
1. V KŮŽI OZNAMOVATELE - ANOTACE



Oznamovatelé? Whistlebloweři? Nebo práskači, udavači a zrádci? 
V české společnosti je zakořeněný pocit, že “držet basu” proti systému (režimu), je něco, co se 
očekává a co je správně. Jenomže za každou velkou přírodní katastrofou, za každým korupční 
skandálem či sportovním dopingem jsou oznamovatelé, kteří se neozvali ze strachu o odvetu.

V projektovém dni studenti 
• na příbězích ze školního prostředí pochopí, kam neoznámení může vést; 
• poznají důležitost whistleblowingu v odkazech na filmovou popkulturu;
• díky hře se vžijí do rolí jednotlivých aktérů a poznají, jakým dilematům čelí oznamovatelé;
• společně s učitelem navrhnou změny důležité pro vlastní školu do školního řádu.

14+

Žáci:
• na příbězích ze školního prostředí pochopí, kam neoznámení může vést; 
• poznají důležitost whistleblowingu v odkazech na filmovou popkulturu;
• díky hře se vžijí do rolí jednotlivých aktérů a poznají, jakým dilematům čelí oznamovatelé;
• společně s učitelem navrhnou změny důležité pro vlastní školu do školního řádu.

90 - 180 min. (záleží, kolik aktivit bude chtít učitel podniknout)

projektor, flipchart/tabule, nastříhané modelové příběhy a jednotlivé charaktery role do hry

Nejprve je nutné rozvrhnout časové možnosti a adekvátně tomu i aktivity.
Lze použít jako tradiční hodina i jako projektový den, jehož výstupem budou návrhy na systémová 
zlepšení v organizaci školy. 

Učitel může použít prezentaci (viz příloha), která provede celým projektovým dnem. 

Na začátku hodiny učitel seznámí žáky se scénářem celého dne:

 1. Příběhy 
 2. Pro a Proti oznamování
 3. Co je whistleblowing?
 4. Hra (role play) “Chemie v praxi”
 5. Ochrana oznamovatelů ve škole

ÚKOL 1. Evokace modelovými příběhy (20-30 min):

Učitel rozdělí třídu do 4 skupin. Každé skupině rozdá jeden příběh, viz příloha Modelové příběhy. 
(Ideálně jeden papír s příběhem na 2 žáky).

Poprosí žáky, aby si příběh přečetli a vymysleli ve skupině dva různé konce příběhu. Nejprve 
špatný konec příběhu a následně ideální konec příběhu. Mohou být kreativní, ale mělo by jít o 
realistické scénáře. (10min)

Následně dostanou všechny skupiny postupně slovo. 
Ze skupiny vždy jeden žák přečte příběh před celou třídou. 
Po přečtení se učitel zeptá, zda je daný příběh podle nich představitelný nebo zda je příliš “přita-
žený za vlasy.”
(příběhy čerpají inspiraci z reálných příběhů a novinových článků)

Následně učitel vyzve danou skupinu, aby představila špatný konec příběhu.
Poté se zeptá ostatních skupin, zda považují nastíněný konec příběhu za představitelný. 

Následně nechá skupinu popsat dobrý konec příběhu a následuje stejná otázka. 
U obou alternativních konců se učitel snaží zaměřit pozornost na role oznamovatelů v příbězích. 

Následují ostatní skupiny.

(Pozn. k příběhům viz příloha Informační zdroje)

Anotace:

Doporučený věk:

Cíle:

Délka: 

Pomůcky:

Postup:



ÚKOL 2. Pro a Proti oznamování (15 min)

Učitel napíše na tabuli sloupec PRO  a sloupec PROTI. 
Vyzve žáky, aby mu řekli možná pozitiva a možná negativa oznamování. 
(Žáci by se měli na věc podívat z více úhlů pohledu - jak z pohledu “obecného dobra”, tak z pohledu 
jednotlivých aktérů - oznamovatelů, možných obětí apod.)

Pro rozvíření debaty může učitel použít tabulku Pro a Proti, aby padl dostatek argumentů do 
obou sloupců. 
(Je vhodné rozproudit i debatu na téma svědomí oznamovatele. Jak působí na svědomí situace, “když 
jsem mohl konat, tak jsem mlčel” - je pak člověk spoluodpovědný za vzniklý problém/neštěstí?)

(Pauza)

ÚKOL 3. Co je whistleblowing? (15-20 min)

Učitel naváže na předchozí úkol otázkou, zda by se měli oznamovatelé nějak chránit před odve-
tou, např. zákonem. 
Po krátké debatě pustí studentům video (je přiloženo i v prezentaci)
https://youtu.be/90R0TODHDks

Následně učitel přečte pojem Whistleblowing dle definice Rady Evropy (viz prezentace) a zdůraz-
ní, že tato definice se vztahuje k ochraně těch lidí, kteří jsou v pracovním poměru. Nejde o definici 
vše lidí, kteří by měli ohlásit nekalost, pokud o ní vědí.

Dále vybídne studenty ke zmínění dalších pojmenování, která je s pojmem “oznamovatel” nebo 
“whistleblower” napadají.
(V případě negativních pojmenování jako “udavač”, “zrádce”, “práskač” apod. se učitel zeptá na důvo-
dy negativní konotace.)

Učitel se zeptá třídy, zda zná nějaké známé whistleblowery. U každého jména by měl student 
vysvětlit, z jakého důvodu jej/ji považuje za whistleblowera/ku.

Následně učitel ukáže několik příkladů známých whistleblowerů a kauz, na které upozornili, 
aby si žáci uvědomili, jak velká odhalení se díky jejich oznámení podařilo rozkrýt. V prezentaci 
a v dokumentu Whistlebloweři v pop kultuře najdeme odkazy na 6 významných filmů, které se 
týkají whistleblowerů. Učitel může navnadit žáky k jejich zhlédnutí tím, že stručně vysvětlí, o co ve 
filmech jde a jaká je role osob, které se nebály něco oznámit.

ÚKOL 4. Hra (role play) “Chemie v praxi” (30-40 min)

Cílem hry je, aby se žáci vcítili do jednotlivých rolí ve hře. Učitel v roli moderátora by měl podporo-
vat aktivní přístup žáků v rámci jednotlivých rolí a interakci mezi rolemi. Žáci budou jednat podle 
svých úvah. Učitel může podporovat žáky a případně navrhovat “co by se dalo dělat”, pokud by 
byla některá ze skupin pasivní.
Hra nemá jasný konec. Je možné ji hrát i např. přes obědovou přestávku. Jednotlivé skupiny pak 
mohou začít konspirovat mezi sebou, což je stav, kterého chceme dosáhnout.
Jakmile učitel zhodnotí, že žáci dostatečně pochopili dilemata jednotlivých rolí, hru ukončí.

Postup hry:
Žáky rozdělíme do rovnoměrně velkých skupin. Každá skupina hraje jednu roli, jejíž popis obdrží 
na papírcích. Jednotlivé role jsou k vytisknutí v dokumentu Popis rolí ke hře. 

Učitel žádnou roli ve hře nemá. Je pouze moderátorem. Umožňuje rolím, aby spolu navzájem ko-
munikovaly. To však mohou jen tehdy, pokud o to učitele požádají. Je důležité, aby skupiny (role) 
postupovaly stále společně. Členové různých skupin spolu mohou komunikovat pouze v rámci 
hry. Je dobré skupiny oddělit tak, aby se navzájem při domlouvání neslyšely. 



 TIP 1: Přizvěte dalšího učitele
Koordinace hry je pro jednoho člověka velmi náročná. Doporučujeme oslovit alespoň jednoho další-
ho učitele, aby pomohl s koordinací. Důležité je, aby spolu koordinátoři komunikovali a vyměňovali si 
informace z jednotlivých skupin. 
 TIP 2: Vyberte ke koordinaci 2 další šikovné žáky - pomocníky
Pomocníci si dopředu s učitelem nastudují všechny role ve hře. Učitel jim vysvětlí, že mají poslouchat 
žáky v jednotlivých skupinách a informovat učitele o plánech jednotlivých skupin. Pokud některá ze 
skupin požádá o schůzku s jinou, pomocníci informují učitele a pomáhají schůzku zorganizovat.

O jednání a vystupování v dané roli se skupina, která ji reprezentuje, domlouvá společně. Nikdo 
ve skupině by neměl být v zásadním rozporu s učiněnými rozhodnutími a kroky. 

Poté, co si skupiny své role přečtou, mohou se rozhodnout, co udělají - např. si mohou pozvat 
jinou skupinu, aby si navzájem pohovořily (např. “Pavlína chce mluvit s třídním učitelem”)

 TIP 3: Podpořte ombudsmanku
Role ombudsmanky je ve hře patrně nejsložitější. Tato role netuší, co se mezi skupinami děje, proto 
musí proaktivně hledat způsoby, jak se dovědět víc a vzbudit důvěru. Můžete navrhnout např. fingo-
vané hlášení školního rozhlasu, které ombudsmanka provede, či vydání informačního letáku, který se 
rozdá do všech skupin. 

Reflexe hry:
Po ukončení hry učitel požádá žáky, aby zůstali ve skupinách dle svých rolí. Postupně se bude 
ptát všech skupin, aby každá skupina vyjádřila svůj postup ve hře a své uvažování o svých krocích. 
Učitel nejprve vyzve skupinu, která jako první požádala o schůzku s jinou skupinou. A tak postup-
ně projde učitel se skupinami celý příběh, který se ve třídě odehrál. 
Každé skupiny se nejprve učitel zeptá, jaká byla jejich role. Následně se dotáže, aby vysvětlila své 
kroky ve hře.
Učitel se snaží zjišťovat, jakým dilematům jednotlivé skupiny čelily. Zvláštní důraz pak klade na roli 
Pavlíny (potenciální oznamovatelky)

ÚKOL 5: Ochrana oznamovatelů ve škole (20-30 min)

Učitel se dotáže žáků, jaká opatření používá škola k ochraně oznamovatelů, resp. pro důvěrná 
sdělení o problémech, které se za celý projektový den probrala. Pokud žáci nezmíní ani jedno 
opatření, zmíní je učitel, případně přizvaný kolega, který má agendu na starosti. 

Učitel se dotáže žáků, jaká opatření by navrhovali ve škole zavést (např. schránky důvěry či 
aplikace pro anonymní oznamování, viz např. nntb.cz aj.). Pokud žáci navrhnou osobu, která by 
agendu měla mít na starosti, učitel se bude snažit zjistit, jaké atributy by tato osoba podle žáků 
měla splňovat. (Např. má jít o učitele či externího člověka? Má jít o člena vedení školy? Jak by měl 
vystupovat navenek a jaké by měla mít tato osoba kompetence?)

Žáci pak dostanou za úkol sepsat v bodech systém, který by na škole měl fungovat pro prevenci 
negativních jevů, které probírali v rámci projektového dne. 

Učitel následně může iniciovat setkání mezi třídou a vedením školy, případně s již k tomuto účelu 
dedikovanou osobou (např. Metodikem prevence, Školním ombudsmanem, Školním psycholo-
gem apod.).



REFLEXE: (5-10 minut)

Na konec hodiny zařadíme reflexi, kde se žáci zamyslí, co se v projektovém dni dozvěděli. Z nabíd-
nutých otázek si lze vybrat jen jednu nebo můžete žákům nabídnout, ať si vyberou otázku, která 
jim přijde nejpodnětnější. 

• Jakou nejdůležitější informaci jste si z dnešní hodiny odnesli?
• Jaká informace byla nejvíce překvapivá?
• Co vás na dnešní hodině bavilo a proč?
• Změnil se v průběhu hodiny váš názor na oznamovatele?
• Myslíte si, že téma ochrany oznamovatelů je pro školu/pro společnost důležité?
• Měla by škola něco změnit na základě dnešní hodiny?
• Za kým byste šli, kdybyste měli podezření na nějaké negativní vlivy na škole?


