
ŠKOLNÍ PÉBÉČKO

PRAKTICKÝ ÚVOD DO PARTICIPACE
PRO ŽÁKY A STUDENTY
Workshop a metodika

Vysvětlit žákům a studentům participaci a způsob hlasování více hlasy nemusí být úplně
jednoduché, proto jsme pro vás připravili workshop, prezentaci a metodiku, která by vám
měla celé vysvětlování hodně usnadnit. Cílem workshopu je, aby žáci a studenti pochopili
nejen JAK, ale také PROČ.

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny (lze se domluvit s učitelem občanské výchovy, aby
workshop zařadil do své výuky)
Maximální počet žáků (studentů): jedna třída (je ideální, jestliže je počet dělitelný třemi)
Pomůcky pro 1. část: promítací technika pro prezentaci, pracovní listy
Pomůcky pro 2. část: pracovní listy

Jak by mohl workshop vypadat?
V první části workshopu můžete využít přiloženou prezentaci. Jednotlivé snímky z
prezentace jsou uvedeny v této metodice, abyste věděli, k čemu který obrázek patří.
Otázky nemusíte vždy pokládat všechny – záleží na vyspělosti a nadšení vašich žáků či
studentů a vašich časových možnostech.

O čem workshop bude:
● Participace a hlasování
● Participativní rozpočtování – Pébéčko

Jaké poznatky by si měli žáci (studenti) z workshopu
odnést?
Samozřejmě kromě toho, že si vyzkouší praktické hlasování a zjistí, jaké jsou výhody a
(možná) nevýhody hlasování více hlasy, tak se seznámí s tím, jak Pébéčko probíhá.

V průběhu workshopu by si měli také uvědomit, že:

● jsou budoucí občané
● možnost hlasovat a vyjadřovat se nebyla a není vždy samozřejmostí
● i v jejich věku se mohou podílet na rozhodování o věcech, které se jich týkají
● je důležité, aby se podíleli na rozhodování o věcech, které se jich týkají
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Participace a hlasování

SNÍMEK 2 – ÚVOD

Začněte tím, že žákům (studentům) sdělíte, jak bude
workshop vypadat.

Dnes si povíme, co je to participace a jak se dělá.

Workshop bude mít dvě části. V první se budeme zabývat způsoby hlasování a v druhé si
vyzkoušíte participativní rozpočtování.

Nejprve se žáků (studentů) zeptejte, jestli už někdy slovo participace slyšeli, zda vědí, co
to vlastně znamená. Pak přejděte na druhý snímek s definici participace.

SNÍMEK 3 – DEFINICE PARTICIPACE

Když žáci (studenti) obecnou definici participace znají,
přišel čas zjistit, jak jí rozumí a jak o ní přemýšlejí.
Zkuste s nimi rozvinout první diskuzi:

● Proč je důležité mít možnost vyjádřit svůj názor?
● Byli jste někdy v situaci, kdy jste mohli vyjádřit svůj názor, ale nemohli jste nijak

ovlivnit rozhodnutí, které se vás týkalo?
● Kdy je správné, aby jediný člověk rozhodoval o tom, co se týká skupiny? A kdy to

správné není?

(Odpověď: Když je potřeba rozhodnout se rychle a není čas ztrácet čas, je správné, aby
rozhodoval jeden člověk. Když je potřeba vybrat předsedu třídy, měli by se vyjádřit
všichni.)

Nyní rozdělte žáky (studenty) do skupin po třech.
Pokud máte třídu s více než dvaceti žáky (studenty), udělejte týmy čtyřčlenné.

Každá skupina dostane jeden vytištěný pracovní list.
Rozdejte jim i prázdné papíry (pokud by nějaké otázky z pracovního listu vyžadovaly
rozsáhlejší vysvětlení).

SNÍMEK 4 – TÝMY

Když jsou týmy připravené, zadejte jim úkoly:
● Pojmenujte svůj tým.
● Vyberte, kdo bude kapitán vašeho týmu.
● Vyplňte hlavičku pracovního listu.
● Napište, jakým způsobem jste se domluvili

a jak jste rozhodli o tom, jak se bude tým jmenovat a
kdo bude kapitánem? Potřebovali jste hlasovat? (A
pokud ne, tak proč?)

(Odpověď: Hlasovat nejspíš nepotřebovali, protože jsou malý tým.)
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SNÍMEK 5 – DEMOKRACIE A HLASOVÁNÍ

● Kdy je podle vás vhodné hlasovat?

(Odpověď: Když se skupina potřebuje na něčem
většinově shodnout. Což například znamená, že je
třeba pro skupinu více lidí vybrat nějaké společné
řešení – projekt, postup – nebo osobu, která bude
skupinu zastupovat.)

SNÍMEK 6 – HLASOVÁNÍ JE DŮLEŽITÉ

● Proč si myslíte, že je hlasování důležité?

(Odpověď: Bez možnosti hlasovat, tedy se svobodně
vyjádřit, člověk nemá příliš velkou šanci podílet se na
rozhodování nebo na změnách, které se ho týkají.)

● Jaké mohou být podle vás důsledky toho, že se
lidé nezúčastní hlasování, které se jich týká?

(Odpověď: Například: Výsledek hlasování nebude
odpovídat skutečnému názoru většiny, protože se k hlasování velká část účastníků
nedostaví. Je to jako by o projektu pro celou školu hlasovala jenom jedna třída: výsledek
by odpovídal pouze názoru/pohledu dané třídy a nikoliv názoru celé školy.

Výsledek hlasování odpovídá pouze názoru těch, kteří se hlasování zúčastnili, ale
reprezentuje také názor těch, co hlasovat nepřišli.

Ten, kdo se hlasování z vlastního rozhodnutí nezúčastní, by si neměl stěžovat na
výsledek.

Poznámka: Za určitých okolností, tedy pokud hlasující nemají možnost výsledek
hlasování nijak zvrátit, může být neúčast na hlasování formou protestu proti
nespravedlnosti nebo podjatosti hlasování.)

SNÍMEK 7 – O ČEM VŠEM A KDE VŠUDE JE MOŽNÉ HLASOVAT?

Zkuste v týmu vymyslet co nejvíce příkladů.

(Odpověď: V politice: prezidentské volby,
parlamentní volby, volby do Senátu a obecních
zastupitelstev, volby do Evropského parlamentu; ve
městě: participativní rozpočtování, schůze bytového
družstva – můžete doporučit shlédnutí filmu
Vlastníci; ve škole: volby do školního parlamentu,
volba předsedy třídy; ve sportu: volba kapitána
družstva, v zábavě: Superstar, Miss Česka, Slavík.)
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SNÍMEK 8 – JAKÉ JSOU PRINCIPY VOLEBNÍHO PRÁVA?

● Tedy jaké vlastnosti by správné hlasování asi
mělo mít?

(Odpověď: Všeobecnost – hlasovat může každý,
rovnost – všechny hlasy mají stejnou váhu, přímost –
hlasuje se osobně a ne prostřednictvím nějakého
zástupce, tajné hlasování – nikdo neví, jak kdo
hlasoval).

Nyní můžete rozpoutat další diskuzi:
● Proč si myslíte, že jsou tyto principy důležité? Čemu mají zabránit?

(Odpověď: Tyto principy jsou důležité, protože zabraňují nespravedlnosti při hlasování.)

● Co dalšího si myslíte, že je při hlasování důležité? K čemu by nemělo docházet?
(Odpověď: Nemělo by docházet k podvodům/manipulacím při počítání hlasů, nebo
například kupování hlasů.)

● Od kolika let je možné volit (aktivní volební právo) a být volen (pasivní volební
právo)?

(Odpověď: Volit je možné od 18 let. Podrobněji viz tabulka níže.)

Volená Instituce Aktivní volební právo Pasivní volební právo

Poslanecká sněmovna PČR 18 21

Senát PČR 18 40

Zastupitelstvo kraje 18 18

Zastupitelstvo obce 18 18

Prezident 18 40

Evropský parlament 18 21

● Myslíte si, že by se měla snížit/zvýšit věková hranice aktivního/pasivního volebního
práva?
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SNÍMEK 9 – KDE JE MOŽNÉ PŘI HLASOVÁNÍ ZTROSKOTAT?

SNÍMEK 10 – PRVNÍ ÚSKALÍ:
KDYŽ JE NA VÝBĚR JEN JEDNA MOŽNOST

To je zřejmý příklad diktatury.
Můžete jít hlasovat nebo volit, ale existuje jen jediná
možnost, kterou lze vybrat.

● Co je opakem diktatury?

(Odpověď: Demokracie; Názor většiny je směrodatný,
ale musí být přitom rovněž respektováno právo
menšiny. V demokracii má každý právo svobodného
vyjádření názoru či volby.)

SNÍMEK 11 – DRUHÉ ÚSKALÍ:
KDYŽ NEMŮŽE VOLIT KAŽDÝ

● V demokracii má právo volit každý, ale bylo to
tak vždycky?

Dokážou vaši žáci (studenti) odpovědět na následující
otázky? Můžete z toho udělat malou bodovanou soutěž
– odpovědi zapíšou týmy do svých pracovních listů. Za
každou správnou odpověď získají bod.

● Kdy a kde mohly ženy k volbám poprvé?
(Odpověď: V roce 1893 na Novém Zélandu.)

● Která evropská země jako první umožnila ženám účast při volbách?
(Odpověď: Finsko, v roce 1906.)

● Která evropská země byla poslední, která poskytla ženám právo volit?
(Odpověď: Švýcarsko, až v roce 1971.)

● Od kdy mohly ženy chodit k volbám v Česku?
(Odpověď: Od roku 1920, bývalá ČSR.)

SNÍMEK 12 – TŘETÍ ÚSKALÍ:
RŮZNÉ ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ MOHOU VÉST K RŮZNÝM VÝSLEDKŮM

Aby žáci (studenti) snadno pochopili tento rozdíl přímo
v praxi, nechte je si vyzkoušet hlasování dvěma
způsoby: nejprve ať hlasují jedním hlasem a pak dvěma
hlasy. Při hlasování dvěma hlasy nelze tyto hlasy
kumulovat: jednomu předmětu je tedy možné udělit
pouze jeden hlas.
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SNÍMEK 13 – HLASOVÁNÍ O PŘEDMĚTECH JEDNÍM A VÍCE HLASY

● Který předmět se vám bude podle vašeho názoru v
životě nejvíc hodit? Své hlasy zapište do kolonky v pracovním
listu. Na výběr jsou následující předměty: Čj, M, Vv, Tv, Hv,
D, cizí jazyk, přírodověda (biologie, fyzika), vlastivěda
(zeměpis, občanská výchova).

Jak postupovat při hlasování?
Na pracovních listech (str. 2) jsou dvě tabulky, první pro hlasování jedním a druhá pro
hlasování dvěma hlasy.

1. Každý žák (student) zapíše do první tabulky ten předmět, o kterém si myslí, že ho v
budoucím životě využije nejvíc.

2. Kapitáni týmů pak za svůj tým napíšou na tabuli, které předměty v jeho týmu získaly
kolik bodů.

3. Sečtěte body u všech předmětů, čímž zjistíte, který předmět považují žáci (studenti)
ve třídě za nejvyužitelnější pro budoucí život (zjistíte také pořadí dalších předmětů).

4. Nyní zopakujte celý proces se dvěma hlasy a podívejte, zda se změnil vítěz a
pořadí předmětů.

SNÍMEK 14 – JAKÉ JSOU VÝHODY (A NEVÝHODY) HLASOVÁNÍ VÍCE HLASY?

Tuto část workshopu můžete opět zakončit diskuzí:

● Jaké to bylo hlasovat dvěma hlasy místo
jednoho?

● Co se změnilo? Usnadnilo to v nějakém směru
vaše rozhodování?

● Jaké jsou výhody (případně nevýhody)
hlasování více hlasy?

(Odpověď: Je-li k dispozici více hlasů, lze podpořit více nápadů nebo kandidátů. To
člověku usnadní rozhodování o tom, jaký návrh nebo koho podpořit. V takovém hlasování
vyhrávají nápady a kandidáti s nejširší podporou; podporou u největšího počtu hlasujících.

Hlasování s více hlasy však znamená, že vždy nemusí vyhrát možnost, kterou má
většina na prvním místě. Je ovšem větší šance, že vyhraje to, k čemu má velká část
hlasujících pozitivní vztah.)

SNÍMEK 15 – KONEC PRVNÍ ČÁSTI WORKSHOPU

Gratulujeme!
Právě jste dokončili první část workshopu. Poskytněte
si všichni zaslouženou přestávku a načerpejte síly do
druhé části, ve které si vyzkoušíte, jak by mělo
probíhat Pébéčko, tedy participativní rozpočtování (z
anglického participatory budgeting).
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2. část workshopu:
Participace a participativní rozpočtování
Žáci (studenti) budou i v této části pracovat v týmech, které si vytvořili minulou hodinu.

ŠKOLNÍ VÝLET
Každý tým nyní vymyslí, kam jet se třídou na jednodenní výlet. Do pracovních listů (str. 3)
vyplní požadované položky (proč by se výlet ostatním líbil, jak by utužil vztahy ve třídě,
kolik by přibližně stál). Na vymýšlení nechte týmům 5–10 minut.

Jak postupovat dál?

1. Každý tým má 1–2 minuty, aby nahlas představil svůj návrh na výlet ostatním.
2. Do připravené první tabulky napíše každý člen týmu výlet, který se mu nejvíc líbí a

kterému by udělil svůj hlas.
3. Do připravené druhé tabulky napíše každý člen týmu výlet, který se mu líbí nejvíc a

také ten, který považuje za druhý nejlepší.
4. Kapitáni týmů pak za svůj tým napíšou na tabuli, které výlety v jeho týmu získaly

kolik bodů – nejprve při hlasování jedním hlasem, pak při hlasování dvěma hlasy.

Diskuze:
● Myslíte si, že při hlasování jedním hlasem opravdu vyhrál ten nejlepší nápad nebo

každý tým hlasoval pro ten nápad, který připravil?
● Co by se stalo, kdyby dal každý svůj jediný hlas projektu svého týmu?

(Odpověď: Nastala tzv. plichta a nikdo by nevyhrál.)
● Jak vám při  hlasování  o výletě pomohlo, že jste mohli udělit dva hlasy?
● Předešli jste díky možnosti udělit dva hlasy nějakým problémům? Jakým?

Další náměty, o čem můžete ještě diskutovat

● O čem všem můžete ve škole rozhodovat i vy?
● Co všechno se vás podle vašeho názoru týká a o čem byste měli mít možnost ve

škole rozhodnout?
● Chtěli byste rozhodovat o tom, na co se použije určitá část školních peněz?
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PÉBÉČKO VE VAŠÍ TŘÍDĚ
Stanovte nyní jistou finanční částku (hypotetickou, nepředpokládáme, že by se tento třídní
projekt musel skutečně realizovat – pokud to ovšem nebude něco převratného a vy, jako
třídní učitel se rozhodnete, že je realizace nezbytná).

Můžete rozhodnout o tom, jak vynaložit částku ve výši.......... Kč. Je určena
na pořízení vybavení nebo realizaci projektů, které přispějí ke zlepšení prostředí ve vaší
třídě.

1. Každý tým vymyslí, co by se dalo v jejich třídě zlepšit – jeden či dva nápady
například na nové vybavení nebo zlepšení vzájemných vztahů a jakým způsobem
toho dosáhnou.

2. Do pracovních listů (str. 4) vyplní požadované položky. Na vymýšlení nechte týmům
10–15 minut.

3. Každý tým má cca 2 minuty, aby nahlas představil svůj návrh ostatním a přesvědčil
je o jeho užitečnosti a přínosu. Pokud má tým nápady dva, dostane 2 minuty i na
představení druhého návrhu.

4. Rozhodněte společně, o kterých návrzích bude celá třída hlasovat.
5. Na základě zkušeností s hlasováním o předmětech a školním výletu nechte žáky

(studenty) rozhodnout, zda chtějí při hlasování využít hlasování jedním nebo
hlasování dvěma či více hlasy. (Počet hlasů se odvíjí od počtu podaných návrhů
děleno třemi. Čili: máte devět návrhů – každý hlasující má k dispozici tři hlasy, které
může rozdělit. Opět není možné hlasy kumulovat.)

6. Hlasujte!
7. Vyhlašte vítěze.
8. Je vítězný nápad prostě skvělý?

Pouvažujte, zda by nestálo za to jej zrealizovat – nebo jej alespoň zkusit prosadit v
rámci školního Pébéčka.

Závěrečná příležitostná diskuze: Co je potřeba ke změně na naší škole?

● Prostor, kde mohou žáci (studenti) nejen svobodně vyjádřit svůj názor, ale také
rozhodnout o formě a míře svého zapojení sami.

● Čas pro žáky (studenty) na pochopení problému, uchopení tématu a zformulování
názoru.

● Ředitele, kteří naslouchají jejich názorům.
● Osobní zkušenost, že ke změnám na základě podnětů dochází.
● Prostředky, o kterých mohou žáci (studenti) rozhodovat.
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