
Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 

 
     Předmět ETICKÁ VÝCHOVA (EtV) je vyučování 1 hodinu týdně ve 4. ročníku jako povinný 

předmět. Prvky etické výchovy (zásady výchovného stylu EtV) budou v rámci možností postupně 

zařazovány do všech vyučovacích předmětů a do všech činností ve škole.  

     Hlavním důvodem pro zařazení etické výchovy do RVP ZV je skutečnost, že v naší školské 

soustavě chybí předmět, který by systematicky rozvíjel mravní stránku osobnosti žáků. Důležitost 

a aktuálnost tohoto kroku podporují i zkušenosti z většiny zemí OECD, ve kterých je předmět 

s podobným obsahem do vzdělávacího systému zařazen. 

     Doplňující vzdělávací obor etická výchova u žáka rozvíjí sociální dovednosti, které jsou 

zaměřeny nejen na vlastní prospěch, ale také na prospěch jiných lidí a celé společnosti; dále 

rozvíjí samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů 

pro praktický život;  samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů;  správné 

způsoby komunikace, respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí;  schopnost vcítit se 

do situací ostatních lidí; podporuje pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné 

spolupráce. 

     Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětových vztahů. Ve vzdělávací oblasti Jazyk a 

jazyková komunikace ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura navazuje etická výchova na 

učivo naslouchání, mluvený projev, písemný projev a tvořivé činnosti s literárním textem; ve 

vzdělávacím oboru Cizí jazyk na učivo pravidla komunikace v běžných každodenních situacích. 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět navazuje na učivo domov, škola, rodina, ochrana zdraví, 

zdravý způsob života a péče o zdraví, soužití lidí, chování lidí, základní globální problémy, 

ohleduplné chování k přírodě, ochrana přírody, partnerství, rodičovství a základy sexuální 

výchovy. Ve vzdělávací oblasti Člověk a kultura ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova 

navazuje na učivo prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností a ověřování komunikačních účinků. Z průřezových témat navazuje především na 

vzdělávací obsah osobnostní a sociální výchovy, multikulturní výchovy, environmentální výchovy 

a mediální výchovy. 

     Etická výchova žáka především vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření 

si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení každodenních problémů, k formulaci 

svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z diskuze s druhými, ke 

kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru, k pochopení základních 

environmentálních a ekologických problémů a souvislostí moderního světa.  

      Vzdělávání v EtV je založeno na zásadách svobodného šíření poznatků, které vyplývají 

z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání (§ 2, odst. 

1, písm. e) školského zákona). 

 

     EtV je zaměřena na rozvoj takových sociálních dovedností žáků, které  vedou k prosociálnímu 

způsobu chování.  

 

Prosociální chování může mít podle Roche Olivara, zakladatele EtV, tyto projevy: 

1) Poskytnout fyzickou pomoc. 

2) Poskytnout fyzickou službu. 

3) Darovat, půjčit nebo rozdělit se. 

4) Poradit, vysvětlit. 

5) Potěšit a povzbudit smutné nebo utrápené. 

6) Vyjádřit pozitivní hodnocení druhých s cílem posilnit jejich sebeúctu. 
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7) Se zájmem a soustavně naslouchat druhému. 

8) Snažit se pochopit druhé, pochopit jejich city (empatie). 

9) Solidárnost - chování, které vyjadřuje účast na důsledcích (zvláště tragických), podmínkách,  

       stavu, situaci nebo neštěstí druhých osob. 

10) Snažit se o zmírnění protikladů dorozuměním a dohodou ve skupině, hledáním  

       toho, co nás spojuje, vytvářet atmosféru pokoje a svornosti. 
 

 

Výchovný program 
 

Jednotlivé stupně výchovného programu vedou k postupnému získávání sociálních 

dovedností, osvojení postojů a k základní hodnotové orientaci žáků. Hodina EtV probíhá formou 

prožitkové výuky, při níž je aplikován vhodný výchovný styl pedagoga. Výchovný program je 

uspořádán do následujících 10 postupně rozvíjených stupňů (schodů): 

 

1) Komunikace  
Rozvíjí v žácích nejen verbální a neverbální komunikační dovednosti, které jsou podmínkou 

k vytvoření spolupracujícího kolektivu třídy, ale i dovednost naslouchat druhým.   

2) Důstojnost lidské osoby, úcta k sobě 

Pro vývoj zdravé osobnosti je důležité posilování zdravého sebehodnocení, přijetí svých slabých a 

silných stránek jako předpokladu pro pozitivní rozvoj charakteru člověka. 

3) Pozitivní hodnocení druhých 
Pozitivní hodnocení druhých vyrůstá z pozitivního vztahu k sobě.  Zralá osobnost je schopna 

připisovat pozitivní vlastnosti druhým, pozitivně je hodnotit v běžných i ztížených podmínkách. 

4) Tvořivost a iniciativa 
Cílem tématu je podpořit tvořivé myšlení žáků a uplatnit je v oblasti mezilidských vztahů  

a při řešení problémů. 

5) Vyjádření a komunikace citů  

Téma rozvíjí schopnost vyjádřit a usměrňovat své city, což je důležité pro rozvoj pozitivních 

mezilidských vztahů. 

6) Empatie  
Učí žáky naslouchat druhým tak, aby se dokázali vcítit do pocitů druhých a podle toho se 

zachovat.  

7) Asertivita  
Asertivita rozvíjí schopnost prosazovat v životních situacích vlastní názor s respektováním názorů 

druhých. Učí také, jak se efektivně bránit manipulaci a agresivitě.  

8) Reálné a zobrazené vzory  
Pozitivní i negativní vzory ovlivňují chování každého člověka. Zařazení tohoto tématu do etické 

výchovy je vhodným prostředkem, jak pomocí identifikace se vzorem docílit zvnitřnění žádoucích 

norem chování a jednání.  

9) Pomoc, přátelství a spolupráce  
Téma se zabývá prosociálním chováním v osobních vztazích.  

10) Komplexní prosociálnost 

Téma se zabývá prosociálním chováním, které je orientované na skupiny osob v souvislosti 

s celospolečenskými problémy. Objevuje se zde pojem solidarita. 
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Výchovný styl 
 

Výchovný styl je soubor vnitřních hodnot a přesvědčení pedagoga, kterými je schopen 

nejefektivněji dosáhnout vytyčeného cíle – rozvoje prosociálnosti žáků.  

 

Tento výchovný styl vymezují následující zásady:  

1) Vytvořit ze třídy výchovné společenství. 

2) Přijmout druhého takového, jaký je, vyjádřit mu přátelské city. 

3) Atribuce prosociálnosti – vyjadřování pozitivního očekávání, zejména prosociálnosti. 

4) Společně vytvořená jasná pravidla hry.  

5) Induktivní disciplína – při výskytu negativních jevů je řešit poukazováním na  

       jejich přirozené důsledky.   

6) Vybízet k prosociálnosti svým vlastním příkladem nebo nabádáním k prosociálnímu  

       činu. 

7) Odměny a tresty užívat přiměřeně, protože dítě se má chovat žádoucím způsobem  

      z vnitřní potřeby a ne pod hrozbou trestu nebo z důvodu očekávání odměny. 

8) Do výchovného procesu zapojit i rodiče, neboť jsou pro děti trvalým životním  

      vzorem.  

9) Vytvářet radostnou atmosféru, která je nezbytnou podmínkou efektivního procesu    

       učení.   

Výchovné metody  
 

Etická výchova nemá speciální výchovné metody, ale využívá nejrůznější výchovné metody, 

které jsou ve své součinnosti efektivní pro dosažení stanoveného záměru. Nejúčinnější jsou takové 

metody, kdy se žáci učí prostřednictvím vlastních zážitků. Nejčastěji se uvádí zážitková metoda, 

pozorování, anketová metoda, beseda, vedení deníku, modelování, učení posilováním žádoucího 

chování a učení disciplinováním.  

 

Vyučovací hodina 
 

Rozvíjení prosociálnosti prostupuje celým vyučovacím procesem a musíme ho mít stále na 

zřeteli jako hlavní cíl etické výchovy.  Při výuce etické výchovy je ke splnění tohoto cíle nezbytné 

členění vyučovacích hodin do následujících čtyř fází: 

 

1) Senzibilizace neboli „zcitlivění“ žáků pomocí příběhu nebo hry se zaměřením na  

       zvolené téma.  

2) Hodnotová reflexe prostřednictvím citlivě vedeného rozhovoru se zaměřením na  

       zdůvodnění či zevšeobecnění hodnot, poukazování na příklady z okolí nebo z našeho  

       života. 

3) Nácvik žádoucího chování ve třídě prostřednictvím zážitkových her, scének a hraní  

       rolí nebo vytvářením slohových prací. 

4) Reálná zkušenost (zevšeobecnění a transfer) – aplikace dovedností do reálného  

       života s využitím záznamů pozorování, vedení deníku, rozhovorů v rodině na dané  

       téma, apod. 

 

 

 


