studentů kompetence verbální i neverbální komunikace i jejich sociální
kompetence.
a. Studenti ovládají zásady verbální i neverbální komunikace
b. Studenti umí aktivně naslouchat a reagovat v dialogu.
c. Studenti znají a umí aplikovat základní pravidla diskuse.
d. Studenti se umí vyjadřovat.
e. Studenti umí spolupracovat v týmu vrstevníků.
3. Přispět k odstraňování předsudků a xenofobie.
a. Studenti umí pohlížet na kontroverzní témata z více úhlů
b. Studenti si umí zjistit informace dříve, než si vytvoří názor.
c. Studenti umí debatovat o kontroverzních tématech.
4. Motivovat studenty k zájmu o aktuální společensko-politická témata a k občanské
participaci.
a. Studenti se seznámí s konkrétními společensko-politickými tématy.
b. Zvýší se motivace studentů zajímat se o aktuální témata a jejich motivace k
občanské participaci.
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Část 1 – Teoretická
O čem debatovat aneb teze/tvrzení
V běžném životě – doma, v práci – vyhází samozřejmě témata debat z dané situace.
V případě řízeného debatování ve škole nebo soutěžního debatování, o kterých je v této
metodice řeč, je většinou téma debaty speciálně vybráno tak, aby se o něm dobře
debatovalo, a označujeme jej jako tezi.
Debatní teze je jednoduché tvrzení v podobě oznamovací věty, které je možné obhájit i
vyvrátit (je možné najít argumenty jak pro takové tvrzení tak proti němu).
Příklady debatních tezí:
 Návrhové nebo plánové teze, které nabízí nějaké řešení problému. Je v nich vždy použit
podmiňovací způsob – něco „by se mělo“.
o Ve školách by mělo být zakázáno používání mobilních telefonů.
o Konzumace piva a vína by měla být legální od 16 let věku.
o Fyzické trestání dětí by mělo být zákonem zakázáno.
 Hodnotové teze se zabývají nevyřešitelným sporem přesvědčení jednotlivců. Tyto teze
často zabíhají do filozofie a řeší spory klasických hodnot, jakými jsou spravedlnost nebo
svoboda.
o Ženy mají těžší úděl než muži.
o Vražda je vždy nemorální.
o Snaha o hospodářskou prosperitu je méně důležitá než uchování kvality životního
prostředí.
 Faktické teze se zabývá něčím objektivním, něčím, co se dá vědecky či soudně dokázat
nebo vyvrátit. Aby byla debatovatelná, je nezbytné, aby to zatím nebylo naprosto
přesvědčivě vědecky či politicky rozhodnuto.
o Mírové soužití islámského světa a západní civilizace je možné.
o Média ovlivňují výsledky voleb.
o Zvyšování vládních výdajů nezastaví ekonomickou krizi.
Ať už je obsahem teze cokoliv, ideálně by každá měla být navíc vyvážená (mělo by existovat
dost argumentů pro i proti), aktuální (nebo alespoň podnětná) a kontroverzní (provokující
zájem veřejnosti a rozdílné názory).

Tip: Vyzkoušejte se studenty ve výuce aktivitu Burza tezí (viz kapitola Aktivity do výuky).
Studenti si tak lépe uvědomí, o čem všem je možné debatovat. Také se zamyslí nad tím,
jaké názory na různé kontroverzní problémy zastávají.
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Jak debatovat co nejlépe
Umět dobře je svým způsobem umění a pravý mistr skvěle ovládá hned několik různých
oblastí debatování. V několika podkapitolách postupně přiblížíme 5 takových oblastí:
přemýšlení, argumentace, naslouchání, reagování a prezentace.

Doporučení jsou v této kapitole formulována už rovnou tak, jak je můžete ve výuce předávat
studentům. Jsou u nich uvedena vysvětlení a příklady, aby byly mladým lidem dobře
srozumitelné.
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Přemýšlení
A nad čím by bylo dobré, ať student přemýšlí?





Jaký názor zastávám?
o V první řadě nad tím, jaký mám vůbec vlastní názor na debatované téma
Proč jej zastávám?
o Kde jsem svůj názor vzal? Přebral jsem ho od někoho jiného nebo jsem si ho
utvářel na základě nějakého hlubšího přemýšlení?
Jak můžu tezi lépe vysvětlit a definovat?
o Vzhledem k tomu, že každá teze je jednoduchou oznamovací větou, mohlo by se
zdát, že její význam by měl být všem samozřejmý. To si také každý může sám za
sebe myslet, ale v konečném důsledku je velmi pravděpodobné, že různí lidé
stejnou tezi pochopí jinak a pak se může stát, že jeden mluví o koze a druhý o
voze, to už jistě každý z nás někdy zažil. A pak není divu, že se nemůžeme
domluvit.

Argumentace
V každé debatě jsou opravdu důležité argumenty, proto je třeba zdokonalit studenty v tom,
jak je formulovat, jak je používat a na co myslet při jejich použití v debatě.






Argument je vlastně vysvětlením toho, proč souhlasím nebo nesouhlasím s debatovanou
tezí a jednoduše se na ni dá navázat slovem „protože“
o „TEZE protože ARGUMENT“
o Pokud znění argumentu nejde takto na tezi navázat, pravděpodobně se nejedná o
argument (alespoň ne o dobrý argument a téměř určitě ne o dobře formulovaný
argument).
Je důležité vždycky dobře vysvětlit, co daným argumentem myslíte, co je příčinou
problému, navrhnete konkrétní řešení, poukážete na zdroje, fakta nebo zkušenosti, ze
kterých vycházíte a zdůrazníte, jakého cíle chcete dosáhnout.
o např. Ve školách by mělo být zakázáno používání mobilních telefonů, protože si
na něm při testech a písemkách žáci vyhledávají správně odpovědi na internetu a
takové zkoušení pak není spravedlivé ani vypovídající.
Najděte si tři nejlepší argumenty
o Když diskutujete v soutěži nebo v jakékoliv debatě, která je časově omezena (což
je i debata ve školní hodině), je potřeba si rozmyslet, které argumenty jsou
nejsilnější a použít právě ty a těm slabším se věnovat pouze tehdy, pokud máte
na debatu více času
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Vhodně časově rozložte své silné argumenty - využívejte je na začátku a na konci
diskuze
o nejsilnější argumenty používejte zejména na začátku a na konci diskuse – každý
si nejvíce pamatuje to, co bylo řečeno na začátku a na konci - tzv. Peak prvního a
posledního příspěvku.
Buďte struční, věcní a pracujte s časem
o Neztraťte se v přehršli slov
o Méně je někdy více.
o Nikdy není dost času.
Přemýšlej, jaké argumenty použije protivník
o Při práci s argumenty uvažujte také o argumentech protistrany a hledejte proti nim
validní protiargumenty. Proto je dobré se podívat na názor oponenta a chvilku
vnímat diskuzi také z jeho pohledu.
Uváděj své zdroje – knihy, články, konkrétní lidi nebo instituce a jejich citace
Používejte argumenty založené na vlastní zkušenosti
o Vhodné užití zkušenosti pro popsání stanoviska.
o Tento typ argumentů ale není dobré přehánět – nepoužívejte jich mnoho.
Používejte příklady
o např. ze zahraničí

Naslouchání a reagování
S argumentací jsou neodmyslitelně spjaty dovednosti naslouchání a reagování, protože
během debaty je třeba poslouchat svého partnera a vést s ním kultivovanou debatu.





Reagujte na oponenta
o Debata je dialog ne dva monology.
o Vyvracejte argumenty protistrany nebo poukazujte na jejich nedostatky – žádný
argument není nevyvratitelný – proti všemu se dá úspěšně argumentovat.
Dokonce i vědecká fakta se v průběhu času mění, s novými důkazy a s novými
úhly pohledu na ty staré. Argument je také docela složitá struktura, řetěz o
spoustě článků, který je jen tak silný, jako jeho nejslabší logický článek. Úplně
stačí vyvrátit jeden logický krok, jediné vysvětlení „proč“ nebo „jak“, a celý
argument padne.
o Poslouchejte svého protivníka a reagujte na výtky, které od něj zazněly. Nestačí
jen zopakovat to, co jste již řekli ve své první řeči. Opakování není obhajobou.
Ten, kdo nevnímá ty, kteří mají jiný názor, a jen neustále opakuje ten svůj, bývá
obvykle fanatikem.
Jakým způsobem oponent argumentuje?
Během debaty je třeba sledovat způsob, jakým oponent debatu vede. Pokud např. vede
argumentaci jenom po emoční stránce, je třeba ho upozornit na faktické argumenty a
zahrnout je do debaty.
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Respektujte ostatní
o Neprojevujte svá stanoviska agresivně nebo jinak emocionálně.
o Diskuze není hádka. Jde o verbalizaci názoru, podpořeného argumenty. Je třeba
ale také respektovat druhé.
Návaznost a provázanost argumentů je v každé debatě důležitá, mnohem více je na ni
třeba myslet ve chvíli, kdy nedebatujete sami, ale v týmu a několik vás obhajuje stejné
stanovisko.
o Tam je pak důležitá souhra mluvčích – navazovat na sebe navzájem.
o Obecně je také důležité, aby argumenty tvoří životaschopný celek a aby třeba
jeden neprotiřečil druhému.

Tip: Dovednosti tvorby argumentů a jejich použití v debatě se studenty vyzkoušejte na
aktivitě Argumentační pingpong (viz kapitola Aktivity do výuky).

Argumentační fauly
Tato podkapitola volně navazuje na kapitoly argumentace a naslouchání a reagování.
Přiblížíme v ní nejčastější chyby, kterých se řečníci v debatách dopouští. Mluvíme o tzv.
argumentačních faulech a logických chybách.
Argumentační faul je takový argument, který se na první pohled zdá k tématu a v pořádku,
ale po podrobnějším přezkoumání zjistíme, že to tak není. Jsou to nefunkční, absurdní a
někdy i nečestné způsoby argumentace a v debatě bychom se jich měli vyvarovat. Za
argumentační fauly považujeme jednak různé logické chyby, vyhrožování, emocionálně
zabarvené přesvědčování, manipulace s fakty, záměrné oslabování argumentů, ale i použití
nevhodné autority, snaha o odvedení pozornosti od problémů, či dokonce fyzický nátlak na
protistranu


Osobní útok
o Příklady:
 Stačí, že se podívám na tvou profilovku a je mi jasné, proč plácáš takové
nesmysly.
 Máš dready, tak to je jasné, že budeš obhajovat legalizaci marihuany.
o Tento faul většinou není těžké odhalit. Nastává tehdy, pokud přímo tvrdíte nebo
nepřímo naznačujete, že váš protivník nemá pravdu kvůli tomu, kdo to je, jaký je
nebo odkud je.
o Logický problém s osobními útoky spočívá v tom, že i kdyby váš protivník byl tím
nejhloupějším, nejošklivějším a nejvíce odsuzovaným člověkem na světě, pořád
může mít pravdu. A pokud se mýlí nebo lže, bude to, co říká, neplatné z nějakého
jiného důvodu, než kvůli tomu, jaký máte vy nebo někdo jiný názor na jeho osobu.
o Osobní útok zkrátka není vhodným způsobem argumentace, protože vaše
zhodnocení osobního charakteru protivníka sice může být pravdivé, ale ani tak
nebude mít žádný zásadní dopad na platnost toho, co říká.
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Dovolávání se většiny a veřejného mínění
o Příklady:
 Většina lidí v Evropě si myslí, že nošení burek je škodlivé. Z toho vyplývá,
že škodlivé být musí a měli bychom ho zakázat.
 V ČR se nejvíce pije Plzeň - je tedy jasné, že je to nejlepší pivo.
o Jádrem této logické chyby je představa, že většina má vždycky pravdu. Když ale
něco tvrdí velká skupina lidí, vůbec to pravda být nemusí.
o Příklad z oblasti politiky: v demokratickém systému většina zvolila komunistickou
stranu v ČR v roce 1945, demokratická většina také zvolila Adolfa Hitlera
kancléřem v Německu před druhou světovou válkou.
o názor většiny je sice vhodné zohlednit, ale nakonec je vždy potřeba mít na
paměti, že pravdu je třeba hledat v objektivních faktech a rozumném uvažování.
Ne v názorech davu, které je příliš snadné zmanipulovat a který často uvažuje
spíš pocitově než logicky.



Odkazování na špatné autority
o Příklady:
 Podle XY je toto pravda, proto je to pravda.
 Jarda Jágr taky říkal, že …, takže je jasný, jak se věci mají.
 Dovolávat se ale lze i autority anonymní, ale dobře informovaný zdroj.
Například Experti, tvrdící že .., Vědci, kteří zjistili.. atd.
o Komu tedy můžeme věřit, když ne většině lidí? Odpověď zní: autoritám. Ne však
bezvýhradně, absolutně a bez ohledu na to, v jaké oblasti je daná autorita
opravdu expertem.
o Autorit existuje mnoho různých druhů – najdou se autority vědecké, politické,
právní, umělecké, náboženské, sportovní, atd.
o Každý člověk, byť sebevzdělanější a sebezkušenější, ovšem nemůže být
expertem na všechno.
 Politik bude vědět hodně o politice, právník o soudnictví a vědec zase o
své odborné specializaci.
 Zkuste se ale zeptat televizní celebrity na kvantovou fyziku nebo papeže
na lední hokej a to, co vám řeknou, pravděpodobně nebude velmi
spolehlivé.
 Obdobně citování vlastního kamaráda nebo vlastního názoru či zkušenosti
bude použitelné jako platný argument nebo důkaz pouze tehdy, pokud vy
nebo váš kamarád náhodou jste skutečnými odborníky na danou
problematiku.



Útok na emoce
o Příklady:
 legalizace marihuany povede k rozpadu celé společnosti a kolapsu
ekonomiky
 tolerování homosexuality způsobí k vymření lidského rodu
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o

o

o

Tak se nazývá jeden typ argumentačních chyb, které spočívají v prázdném
strašení, čerpají z velikosti lidské představivosti a přitažlivosti katastrofických
scénářů.
Namísto snahy rokázání pravdivosti svého tvrzení se snažíme působit na emoce
posluchačstva a přesvědčit je tak. Katastrofická představa v nás přirozeně
vyvolává úzkost a obavy a tento typ argumentů toho zneužívá. Pak nezáleží na
tom, jak moc extrémní nebo absurdní taková imaginární a neprokázaná hrozba je,
účinek může mít na publikum i tak, bude-li působit dostatečně hrozivě.
Skoro každá změna samozřejmě povede k nějakým negativním nebo alespoň
nezamýšleným důsledkům. Ale pravděpodobnost globální katastrofy je většinou
celkem nízká. Většinou se takový scénář tedy nedá považovat za logickou
možnost.



Překrucování
o Příklady:
 Kdybyste například řekli, že chcete snížit daně, překroucením by bylo
tvrzení, že jste proti sociální pomoci chudým
 Kdybyste řekli, že chcete zavést veřejné zdravotnictví, překroucením (a
zároveň osobním útokem) by bylo zase tvrzení, že jste komunisté.
o Jedná se o jednu z nejčastějších logických chyb vůbec. Spočívá v tom, že
debatér překroutí to, co druhá strana říká a pak útočí na překroucený argument,
namísto na původní tvrzení oponenta, protože je mnohem jednodušší vyvracet
něco jiného, než váš protivník doopravdy řekl.
o V takovou chvíli druhému vkládáme do úst něco, co ve skutečnosti neřekl
o Překrucování není vždy snadné rozpoznat, pro a protivníka tzv. přistihnout při
činu. Protivník si to především nesmí nechat líbit a sám by na to měl v debatě
upozornit
o Můžeme to dělat, když se snažíme předvídat názor protivníka



Všechno, nebo nic
o Příklady:
 Kdo nejde s námi, je proti nám.
 Je (muslim, emigrant, žid, komunista) a proto je nebezpečný
o Vyvolává dojem, že existují pouze dvě ostře oddělené možnosti, přestože jich ve
skutečnosti jich je celá řada. Neuznává neutrální, či kompromisní názory.
o Neuznává, že jsou problémy složité a že existuje více řešení.



Unáhlené zobecnění
o Příklady:
 David Rath byl obviněn z přijímání úplatků. Tak vidíš, že všichni politici
jsou zloději!
 Na základě průzkumu mezi spolužáky ve třídě je jasné, že studenti jsou
pro zrušení povinné tělesné výchovy na školách.
o Takový argument předpokládá, že vlastnost jednotlivce nebo okrajová událost je
zároveň i obvyklou vlastností celku.
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Dovolávání se nevědomosti
o Příklad: Lidé se dlouhou dobu snaží dokázat existenci Boha a doposud se jim to
nepovedlo. Z toho vyplývá, že Bůh neexistuje, protože kdyby ano, dávno by jeho
existence byla prokázaná.
o Mluvčí tvrdí, že pokud není dostatek důkazů o opaku, pak platí jeho stanovisko.
To, že se nedá dokázat opak, ještě neznamená, že je dané stanovisko správné
(většinou se totiž také nedá dokázat).



Dovolávání se tradice
o Příklad: V nějaké formě náboženství bude pravdivé, přeci se ty generace lidí před
námi nemohli všichni mýlit
o Tvrdíme, že něco je dobré (pravdivé) jen proto, že se to tak dělá už dlouhou dobu.



Špatná analogie
o Příklad: Pistole jsou podobné jako kladiva – oboje obsahují železo a obojím jde
zabít člověk. Tudíž pokud jsou kladiva legální, měly by být legální pistole.
o tvrdíme, že A a B jsou si podobné, takže když má A nějaké vlastnosti, tak by je
mělo mít i B. Ale v případě těchto argumentů to není to, co je důležité.



Ponaučení z logických chyb
o Poučíte-li se z argumentačních chyb a faulů, tak se naučíte používat tyto postupy:
Nebudete útočit na osobu svého protivníka, zastrašovat ho, urážet, zesměšňovat
nebo mu ubližovat, nebudete se odvolávat na pochybné zdroje a falešné autority,
nebudete strašit, klamat, odvádět pozornost, slovíčkařit ani vnucovat protivníkovi
falešné volby, a to nejdůležitější na závěr – nebudete lhát.
o Také byste se měli naučit poznat, kdy některou z výše popsaných nečestných
nebo nesmyslných praktik používá váš protivník.

Tip: Jestli studenti opravdu umí rozeznat argumentační fauly, můžete otestovat v aktivitě
Argumentační rozhodčí (viz kapitola Aktivity do výuky).
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Zdroje informací
S kapitolou argumentace souvisí ještě poslední téma a tím je práce se zdroji informací.
Debata, do které se člověk zapojí v běžném životě je člověku většinou blízké a poměrně
známé ale ve chvíli, kdy se objeví téma, o kterém toho člověk tolik neví, je dobré si o něm
předem nastudovat co nejvíce informací. Pouze potom může být debata kvalitní a na úrovni.
Ve chvíli, kdy zjišťujete informace, je nesmírně důležité si dobře rozmyslet, z jakých zdrojů se
rozhodnete čerpat.
Jaké existují zdroje informací:
 novinové nebo internetové články: různé typy (reportáže, komentáře, fejetony)
 tištěné zdroje – knihy, časopisy
 sdílené encyklopedie
 současné znění zákonů (popř. i ústavy), návrhy jejich změn
 „lidová diskuse“ (internet, přepis z tv...),
 osobní výpověď - příběh nějaké dotčené osoby,
 statistické údaje
 odborné databáze
Podle čeho hodnotit zdroje
 Autor článku/příspěvku a jeho motivace
 Vydavatel webu/média a jeho motivace
 Obsah, jeho objektivnost, nezaujatost
 Formát a jazyk článku
 Datum publikování článku
 Z jakých zdrojů autor čerpal
Tip: Abyste si ověřili, nakolik se studenti vyznají v různých typech zdrojů, můžete s nimi
vyzkoušet aktivitu na hodnocení zdrojů informací (viz kapitola Aktivity do výuky).

Prezentování
Poslední oblastí dovedností, která dělá dobrého debatéra dobrým debatérem, je oblast
prezentačních dovednosti. Výslovnost, výřečnost nebo charisma nejsou jen zbytečnými
estetickými aspekty debaty. Právě naopak mají velký dopad především na to, jakým
způsobem řečníka vnímá publikum. Lidé totiž nejsou zcela racionální bytosti. A subjektivní
dojem bude vždycky tím, co v objektivně nerozhodné situaci převáží rozhodnutí na jednu či
druhou stranu. Kromě toho například srozumitelnost projevu rozhodně Nemá jen okrasnou
funkci, ta je pro porozumění klíčová.
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Na co všechno si při prezentování dávat pozor?
 Pracujte s hlasem aneb tempo, rytmus, melodie a hlasitost - nemluvte příliš pomalu, to by
vám posluchači usnuli, ale ani příliš rychle, to vás nebudou stíhat. Nechte řeč plynout, ale
dělejte na vhodných místech pauzy.
o Podívejte se na nejlepší řečníky, jak dokážou, jenom tím že vkládají vhodné
pauzy a přízvuky na konkrétní slova, pracovat se s publikem.
o Pracovat můžete i s melodií hlasu - pokud to zvládnete, budete schopní snadno
vyvolávat a ovlivňovat pozornost nebo emocionální stav vašich posluchačů.
o Mluvte dostatečně nahlas
o Pro jistotu střídejte různá tempa a hlasitosti, měňte rytmy a melodie. Monotónní
řeč na jakékoli úrovni hlasitosti či rychlosti otupí pozornost posluchačů.
 Výrazně artikulujte a mluvte srozumitelně – artikulujte tím výrazněji, čím větší šum či
horší akustika v místnosti je, případně čím dál stojíte od publika.
 Neopakujte parazitní slova typu jakoby, vlastně, ehm – zkuste je omezit.
 Zaujměte správný postoj.
o Ovládnout je však nutné víc než jen svůj hlas. Hlas je samozřejmě základním a
nejdůležitějším řečnickým nástrojem, ale ne tím jediným.
o Vaše tělo také komunikuje, a proto si ho musíte být vědomi stejnou měrou.
Správný postoj je vzpřímený, ne shrbený, s hlavou drženou rovněž zpříma.
o Takový postoj totiž vyzařuje sebevědomí a sílu, otevřenost. Čím shrbenější jste,
tím víc budete působit uzavřeně.
 Dívejte se na své publikum – do očí nebo jimi klouzejte od jednoho k druhému nebo se
dívejte neutrálně do dáli.
 Mějte pod kontrolou svou mimiku - výraz ve vašem obličeji by celkově neměl být
mrtvolný, nýbrž naopak odrážející emoci, kterou se snažíte vyjádřit.
 Podpořte svou argumentaci rukama
o Vaše ruce by neměly být zamotané do těla a nehybné jak ve svěrací kazajce, ani
neustále opřené o řečnický pult.
o Používejte je k symbolické gestikulaci, ilustrujte jimi vaše myšlenky, které se
snažíte sdělit. Neměli byste to ovšem ani přehánět a téměř fackovat své
protivníky.
o Pohledem udržujte oční kontakt s cílem vaší promluvy, můžete tedy přepínat mezi
publikem a rozhodčím. Nebo alespoň hledět neutrálně do dáli.
 Buďte vtipní a autentičtí
o Nejde o to mít v rukávu nachystanou sadu vtipů ke každému tématu, používejte
tehdy, když je to vhodné a přiměřené.
o Zkuste se chovat přirozeně, pokud vám vyhovuje mluvit nespisovně, mluvte tak.
 Vystupujte jako tým
o pokud debatujete v týmech, dbejte na to, ať na sebe navazujete
o ať se z vašeho týmu nezapojují jen vybraní jedinci, ale zapojujte se všichni
rovnoměrně
Tip: Srozumitelnost projevu se studenty můžete trénovat na jazykolamové aktivitě (viz
kapitola Aktivity do výuky).
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Část 2 – Aktivity do výuky
Aktivita č. 1: Burza tezí
Cíl aktivity:



Studensti se seznámí s aktuálními společenskými tématy a problémy a vyzkouší si
formulovat a představit vlastní názor.
Učitel zjistí, jaká témata studenty baví a zajímají.

Pomůcky: seznam tezí

Průběh aktivity:
Učitel postupně přednáší jednu tezi za druhou a studenty nechá zvednutím ruky hlasovat,
kdo je „pro“ danou tezi a kdo je „proti“ ní. U každé teze se zeptá některých žáků, proč
zastávají právě toto stanovisko. U tezí, které v dané skupině vzbuzují větší zájem a
spontánní debatu, je možné setrvat déle a rozvinout diskusi. Je možné dát slovo více
zastáncům nebo odpůrcům teze a nechat je představit argumenty i na sebe střídavě
reagovat. Pak je také možné druhým hlasováním ověřit, zda po delší debatě nedošlo ke
změně názorů jednotlivce. Pokud ano, můžeme se ptát proč.

Online varianta:
Učitel opět může postupně přednášet teze a nechat žáky hlasovat zvednutím ruky
elektronicky (většina komunikačních nástrojů tuto funkci nabízí). U každé teze lze vyzvat
jednoho žáka, který hlasoval „pro“, a jednoho, který hlasoval „proti“, aby podrobněji vysvětlil,
proč zastává právě toto stanovisko, případně uvedl nějaké argumenty. Na závěr je možné
hlasovat o tezích, které považují za nejzajímavější (např. prostřednictvím ankety v MS
Teams apod.).
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Aktivita č. 2: Argumentační ping-pong
Cíl aktivity:



Žáci si procvičí formulování argumentů.
Žáci si vyzkouší použití argumentů v jednoduché aktivitě.

Pomůcky volitelné: 1 flipchartový papír a fix pro skupinu (2–4 skupiny), seznam tezí
z aktivity Burza tezí

Průběh aktivity:
Učitel žáky rozdělí do dvou skupin (pokud by skupiny měly více než 10 osob, je lepší vytvořit
4 skupiny s menším počtem žáků). Na základě aktivity Burza tezí vybere oblíbenou tezi,
kterou představí žákům (pokud jsou vytvořeny 4 skupiny, pak vybere teze dvě). Dále vybere
nebo vylosuje, která skupina bude v následující debatě obhajovat stanovisko „pro“ a která
stanovisko „proti“.
Skupiny dostanou 10–15 min na samostatný brainstorming nápadů na argumenty obhajující
jejich stanovisko. Je dobré žákům připomenout základní pravidla brainstormingu – každý
člen týmu má stejnou svobodu nadhodit jakýkoli nápad, a ostatní členové týmu ho nesmějí
kvůli tomu zesměšňovat, i když samozřejmě je žádoucí přednesené nápady diskutovat. Nedá
se očekávat, že každý nápad bude skvělý, ale pokud jich bude předneseno dost, nejlepší
z nich bude pravděpodobně lepší, než s čím by každý žák přišel sám.
Po uplynutí času rozestavte skupiny proti sobě na opačné konce třídy. Jakmile jsou žáci
rozestaveni, učitel odstartuje aktivitu. Začíná skupina, která obhajuje stanovisko „pro“ danou
tezi tím, že některý její člen řekne jeden argument na podporu dané teze. Poté někdo
z opačné skupiny řekne nějaký argument proti tezi, pak zase tým pro atd. Cílem je rychle se
střídat, můžete si i zvolit libovolný časový limit na reakci. Skupina, která jako první už nemá
co říct, prohrává. Dále může následovat diskuse o argumentech, se kterými žáci přišli během
tohoto cvičení.
Je možné aktivitou pokračovat – učitel přednese žákům další téma pro argumentační pingpong, tentokrát takové, na které se nepřipravovali.

Online varianta:
Žáci mohou být na brainstorming rozděleni do samostatných online místností a mají
k dispozici sdílený dokument nebo sdílenou tabuli, na kterou píší své nápady. Výsledky obou
skupin je pak vhodnější spíše souhrnně prezentovat než se střídat v argumentačním pingpongu.
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Aktivita č. 3: Argumentační rozhodčí
Cíl aktivity:


Žáci si vyzkouší rozpoznávání argumentačních faulů.

Pomůcky: seznam s příklady argumentačních faulů

Průběh aktivity:
Učitel rozdělí žáky do několika skupin se stejným počtem členů. Učitel pak střídavě
skupinám představuje tvrzení, přičemž každé tvrzení má v sobě obsaženo nějaký
argumentační faul. Úkolem žáků je pokaždé předtím, než skupině učitel položí otázku vybrat
jednoho člena družiny (měli by se postupně střídat všichni členové skupiny), který se pokusí
uhodnout, jaký faul je ve tvrzení obsažen. Pokud se vybraný žák splete, vypadává ze hry. Ve
chvíli, kdy učiteli dojdou tvrzení, vyhrává hru ta skupina, které vypadlo ze hry nejméně žáků.

Online varianta: totožná
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Aktivita č. 4: Hodnocení zdrojů informací
Cíl aktivity:


Žáci si vyzkoušejí pojmenovat různé zdroje informací a posoudit jejich vypovídající
hodnotu.

Pomůcky: vytištěné zdroje informací (stačí do dvojice žáků jeden)

Průběh aktivity:
Učitel jednotlivcům či do dvojic rozdá vytištěné informační zdroje a dá žákům 5 min na jejich
podrobné prostudování. Předem jim položí otázky k zamyšlení:







Co je to za zdroj, odkud pochází?
Kdo je autor či vydavatel zdroje a jaká může být jeho motivace k jeho napsání/vydání?
Považuješ daný zdroj za dobrý zdroj informací, když by ses chtěl dozvědět informace
o daném tématu?
Jakým jazykem je zdroj napsán? A co to o zdroji může vypovídat?
Kdy zdroj vznikl?
Z jakých zdrojů bylo čerpáno při tvorbě daného materiálu?

Po uplynutí času nechá učitel postupně žáky představit zbytku třídy zdroje, se kterými
pracovali. Pokusí se společně odpovědět na otázky, které jsou vůči zdroji relevantní,
a zhodnotí, nakolik je daný materiál dobrým zdrojem informací.

Online varianta:
Zdroje informací je možné s žáky sdílet v elektronické podobě, nechat jim čas na
prostudování a pak obdobně jako osobně postupně hodnotit jednotlivé zdroje. Případně je
možné jednotlivé zdroje postupně sdílet prostřednictvím sdílené obrazovky a hodnotit je
společně jeden po druhém.
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Aktivita č. 5: Jazykolamy
Cíl aktivity:



Žáci zdokonalí své artikulační dovednosti, procvičí si výslovnost a naučí se
jazykolamy, se kterými mohou své dovednosti zlepšovat i samostatně.
Žáci překonají svůj ostych z mluvení před ostatními.

Pomůcky: vytištěné a rozstříhané jazykolamy

Průběh aktivity:
Učitel nechá žákům vylosovat si každému aspoň jeden jazykolam. Žáci se postupně pokusí
svůj jazykolam přednést nahlas před třídou, která se ho pokusí nahlas zopakovat. Pokud
žáci zvládnou vybrané jazykolamy, můžete je zkusit říkat rychleji nebo vymyslet vlastní nové
jazykolamy.

Online varianta:
Je možné žákům jazykolamy poskytnout k samostatné domácí práci.
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Aktivita č. 6: Debata Studentská Agora
Tento formát debaty, který organizace Agora CE realizuje v rámci debatní soutěže, se velmi
dobře hodí do výuky a je možné na něm v hodinách trénovat komunikační dovednosti a
informační gramotnost.
Jedná se o týmovou debatu, proti sobě v ní vždy stojí dva týmy (mohou být různě velké,
v soutěži Studentská Agora mívají 10 členů). Pokud by nebylo následující vysvětlení
dostatečné, podívejte se na průběh debaty na youtube kanálu Studentská Agora.

Cíl aktivity:




Žáci si nabyté znalosti o debatování vyzkouší v týmové debatě.
Žáci si vyzkouší formulovat a prezentovat argumenty a reagovat v debatě.
Žáci se učí týmové spolupráci.

Pomůcky: časomíra – stopky na mobilu, hodinky apod., seznam tezí z aktivity Burza tezí

Průběh aktivity:
Učitel rozdělí žáky do dvou týmů, týmy se posadí proti sobě v jedné nebo ve dvou řadách.
Učitel zvolí tezi, o které budou studenti debatovat, a rozlosuje, který tým bude zastávat
stanovisko „pro“ a který „proti“. Po rozlosování mají oba týmy 3 minuty na přípravu a poradu
o tom, jaké argumenty nejlépe podporují jejich stanovisko. Po uplynutí času na přípravu
učitel, který debatu bude moderovat, připomene pravidla (viz níže) a odstartuje debatu. Slovo
uděluje těm žákům, kteří se o něj přihlásí tím, že se postaví ze židle. Slovo střídá mezi
jednotlivými týmy a hlídá, aby debatéři nemluvili příliš dlouho (pokud ano, předá slovo
druhému týmu). Učitel se snaží v týmu dávat slovo vždy těm přihlášeným, kteří ještě
nemluvili, pokud je to možné, aby se u slova vystřídalo co nejvíce žáků. Pokud se žáci stydí
nebo nevědí, co říct, je dobré je podpořit, ať se nebojí říct cokoliv.

Základní pravidla debaty










2 týmy proti sobě.
1 zadané téma a 2 úhly pohledu – stanoviska „pro“ a „proti“.
Losování stanoviska a čas na přípravu.
Na debatu je omezený čas – 5 minut.
Kdo žádá o slovo, postaví se.
Slovo uděluje moderátor.
Příspěvek nesmí přesáhnout 1 minutu.
Tým „pro“ zahajuje debatu.
Slovo se mezi týmy střídá.
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Po skončení debaty se učitel žáků zeptá, jak se jim debatovalo a jaké chyby si myslí, že
udělali oni sami nebo jejich spolužáci, aby tak poukázali na prostor pro zlepšení. Stejně
pojmenují, co se jim v debatě podařilo. Učitel se také zeptá, zda v debatě zastávali
stanovisko, které zastávají i ve skutečnosti. Pokud ne, je možné se zeptat, jaké to je
obhajovat jiné stanovisko a k čemu to může být dobré. Pokud nezazněly některé argumenty,
je možné se na ně žáků dál doptat.

Online varianta:
Učitel žáky rozdělí do několika menších debatních týmů, protože v online prostředí se
přehledněji debatuje v menších týmech. Každý tým dostane přiděleno jiné téma a
stanovisko, a pokud je to možné, tak se v samostatné online místnosti poradí (pokud to není
možné, lze vybrat k debatě žákům dobře známá témata, ke kterým společná příprava není
potřeba). V debatě se pak žáci hlásí zvednutím elektronické ruky a i zde učitel (moderátor)
uděluje slovo.

21

Přílohy
Seznam tezí pro aktivitu č. 1 Burza tezí



































Fyzické trestání dětí by mělo být zákonem zakázáno.
Školní docházka by měla být v ČR povinná do 18 let věku.
Ve školách by mělo být zakázáno používání mobilních telefonů.
Řidičský průkaz třídy B by mělo být možné získat již od 16 let věku.
Kupování a konzumace piva a vína by měla být legální od 16 let věku.
Týrání zvířat by mělo být postihováno zákonem stejně přísně jako násilí na lidech.
Na základních školách by mělo být zrušeno hodnocení pomocí známek.
ČR by měla zakázat reklamu na alkohol a tabákové výrobky.
ČR by si měla od roku 2020 ponechat zimní čas.
Na středních školách by měly být zdarma rozdávány prezervativy.
Na základních a středních školách by měla být povinně vyučována mediální
gramotnost a orientace na internetu.
Týrání zvířat by nemělo být v ČR jen přestupkem, ale trestným činem.
Na českých školách by měla být povinně vyučována finanční gramotnost.
ČR by měla zakázat prodej alkoholu po 22:00 h.
ČR by měla zavést povinnou maturitu z matematiky.
ČR by měla umožnit ženám užívat příjmení bez koncovky -ová.
Pracovní doba by měla být omezena z osmi na sedm hodin denně.
Přímá volba prezidenta by měla být zrušena.
Na základních školách by mělo být zrušeno hodnocení pomocí známek.
Manželství více než dvou lidí (polygamie) by mělo být legální.
Pro přijetí na VŠ by neměla být nutnou podmínkou maturita.
Lidstvo by se mělo snažit ustavit kolonie na Marsu.
Média šířící tzv. fake news by měla být zakázána.
Střídání zimního a letního času by mělo být zrušeno.
Počet učitelek a učitelů na školách by měl být ze zákona vyrovnaný.
Sdílení hudby a filmů na internetu by mělo být legální.
Jídlo ve školních jídelnách by mělo být pro žáky zadarmo.
Hudební a výtvarná výchova na základních školách by neměly být klasifikovány.
Součástí studia na VŠ by měl být povinný semestrální studijní pobyt v zahraničí.
Pravomoci prezidenta by se měly rozšířit.
Cirkusy a zoologické zahrady by měly být zakázány.
Škola by měla začínat nejdříve v 9:00 h.
Z veřejných financí ČR by měla být vybudována místa volného přístupu na internet.
Cyklisté by měli povinně používat přilbu.
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Tradice vánočního kapra by v České republice měla být zakázána.
Videohry, které obsahují násilné scény, by měly být zakázány.
Na všech středních školách by měla být veřejná wi-fi.
V češtině by mělo být zrušeno rozlišování I a Y.
Zábavní pyrotechnika by pro veřejnost neměla být dostupná, tj. měli by k ní mít
přístup pouze lidé k tomu zvlášť proškolení.
Veřejná prostranství by měla být sledována kamerami.
Na školách by měly být zavedeny uniformy.
Prodej marihuany by měl být povolen.
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Seznam argumentačních faulů pro aktivitu č. 3 Argumentační
rozhodčí
Argumentační faul

Teze

Pepa: „Potraty jsou špatné – je to v zásadě vražda.“ Franta: „No Osobní útok
jasně, že to říkáš, jsi přeci kněz – tvé argumenty ohledně tohoto
tématu nemá vůbec cenu poslouchat."
Jsi mladý a nemá smysl o tom tématu s tebou jakkoliv diskutovat!

Osobní útok

Náboženství existuje už tisíce let, zatímco ateismus se vyvinul Dovolávání se tradice
poměrně nedávno, takže ateismus je očividně nesmyslný.

Většina lidí na světě věří v Boha. Tudíž Bůh musí existovat.

Dovolávání se většiny
a veřejného mínění

Znárodnění je správné, protože ho podporuje 98 % lidí.

Dovolávání se většiny
a veřejného mínění

Každý přece ví, že Romové nechtějí pracovat.

Dovolávání se většiny
a veřejného mínění

Učitelka na střední škole nám říkala, že geneticky modifikované Odkazování na špatné
potraviny jsou zdraví škodlivé a způsobují rakovinu.
autority
Pan Loukota je špičkovým českým astrofyzikem a zabývá se výpočty Odkazování na autority
přesné trajektorie pohybů vesmírných těles. V návaznosti na jeden
rozhovor s ním o českém školství se vyjádřil v tom smyslu, že inkluze
ve školství vede k psychické deprivaci dětí.
Maminka mi tvrdila, že existuje Ježíšek, proto určitě existuje.

Odkazování na autority

Eugeniku provozovali nacisti, tudíž musí být špatná.

Odkazování na autority

Lidé, kteří jsou proti potratům, nemají žádný respekt k ženským Překrucování
–
právům – chovají se k nim, jako by to byly jen stroje na výrobu dětí. radikalizace původního
Protože takhle ženy nesmíme vnímat, potraty musejí být povoleny.
tvrzení
Zastánci potratů si myslí, že je v pořádku spáchat vraždu. Protože
naše společnost vraždy nesmí uznat, potraty bychom měli zakázat.

Překrucování
–
radikalizace původního
tvrzení
+
špatná
analogie

„Vláda by měla liberalizovat zákony omezující pití piva." B: „Ne, každá Překrucování
společnost, která umožní neomezený přístup k návykovým látkám se generalizace tvrzení
rozpadne a lidé přestanou pracovat.

–

„Vláda by měla dávat více peněz na chudé." B: „Ne, vědecké studie Překrucování – vybrání
ukazují, že když vláda zvýší sociální dávky, tak to chudým nepomůže pouze
konkrétního
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a peníze utratí za alkohol.“

případu

„Měli bychom odmítnout plán prezidenta postavit protiraketový štít nad Překrucování
územím celých spojených států. Představa, že přes noc bude díky podsouváme
tomu v Severní Americe bezpečno, je iluzorní.“
zjednodušený názor
Když povolíme nosit mladým muslimkám šátek do školy, tak později Útok na emoce
budou chtít nosit burky, nastěhuje se sem více muslimů, začnou
stavět mešity, zavedou šaríju, budou páchat teroristické útoky a
lynčovat nás.
Lžeš. Kdo lže, ten krade. Kdo krade, může i zabít. S vrahem se Útok na emoce
nebudu bavit!
Když povolíme volné pobíhání psů po parcích, lidé si je budou bez Útok na emoce
košíků brát i do autobusů a za chvíli i na palubu letadel, a od toho už
je jen krůček k tomu, aby pokousali pilota a způsobili leteckou
katastrofu.
Měl bych na vysvědčení dostat za 1 – pokud nedostanu, tak mě Útok na emoce
nevezmou na střední školu.
Bleskový průzkum v Poslanecké sněmovně potvrdil, že lidé jsou Unáhlené zobecnění
spokojeni s politikou.

Nápověda k aktivitě č. 3:
Osobní útok – mluvčí útočí na toho, kdo pronesl argument, místo na argument samotný.
Dovolávání se tradice – tvrdíme, že něco je dobré (pravdivé) jen proto, že se to tak dělá už
dlouhou dobu.
Dovolávání se většiny a veřejného mínění – tvrdíme, že něco je správné jen proto, že si to
myslí většina lidí.
Odkazování na autority – na konkrétní osoby či skupinu.
Překrucování – debatér překroutí to, co druhá strana říká, a pak útočí na překroucený
argument, namísto na původní tvrzení oponenta.
Útok na emoce – tvrzení, že určitý krok nutně povede k sérii neblahých následků, pokouší se
vyvolat strach bez prokázání souvislosti
Unáhlené zobecnění – vlastnost části / jednotlivce / okrajová událost je příliš unáhleně
zobecněna na celek.
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Zdroje informací pro aktivitu č. 4 Hodnocení zdrojů informací
Zdroj č. 1: Wikipedie (sdílená encyklopedie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brexit
Zdroj č. 2: Deník Aha! (články – bulvár)
https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/167193/brexit-ma-zelenou.html
Zdroj č. 3: názory Aktuálně (články – názory)
https://nazory.aktualne.cz/je-tu-dalsi-britskereferendum/r~b697fe581b3f11ea84260cc47ab5f122/
Zdroj č. 4: Česká tisková kancelář (národní zpravodajská agentura)
http://multimedia.ctk.cz/grafika/document/17008329/2
Zdroj č. 5: Úřední věstník EU (znění smlouvy)
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506fd71826e6da6.0008.02/DOC_1&format=PDF
Zdroj č. 6: odborná publikace firmy Deloitte (odborná publikace psaná konkrétní firmou)
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/deloitteanalytics/Deloitte_BREXIT_unor_2019.pdf
Zdroj č. 7: diskuse na Facebooku (lidová diskuse)
https://www.facebook.com/borisjohnson/posts/10157120167861317
Zdroj č. 8: Eurostat (statistické údaje)
https://archiv.ihned.cz/c1-65339010-cameron-versus-johnson
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Ukázka č. 1:
Brexit

Tento článek reaguje na aktuální nebo nedávné události.
Informace zde uvedené se vzhledem k neustálému vývoji mohou průběžně měnit. Je třeba je se
zvýšenou péčí aktualizovat a doplňovat.

Vlajka Spojeného království a vlajka Evropské unie spojená v často používanou vlajku pro brexit
(s neutrálním názorem)[1]
Brexit (z anglického Britain a exit) je zkrácené označení pro proces ukončení členství Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii. K tomuto procesu došlo na
základě rozhodnutí britských voličů v referendu, konaném 23. června 2016. Referendum mělo de
iure pouze poradní váhu, podle rozhodnutí britského nejvyššího soudu musel o vystoupení
z Evropské unie rozhodnout parlament Spojeného království a poté o ně musela Británie požádat
Evropskou unii na základě článku 50 Lisabonské smlouvy. Ta předpokládá maximálně dvouletou
lhůtu pro dojednání podmínek a ukončení členství. Vzhledem k tomu, že článek 50 byl aktivován
29. března 2017, okamžik odchodu byl původně stanoven na 29. března 2019 v 11 hodin večer
britského času (o půlnoci SEČ).
Ukončení členství bylo předmětem debat ve Spojeném království již od roku 1973, kdy se země stala
členem Evropského hospodářského společenství (EHS), předchůdce Evropské unie (EU).
K tomuto tématu se konalo referendum již v roce 1975, kdy voliči hlasovali pro zachování členství
v EHS.
Dne 15. ledna 2019 zamítla Dolní sněmovna smlouvu o modalitách ukončení členství Spojeného
království v Evropské unii, kterou vláda Theresy Mayové dojednala s Evropskou komisí. Pro
smlouvu hlasovalo pouze 202 poslanců Dolní sněmovny, proti smlouvě 432 poslanců.[2] 29. ledna byl
v Dolní sněmovně poměrem hlasů 317 : 301 schválen návrh, kterým byla Theresa Mayová pověřena
vyjednávat s Evropskou komisí o změnách v dosavadní smlouvě o brexitu.[3] Na zasedání EU
v Bruselu dne 10. dubna 2019 bylo dohodnuto, že novým nejpozdějším termínem pro odchod
Spojeného království z Unie se měl stát 31. říjen 2019.[4] Následně byl termín potřetí posunut na
31. ledna 2020.[5] '
Spojené království Velké Británie a Severního Irska definitivně opustilo Evropskou unii 31. ledna 2020
v 23:00 (UTC)[6][7][8][9]. Od 1. února 2020 se Velká Británie nachází v 11měsíčním přechodném období,
během kterého ještě musí plnit řadu závazků k EU.[10] Spojené království a EU také musí během
tohoto období vypracovat detailní ustanovení pro další vývoj vzájemných vztahů.
Odkazy[editovat | editovat zdroj]
Reference[editovat | editovat zdroj]
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V tomto článku byly použity překlady textů z článků Brexit na německé Wikipedii a United Kingdom
withdrawal from the European Union na anglické Wikipedii.
↑ Brexit and Stop Brexit flags (United Kingdom) [online]. www.crwflags.com, rev. 2019-07-07 [cit.
2020-02-01]. Kapitola More Brexit/Remain Flags. Dostupné online. (anglicky)
↑ Skočit nahoru k:a b c FRANKENBERGER, Klaus-Dieter: Brexit-Votum in London. Die Niederlage von
Westminster. (Votum o brexitu v Londýně. Porážka ve Westminsteru.) Frankfurter Allgemeine
Zeitung, [1], 15. ledna 2019, 22:03 hod. (německy).
↑ Skočit nahoru k:a b MEYER, Christoph: Verhandlungen über „alternative Regelungen“. Was May
mit ihrem aussichtslosen Plan bezweckt. T-online, [2], 30. ledna 2019, 16:23 hod. (německy).
↑ Skočit nahoru k:a b c Erleichterung in Brüssel über Brexit-Aufschub (Ulehčení v Bruselu kvůli
odkladu brexitu). Frankfurter Allgemeine Zeitung, Dostupné online, 11. dubna 2019 (německy).
↑ Skočit nahoru k:a b TELEVIZE, Česká. Státy EU schválily pružný odklad brexitu do 31. ledna,
oznámil Tusk. Británii čeká hlasování o volbách. ČT24 [online]. [cit. 2019-10-28]. Dostupné online.
(česky)
↑ Skočit nahoru k:a b Velká Británie po 47 letech opustila Evropskou unii, vstoupila do přechodného
období. echo24.cz [online]. 2020-02-01 [cit. 2020-02-01]. Dostupné online.
↑ Skočit nahoru k:a b Velká Británie definitivně opustila EU. Brexit je u konce, davy
slaví. blesk.cz[online]. 2020-02-01 [cit. 2020-02-01]. Dostupné online.
↑ Skočit nahoru k:a b Velká Británie opustila Evropskou unii. EuroZprávy.cz [online]. 2020-02-01
[cit. 2020-02-01]. Dostupné online.
↑ Skočit nahoru k:a b The UK has left the EU and the implications for the world are
huge. CNN [online]. 2020-02-01 [cit. 2020-02-01]. Dostupné online. (anglicky)
↑ Skočit nahoru k:a b Británie musí plnit závazky k EU až do konce roku 2020. novinky.cz [online].
2017-04-04 [cit. 2020-02-01]. Dostupné online.
Literatura[editovat | editovat zdroj]
HOŠEK, Jiří. Jiná Británie. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2018. 173 s. ISBN 978-80-87530-94-8.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Brexit
Verze ze dne: 24.2.2020
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Ukázka č. 2:
Brexit má zelenou!

Carrie Symondsová, přítelkyně britského premiéra Borise Johnsona. (Reuters)

14. prosince 2019 • 12:00
Drtivé vítězství pro britského premiéra Borise Johnsona (55), konzervativce a brexit. Tak dopadly
předčasné volby ve Spojeném království. A už je jasné i nové datum odchodu země z Evropské
unie. Je jím 31. leden 2020!
Pro největšího Johnsonova rivala a šéfa labouristů Jeremyho Corbyna (70) se jedná o tvrdou ránu.
Jeho partaj totiž ve volbách takto drtivě neprohrála od roku 1935. Důkazem je, že ztratila i obvod
Blyth Valley, kde konzervativní poslanec až dosud nikdy zvolen nebyl. Premiérovi »modří« získali v
650členné Sněmovně nejméně 365 mandátů, druzí na pásce labouristé zaostali o 162 křesel. Třetí
skončila Skotská národní strana, která rovněž posílila a která s odchodem z Unie nesouhlasí a bude se
proti němu bránit, a po pár mandátech pro sebe urvala ještě další uskupení.

M U S Í TE V Ě D Ě T !
Britská premiérka Mayová to vzdala: Rozplakala se a utekla
Johnson už včera zamířil jako vítěz voleb za královnou Alžbětou II. (93), aby mohl sestavit novou
vládu. A řekl, že ostrovní království odejde z Unie 31. ledna příštího roku. Podle něj už neexistují
žádné „možná, nebo pokud“. Během své vítězné řeči několikrát zopakoval, že „brexit bude dotažen
do konce“. Našel si ale čas i na vtípky: „Ale jako první, přátelé, pojďme si dát snídani,“ snažil se
pobavit přítomné.
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Noční můra Martiny Čechové: Konec londýnské idylky na dohled?
Vyhrál s milenkou a pejskem
Premiér Johnson měl po boku během svého triumfu hned dvě opory. Jednou byla jeho přítelkyně
Carrie Symondsová (31), které se přezdívá Vydra, a vrabci na střechách britských řadovek si štěbetají
o svatbě – jenže nejprve musí premiér dotáhnout rozvod s manželkou Marinou (55). Druhou oporou
byl pes Dilyn, který ho doprovázel k volební místnosti.
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Ukázka č. 3

David Klimeš | Názory11. 12. 2019 11:45
V uragánu lží se hlasuje o osudu brexitového Borise. Je tu další britské referendum
Premiér Johnson v zítřejších volbách zvítězí. Pokud ale nezíská absolutní většinu, nevyhraje. Záleží,
zda odpůrci brexitu budou volit srdcem, nebo hlavou.
Boris Johnson & Jeremy Corbyn. Dva kohouti, jedna
Británie. | Foto: ČTK/AP/Matt Dunham

Znáte Totnes? Ne? Škoda. Jde o jedno z nejhezčích
městeček v Devonu na jihozápadě Anglie, které přitahuje
umělce všeho druhu. Nicméně politicky ta hrstka
alternativců nikdy nepřetlačí většinové tradiční voličstvo,
a tak v politice Totnes do Westminsteru pravidelně vysílá konzervativce.
Nuda. Ovšem jen do roku 2019
Na předvolební bitvě v Totnes lze dobře ilustrovat, jak se britská politika zbláznila a že jejím
problémem zdaleka není jen nevábný výběr mezi lídry konzervativců Borisem
Johnsonem a labouristů Jeremym Corbynem.

Za Totnes už roky poslancuje konzervativní politička Sarah Wollastonová. Začínala na ostře
euroskeptických pozicích, chtěla referendum o setrvání v EU již v roce 2011. Když se ale reálně
přiblížilo, zahlodala v ní odpovědnost a začala se obávat důsledků.
V roce 2016 otočila, označila nastoupenou cestu ven z EU za hazard a hlasovala proti. Letos
vystoupila ze strany, nyní je u menších liberálních demokratů a zkouší obhájit post, který už devět let
drží.
Pokud se jí to povede a protibrexitoví voliči i jinde podpoří bez ohledu na své stranické preference ty
nejvážnější soupeře konzervativců, může Johnson sice vyhrát volební bitvu, ale prohrát brexitovou
válku. Ve Westminsteru bez absolutní většiny svoji verzi odchodu z unie totiž nikdy neprosadí. A o to
se právě nyní hraje.
První poražený britských voleb
Britská demokracie vždy těžila ze své trochu idealizované historie a laskavých politických sitkomů. Ve
skutečnosti je ale máloco tak špinavé jako právě ostrovní politika. Nyní však panuje shoda, že volby
2019 jsou opravdu něco extra i na britské poměry.
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Nejde jen o děsivé obvinění čela dvou hlavních stran z extrémních názorů (u labouristů je to
antisemitismus, u konzervativců islamofobie). Problém je, že se předvolební manifesty už úplně
odpoutaly od reality.
Johnson slibuje ve svém hlavním hesle "get Brexit done", méně se už ale ví, že zároveň ohlašuje
dokončení celého procesu do konce příštího roku. Těžko ovšem hledat kohokoli při smyslech, kdo by
věřil, že za 12 měsíců může premiér dotáhnout veškeré nové obchodní smlouvy s Evropskou unií.
U ostatních stran zase není vůbec jasné, jaký je jejich protibrexitový plán. Labouristé nakonec
neochotně slíbili druhé referendum, liberální demokraté jednostranné zrušení toho předchozího
a skotským nacionálům jde především o nové hlasování, ve kterém by se Skotsko mohlo oddělit od
bláznivé Anglie.
Zcela mimo realitu se pohybují ekonomické plány všech hlavních stran a respektovaný think-tank
Institute for Fiscal Studies je označil za nedůvěryhodné. Corbyn neohroženě ordinuje na problémy
21. století recepty z toho minulého, takže jeho radikální sliby by měli zaplatit výhradně boháči
a neškodilo by tu a tam něco znárodnit.
Johnson je mnohem uměřenější, ale i on nabízí velký investiční plán (hlavně do zdravotnictví) bez
jasné odpovědi na otázku, jak jej hodlá zaplatit.
A hudbu tvrdí brutální zkreslování v britských médiích. Například konzervativní týdeník Mail on
Sunday už byl usvědčen z lhaní o údajném labouristickém plánu na zvýšení daně z nemovitosti.
Týdeník The Economist to označil za epidemii lží, a přestože ještě neznáme vítěze a poražené voleb,
dá se říct, že úcta k pravdě se už stala první obětí britského hlasování.

Článek dále pokračuje.
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Ukázka č. 6:
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Ukázka č. 7
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Ukázka č. 8
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Seznam jazykolamů pro aktivitu č. 5 Jazykolamy
Strč prst skrz krk.
Královna Klára na klavír hrála.
Šel za mnou jeden Řek a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek,
že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek,
Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny.
Pudl prdl pudr.
Instituce institucionalizovaly institucionalismus.
Zvíře zařve, zvíře zavře.
Máma má málo máku.
Náš pan kaplan v kapli plakal.
Kotě v bytě hbitě motá nitě.
Dalajláma v lomu láme skálu.
Od poklopu ku poklopu Kyklop kouli koulí.
Na cvičišti čtyři svišti piští.
V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.
Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře přepepříte, tak si
toho přepepřeného vepře sám sníte.
Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení resuscituje anesteziolog.
Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.
Co není institucionizovatelné, je neinstitucionizovatelné
Zalyžařivší si lyžař potkal nezalyžařivší si lyžařku.
Kolouch, kohout s mouchou mnohou, s hloupou chloubou houpou nohou, plavou dlouhou
strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.
Měla babka v kapse vrabce, vrabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka vrabce v kapse,
vrabec babce v kapse chcíp.
Na otorinolaryngologii ordinuje otorinolaryngolog.
Náš Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů nejpopokatepetlovatější Popokatepetl.
Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li mu ji?
Řežu a žeru, řežeš a žereš, žerou a řežou, žeru a řežu, žereš a řežeš, řežou a žerou.
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Zapalatalizovala-li
(bagatelizace).

se

ta

palatalizace

či

nezapalatalizovala-li

se

ta

palatalizace

„O, kdybys, ty lyžaři nezalyžařivší si, sis zalyžoval, byl bys zalyžařivší si lyžař!”
Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější posvíceníčko.
Vlk klel v rokli. Vlk smrkl, zmrzl, zmlkl. Vlk strh srně hrst srsti. Vlky plky. Vrzal vrhl, vlk vrzl.
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Příručka vznikla v rámci projektu Studentská Agora 2021,
který byl podpořen z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
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