
1. POJISTKY DEMOKRACIE 
- ANOTACE KURZU



Pomocí krátkých citátů známých osobností žáci proniknou do podstaty demokracie a pochopí, že 
demokracie je neustálé učení z chyb. Společnou debatou vydefinují pojistky demokracie.

15+

Žáci:
•   budou pomocí videa a citátů zjišťovat, jaké jsou výhody a nevýhody demokracie;
•   pochopí, že demokracie je z podstaty nedokonalá;
•   pochopí, jakou důležitost mají pravidelné volby, délka volebního období, média, soudní  
 systém pro zachování demokracie.
 
45 min. 

projektor, mobilní telefony žáků, nastříhané citáty z pracovního listu

Část 1. (5 minut)
Učitel žákům pustí video “Pojišťovna demokracie”: https://youtu.be/xsEe3UNq5T8

Vyzve žáky k reflexi videa s otázkami:
•   Koho symbolizují jednotlivé postavy ve videu?
•   Co se myslí větou “Pojištěný to máte”?

Část 2. (10-15 minut)
Žáci brainstormují odpovědi na otázky: Jak se lze pojistit proti špatným politikům? Jaké jsou pojis-
tky demokracie? Učitel/ka zapisuje odpovědi. Když žáci na některé z pojistek nepřijdou, zkusíme 
je navést dalšími otázkami. (Např. K čemu je dobré, když politici sdělují médiím informace o svém 
majetku? Jak toto nazýváme? Ano, transparentnost … Proč je nutné mít nezávislá média a soudy? 
Pokud jsou média a soudy v područí vlády, kdo kontroluje vládu?)

Část 3. (20-25 minut)
Učitel rozdělí třídu do 6 skupin (po 4-5 žácích) a každé skupině přidělí jeden citát. Skupina dosta-
ne 10 minut k tomu, aby si citát prodiskutovala a připravila krátkou prezentaci (1-2 minuty) o tom, 
v čem je podstata citátu a jaká pojistka pro demokracii z citátu plyne. Kritériem pro prezentaci je, 
že musí promluvit každý člen skupiny. Ostatní skupiny poslouchají a mají za úkol si buď připravit 
otázku, nebo ocenit 1 důležitou myšlenku, která v prezentaci zazněla.

Žáci/Učitel shrnou pojistky demokracie, které v průběhu hodiny padly. Lze se zeptat žáků na 
reflektivní otázku: která pojistka demokracie podle vás v naší zemi funguje dobře a která špatně?

Na závěr, pokud ještě zbyde čas, učitel žákům může ukázat žebříčky měřící úroveň demokracie ve 
světě a ukáže pozici, kterou obsazuje ČR. 
•   Economist inteligence unit: Democracy index 2021 
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Index_demokracie
•   Freedom house:  
 https://freedomhouse.org/country/czech-republic/nations-transit/2021 
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