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Příprava na vyu čování Dějepisu s cíli v oblastech VDO a čtenářství  

Název 
učební 
jednotky 
(téma) 

Demokracie (není) pro všechny  

Stručná 
anotace 
učební 
jednotky 

Žáci se zamýšlí nad „samozřejmostí“ demokratických principů 
v našich zemích a v Severní Koreji v současnosti, budou hledat 
paralely v totalitních režimech v Německu a ve východním bloku ve 
30. letech 20. století. Žáci pracují ve dvojicích s textovými úryvky, 
vyhledávají klíčová slova a vytvářejí otázky k textu. 

Nutné 
předpoklady   
 
(Již osvojené 
znalosti a 
dovednosti 
žáků, které 
umožní, aby 
jednotka 
efektivně 
směřovala ke 
svým cílům).  

• Znalost základní charakteristiky totalitních režimů 

• Znalost základních pravidel diskuse 

• Dovednost hledání klíčových slov v textu 

• Dovednost formulace otázek 

• Znalost základních pravidel pro tvoření T-grafu a pro volné psaní 

Časový 
rozsah 
učební 
jednotky 

2 x 45 minut 

Věk žáků 

(ročník) 
9. ročník 

Zařazená OSV MKV MV VMEGS VDO EV Čtenářství 



Demokracie (není) pro všechny 
 
 
 
 

 

 

 

průřezová 
témata 
(včetně 
čtenářství) 

    Ano  Ano 

Vyučovací 
obor(y)  

 

Dějepis 

Očekávané výstupy oboru (RVP): 

• Žák rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů. 

• Žák charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich 
nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech 
a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu 
totalitarismu a vypjatého nacionalismu. 

Dlouhodobé 
cíle 

(Klíčové 
kompetence, 
části profilu 
absolventa, části 
výchovné a 
vzdělávací 
strategie školy) 

 

 

— 

Cíle 
jednotlivých 
průřezových 
témat a 
čtenářství, 
které chci 
v dané 
učební 
jednotce 
naplnit  

VDO 

• Žák jmenuje některé nedemokratické režimy minulosti 
i současnosti a charakterizuje je. 

• Žák vysvětlí, jaké bylo/je postavení jedince v těchto státech 
a v čem se liší od postavení jedince v České republice.  

• Na příkladu Severní Korey navrhne, jaká zásadní opatření by bylo 
třeba udělat, pokud by se v této zemi měla nastolit demokracie. 

 

Čtenářství 

• Žák odhaduje význam neznámých slov a pojmů, na které v textu 
o Severní Koreji narazí. 

• Vyhledává v textu klíčová slova, která poté využije při formulaci 
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hlavních myšlenek a otázek do textu a za text. 

Cíle učební 
jednotky  

• Žák sděluje vlastní zkušenost a znalost k probíranému tématu. 

• Žák vyhledá klíčová slova vztahující se k charakteristice 
totalitního režimu v Severní Koreji. 

• Žák formuluje poznané shody a rozdíly demokratického 
a totalitního režimu. 

• Žák formuluje hlavní myšlenky textu. 

• Žák prostřednictvím volného psaní vyjádří svůj postoj k postavení 
jedince v Severní Koreji. 

Hodnocení 

(Z čeho učitel i 
žáci poznají, že 
bylo dosaženo 
cílů a jak to 
učitel i žáci 
budou hodnotit) 

• Zapsané otázky na kartičkách 

• Podtrhnutá klíčová slova v pracovním listě 

• Zápis výtahu z textu 

• Zápis v sešitě – vytvořený T-graf 

• Zápis v sešitě – výsledek volného psaní 

Popis u čební 
jednotky  

1. Seznámení se s tématem a cíli hodiny  

 

2. Evokace 

Učitel žáky vyzve, aby si do sešitu poznamenali 5 věcí (hodnot), 
které jsou pro ně v současné době v životě nejpodstatnější. Poté 
žáky vyzve, aby si ve vytvořeném seznamu škrtli tu, která je pro ně 
z oněch 5 věcí momentálně nejméně podstatná. Takto postupujeme 
dále, až žákům v seznamu zbude poslední věc (hodnota). Zapíšeme 
na tabuli, co žákům v jejich seznamu zbylo (pravděpodobně se bude 
jednat o slova typu: zdraví, rodina, přátelé, svoboda…).   

Vedeme se žáky diskusi, zda se někdy lidé dostali do situace, že 
i hodnoty, které máme zapsány na tabuli, jim „byly škrtnuty“. 
Pravděpodobně budou žáci uvádět příklady porušování lidských práv 
v totalitních režimech (Německo, Sovětský svaz ve 30. letech 20. 
století). 
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3. Uvědom ění si významu informací  

Práce s textem – Zpráva o smrti Kim Čong-ila (Příloha A) – pro žáky 
verze bez uvedení data vydání zprávy (čtvrtek 12. ledna 2012, 7:53 – 
Pchjongjang). 

Učitel vyzve žáky, aby si přečetli text zprávy s názvem „KLDR 
potrestá ty, kdo byli po smrti Kima málo smutní“. Žáci se ve dvojicích 
pokusí určit datum vzniku této zprávy, učitel na tabuli zapisuje jejich 
návrhy. Poté jim sdělí správnou odpověď, pravděpodobně pro žáky 
překvapující. Žáci naformulují k textu 3 otázky (pro otázku použijí 
alespoň dva z těchto začátků otázek: Jak? Co vedlo k? Kdo? Co bylo 
příčinou? Co přinesl/a/o?) 

Učitel kartičky vybere, promíchá a znovu rozdá. Dobrovolníci otázku 
přečtou a sdělí odpověď. 

Práce s textem Otázky a odpovědi (Příloha B) – text rozstříháme na 
jednotlivá témata a rozdáme je dvojicím žáků. Zároveň žákům 
rozdáme celý text, aby měli k dispozici celkový souhrn informací. 
Dvojice čtou text po odstavcích a žáci se střídají ve formulaci 1–2 
otázek k danému odstavci. Po přečtení podtrhne dvojice v textu max. 
10 klíčových slov, která poté zapracuje do stručného výtahu z textu. 
Vyzveme žáky, aby ke svému výtahu naformulovali 2 otázky za text 
(co je ještě k tématu napadlo a v textu nenašli odpověď). Jednotlivé 
dvojice své výtahy a otázky přečtou. Učitel otázky zapisuje na tabuli 
a dá prostor ostatním žákům k položení dalších otázek 
k prezentovanému tématu. 

 

4. Reflexe 

Žáci samostatně pojmenovávají rozdíly v životě jedince 
v demokratickém systému (na příkladu České republiky, tj. systému, 
v němž žijí) a v nedemokratickém systému v Severní Koreji. 
Odpovědi zaznamenávají do T-grafu v sešitech (Příloha C). 
Dobrovolníci své T-grafy prezentují. 

Volné psaní – žáci do sešitu dokončují myšlenku „Kdybych byl 
občanem Severní Koreje, tak …“ 

Dobrovolníci svůj text přečtou. 

Seznam 
příloh  

Příloha A – Zpráva o smrti Kim Čong-ila 

Příloha B – Otázky a odpovědi 
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  Příloha C – T-graf 

 

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/255974-kldr-potresta-ty-kdo-
byli-po-smrti-kima-malo-smutni.html 

Autor lekce 
(realizátor 
učební 
jednotky), 
škola 

Mgr. Michaela Paseková 

ZŠ Liberec 

Lesní 575/12, 460 01 Liberec 1 

Závěrečná sebereflexe u čitele 

(následuje po odu čení učební jednotky)   

Co se mi osv ědčilo 
během vyu čování (co 
fungovalo, mělo úspěch, 
z čeho jsem měl/a 
radost). 

V evokační fázi je pro žáky nesmírně těžké „zbavovat“ se 
svých důležitých hodnot, je třeba je povzbudit k hlubšímu 
zamyšlení, co skutečně pro ně hodnoty znamenají. 
Pokud jsou ochotni dotáhnout toto zadání až do konce (tj. 
zbyde jim pouze jedna hodnota), o to více si uvědomí, co 
všechno lidé mohou vinou nedemokratického režimu 
ztratit. 

Jako doplnění informací je možné žákům promítnout film 
Kimčongílie vytvořený organizací Člověk v tísni. 

S jakými problémy 
(obtížemi) jsem se 
během vyu čování 
setkal/a. 

— 

Co bych p říště udělal/a 
jinak (jak bych upravil/a 
tuto přípravu). 

— 
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KLDR potrestá ty, kdo byli po smrti Kima málo smutn í 

Severní Korea začala s trestáním každého, kdo nebyl po smrti vůdce Kim Čong-ila 
v prosinci dostatečně smutný. Tvrdí to jihokorejský server Daily NK. Úřady podle 
zdroje takovým lidem udělují tresty přinejmenším půl roku v pracovním táboře. 
Začínají prý také soudy s těmi, kdo chtěli v době státního smutku zemi opustit. 

Státní agentura KCNA mezitím oznámila, že vůdcovo tělo bude nabalzamováno 
a vystaveno vedle mrtvoly jeho otce Kim Ir-sena v památníku Kumsusan 
v Pchjongjangu. Zatím není jasné, kdo náročnou balzamovací proceduru, při níž je 
třeba tělo zcela vysušit, provede. Když v roce 1994 zemřel Kim Ir-sen, uskutečnili 
nabalzamování odborníci z Moskvy. Podle některých zpráv se tentokrát úkolu zhostí 
sami Severokorejci. 

Procedura může trvat až rok a zchudlou zemi přijde na nemálo peněz. Podle Andreje 
Lankova, ruského autora knih o KLDR, zaplatil Pchjongjang balzamovačům těla Kim 
Ir-sena v 90. letech milión dolarů. 

 
Postaví i v ěže nesmrtelnosti  

Kim Čong-il se tak přiřadí k řadě komunistických tyranů, jejichž těla nabalzamovali, 
aby předákům zajistili nesmrtelnost. V minulosti tak bylo naloženo s mrtvolami 
Lenina, Stalina, Mao Ce-tunga a Ho Či Mina. Například Stalina pak ale za pár let 
pohřbili. 

Ústřední výbor komunistické strany už Kim Čong-ila prohlásil za „věčného vůdce“ 
a údajný den jeho narození 16. února bude od nynějška slaven jako Den zářící 
hvězdy. Kromě toho, že uchová jeho tělo pro příští dekády, plánuje ještě režim po 
celé zemi vztyčit na věčnou vůdcovu památku „věže nesmrtelnosti“ a rozmístit nové 
portréty usmívajícího se Kima, upozornil britský list The Guardian. 

 

(Zdroj: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/255974-kldr-potresta-ty-kdo-byli-po-
smrti-kima-malo-smutni.html) 
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T-graf 
 
Pokuste se na základě přečtených informací o životě v Severní Korey porovnat rozdíly v životě člověka u nás a v této 
nedemokratické zemi.  
 
 
 

Jedinec v České republice 
 

Jedinec v Severní Koreji 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


