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Úvodem 

Vzdělávací program „Rozvoj klíčových kompetencí dospělých prostřednictvím inovativního 

programu spotřebitelského vzdělávání“ je výsledkom evropského programu ERASMUS+, 

jehož cílem je rozšířit nabídku programů vzdělávání pro nezaměstnané do 29 let s nízkou úrovní 

zručností nebo nízkou kvalifikací. Obsahem a metodickým zpracováním je program využitelný 

i pro žáky základních a středních škol. Příběhy ze života spotřebitelů v tržní ekonomice jsou 

průřezového chrakteru a cíleně se zaměřují na rozvoj finanční, mediální  a environmentální 

gramotnosti.  

Cílem vzdelávání je rozvoj dvou klíčových kompetencí, a to spoločenských a občanských 

kompetencí a rozvoj komunikace v mateřském jazyce. Využívány jsou inovativní metody, které 

využívají konstruktivistický přístup k učení, kde učitel je facilitátor jako ulehčovtel učení a žáci 

samostatně pracují, získávají vlastní poznání, učí se na základě zkušeností a v diskusích 

rozvíjejí komunikační zručnosti. Hodnocení rozvoje klíčových kompetencí je připravovné jako 

další, samostatné vydání. 

Za kolektív autorů Mgr. Božena Stašenková, PhD., koordinátorka projektu     
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Chování spotřebitelů: Koupit či nekoupit? 

 

Autor Mgr. Viera Rusiňáková 

© 2019 

Téma  Chování spotřebitelů: 

 Koupit nebo nekoupit? 

 Nebo raději trochu šetřit a potom koupit? 

 

 

Identifikace 

vzdělávacích 

potřeb 

Výukum potřeb cílové skupiny nezaměstnaných dospělých do 29 let 

s nízkou úrovní zručnoti, nebo nízkou kvalifikací potvrdil jejich zájem o 

dobrovolnou účast na programu vzdělávání spotřebitelů.  

Účastníci výzkumu v Litvě vybrali jako zajímavé a motivující témata 

Spotřebitelské chování a konzumní společnost. 

 

Vzdělávací 

cíle 

Schopnost změnit spotřebitelské chování na méně konzumní způsob 

(Sociální a společenské kompetence) 

Schopnost vyjádřit a interpretovat myšlenky ústní formou (Komunikace 

v mateřském jazyku) 

Materiál Případová studie: Spotřebitelské chování: Koupit nebo nekoupit? Nebo 

raději trochu šetřit a potom koupit? 

 

 

 

Trvání 90 minut 

Užitečné 

odkazy 

https://www.dtest.cz/clanek-7698/vanoce-bez-odpadu 

http://jogsc.com/pdf/2017/4/faktory_ovplyvnujuce_spotrebitelske.pdf 

https://www.feedough.com/what-is-consumer-behaviour-ultimate-guide/ 

https://conversionxl.com/blog/9-things-to-know-about-influencing- 

purchasing-decisions/ 

https://zenuskaren.sk/aj-ekologicky-nakup-pomoze-nasej-planete-osvoj- 

si-tieto-skvele-zvyky/ 

https://www.dtest.cz/clanek-7698/vanoce-bez-odpadu
http://jogsc.com/pdf/2017/4/faktory_ovplyvnujuce_spotrebitelske.pdf
https://www.feedough.com/what-is-consumer-behaviour-ultimate-guide/
https://conversionxl.com/blog/9-things-to-know-about-influencing-purchasing-decisions/
https://conversionxl.com/blog/9-things-to-know-about-influencing-purchasing-decisions/
https://zenuskaren.sk/aj-ekologicky-nakup-pomoze-nasej-planete-osvoj-
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Obsah 

případové 

studie 

 
Lina a Lolita pocházejí z rodin střední třídy, ale s rozdílným životním 

stylem. V Linině rodině se cestuje, nakupuje, úspory nejsou 

propagovány. Lolitina rodina naopak žije skromně, věci se kupují 

pouze kvalitní a jen když je opravdu potřebují. Lina sice vždy chtěla 

mít vždy luxusní věci, ale na to doma neměli finance. Lolita naopak 

vždy snila o impulsivním nákupu, ale vždy musela své výdaje 

plánovat. Dívky při rozhovoru zjistili, že motivem jejich rozdílného 

životního stylu a přístupu k nakupování není pouze výchova v rodině, 

ale i nedostatek informací ze školy. Rozhodly se proto přihlásit na 

hodiny spotřebitelského chování. 

 

 

Otázky 

z případové 

studie 

1. Můžete představit plánování nákupů ve vaší rodině? 

2. Jaké jsou výhody a nevýhody obou způsobů nakupování? 

3. Který způsob je výhodnější pro přírodu a který pro ekonomiku? 

4. Který způsob nakupování více zatěžuje životní prostředí? 

5. Co je spotřebitelské chování? 

6. Co ovlivňuje rozhodnutí spotřebitele o koupi? 

7. Co víte o značkách? 

8. Co je impulzivní nakupování? 

 

 
Plán vyučovací hodiny 
 
1. Představení vzdělávacích cílů (5´) 

Cílem vzdělávání je motivovat žáky k uváženějšímu spotřebitelskému chování, aby byli 

schopni odhadnout své možnosti, uvědomit si omezení a změnit nesmyslné nakupování na 

vědomé rozhodování. Rozhovor s žáky učitel vede k popisu konzumní společnosti, v níž si 

velká část populace zvykla na blahobyt a luxus a environmentální problémy jsou výsledkem 

masového konzumu. 

2. Prezentace a seznámení se s  případovou studií (5´) 
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Seznámení žáků s případovou studií: Koupit nebo nekoupit? Raději trochu ušetřit a potom 

zakoupit? 

3. Společné učení (25´) 

Žáky rozdělíme do 4-5 skupin a zadáme jim úkoly o spotřebitelském chování: 

1. Můžete představit plánování nákupů ve vaší rodině? 

2. Jaké jsou výhody a nevýhody plánovaného nakupování? 

3. Jaké jsou výhody a nevýhody impulzivního nakupování? 

4. Který způsob je přijatelnější pro životní prostředí? 

5. Co je spotřebitelské chování? 

6. Co ovlivňuje rozhodnutí spotřebitele o koupi? 

7. Co víte o značkách? 

Po ukončení práce zástupci jednotlivých skupin prezentují ostatním žákům výsledky skupinové 

práce. 

4. Samostatná práce (10´) 

Žákům zadáme úkol, aby samostatně vypracovali úvahu k přísloví: ,, Bohatý není jen ten, co 

mnoho vlastní, ale i ten, co málo potřebuje." K prezentaci vypracovaných úkolů vyzveme žáky, 

kteří sami projeví zájem o ústní prezentaci ostatním žákům. 

5. Diskuse (20´) 

Německý sociolog ERICH FROMM napsal knihu "Mít nebo být, která může být pro nás, 

spotřebitele, základem diskuse o hodnotách: 

• V čem spočívá štěstí člověka? 

• Co je podle vás kritériem bohatství člověka? 

• Co rozumíte pod slovem mít? 

• Co rozumíte pod slovem být? 

• Jaký je váš postoj k penězům? 

 

6. Brainwriting (15´) 

Čeho se dokážete vzdát, aby vaše spotřebitelské chování méně zatěžovalo životní prostředí? 

7. Hodnocení rozvoje klíčových kompetencí (10´) 
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Reklama 

Autor 

 

Flavia Cavalero 

Název lekce 

 

Reklama  

Identifikace 

vzdělávacích 

potřeb 

 

Výzkum o potřebách cílové skupiny nezaměstnaných dospělých do 

29 let s nízkou kvalifikací potvrdil jejich zájem dobrovolně se 

účastnit programů spotřebitelského vzdělávání. Účastníci vybrali 

nejdůležitější spotřebitelská témata, s nimiž již mají nějaké 

zkušenosti, jsou motivováni k pokračování ve vzdělávání. 

Cíle vzdělávání 

 

1.Používat verbální komunikaci pozitivním a kreativním způsobem 

(např. pomocí metafor k lepšímu vyjádření). 

   

Komunikace v mateřském jazyce 

 Vyjádření názoru, zkušeností a postojů pozitivním a jasným 

způsobem; 

 Poskytování informací ostatním studentům jednoduchým a 

stručným způsobem; 

 Prezentovat informace srozumitelným způsobem a nahlas 

všem studentům  

 Schopnost porozumění zadaným úkolům, schopnost 

formulovat dotazy  

2. Schopnost rozpoznat vliv reklamy: osvojit si nové možnosti 

(porozumět tomu, jak je možné naučit se plnit úkoly, které se nikdy 

neřeší a jak důležité je vědět, jak na to), sociální a osobní základní 

znalosti). 

Materiály 

 

Případová studie: Reklama a chování spotřebitelů  

- Časopisy a reklamy v sociálních sítích a mediích 

- Pera nebo tužky  

- Notebooky nebo listy 

Trvání 90 minut 
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Odkaz na užitečné 

zdroje 

https://www.easa-alliance.org/ 

https://books.google.it/books?id=NAfcCgAAQBAJ&pg=PA20&l

pg=PA20&dq 

=decodificare+la+pubblicit%C3%A0+eu&source=bl&ots=rA1m2

sOx65&sig= 

ACfU3U3gomjHlMNNjRfVcOpubaLnpWb1QA&hl=it&sa=X&v

ed=2ahUKE 

wjDs7D9_7LmAhVR4qQKHf07CHgQ6AEwB3oECAoQAQ#v=

onepage&q=d 

ecodificare%20la%20pubblicit%C3%A0%20eu&f=false 

https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l320

10&from=IT https://www.youtube.com/watch?v=tGO5TibZobQ 

https://www.youtube.com/watch?v=rbQOb4dHXys 

Obsah případové 

studie 

 

Dvě dívky si chtějí koupit řasenku, ale každá z nich má jiný přístup 

k nakupování i vztah k penězům. Jedna požádá prodavačku o 

pomoc a sdělí jí, co chce a kolik může utratit. Druhá chce to, co  

viděla v reklamě na modelce s krásnými řasami. Je si tak jistá, že 

její výběr je lepší, že uzavřou spolu sázku. Srovnání ale ukázalo, že 

mezi oběma výrobky není žádný rozdíl, který byl uveden v reklamě. 

Je zřejmé, že reklama ví, jak ovlivnit výběr spotřebitelů a je proto 

nezbytné, aby se spotřebitelé naučili tyto triky rozpoznat.  

Otázky z případové 

studie 

 

Otázka 1   

Kde udělala dívka chybu?  

Otázka 2  

Co byste jí doporučili?   

Otázka 3  

Existuje někdo, kdo jí může opravdu pomoci vyřešit tuto situaci? 

Otázka 4  

Myslíte si, že za vše může reklama? 

 

 

INSTRUKCE PRO VZDĚLAVATELE 
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INSTRUKCE 

1. Prezentace a vytváření skupinového klimatu (10 ‘) 

Prvních 10 minut je věnováno utváření skupin a krátké prezentaci dané problematiky. Poté 

požádá lektor každého účastníka, aby se představil a ptá se každého, zda se domnívá, že je 

ovlivněn reklamou a zda existuje reklama, která ho zvláště ovlivnila. Nakonec se lektor ptá na 

jejich očekávání ohledně kurzu. 

 

2. Prezentace případové studie (15´) 

Dalších 15 minut je věnováno prezentaci případové studie a historii reklamy. Tato část bude 

prostřednictvím programu Power Point, který usnadňuje učení a udržuje jistou úroveň 

pozornosti při použití textu a obrázků. Historie reklamy se snadno studentům zprostředkuje, 

protože je svou povahou založen na obrázcích a videích.  

 

3. Teorie a technika (15´) 

 Po prezentaci televizních reklam (starých i současných), jsou představeny některé snímky 

reklamy v časopisech. Současně jsou popsány některé z nejznámějších reklamních technik, od 

použití barvy až po výběr znělky. 

  

4. Kooperativní učení (30´) 

Lektor rozdělí třídu pro týmovou práci do podskupin. Pro rozdělení třídy do podskupin může 

učitel zvolit různá kritéria, záleží na uvážení lektora, např. podle: 

1. heterogenita - různorodost úrovně znalostí (podskupina v tomto případě potřebuje více 

podpory a riziko spočívá v tom, že někdo méně spolupracuje, učitel musí více stimulovat) 

2. homogenita - stejnorodost úrovně znalostí (podskupina je snazší v tom, že jsou si rovni a 

učitel bude muset pouze dohlížet) 

3. náhodnost  

4. preference studentů (obvykle si k sobě volí na základě sympatií) 

 

Rozdělení práce každé podskupiny  

A) Každá podskupina zvolí mluvčího, který představí práci skupiny, kterou zastupuje.  
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B) Každá podskupina bude mít jinou reklamu, která bude analyzována na základě této formy: 

- jaké jsou převládající barvy;  

- co tyto barvy sdělují; 

 - komu je zpráva určena;  

- co je zprávou. 

 

C) Nástroje: studenti mohou používat materiály, které přinesli z domova (časopisy a příspěvky 

ze sociálních médií, jako je Facebook) nebo které obstaral sám učitel. Ve dvacáté minutě 

školitel dokončí skupinovou práci a každý mluvčí představí ve svém projevu, čeho bylo 

dosaženo. Učitel následně poskytne zpětnou vazbu každé skupině. 

 

5. Demonstrace (10´)  

Vyzvěte studenty pomocí reklamy převzaté z časopisu, aby určili, co považují za zavádějící. 

Případní dobrovolníci představí své úvahy celé třídě. 

 

6. Hodnocení výsledků učení (10 ‘) 
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Nákup potravin: Co se naučím doma? 

Autor : Mgr. Božena Stašenková, PhD.  © 2019 

 

Názov  Potraviny – Co se naučím doma? 

 

Identifikace 

vzdělávacích potřeb 

Výzkum potřeb cílové skupiny nezaměstnaných dospělých do 29 

roků s nízkou úrovní zručnosti nebo nízkou kvalifikací  

potvrdil jejich zájem o dobrovolnou účast na programech vzdělávání 

spotrebitelů. Účastníci vybrali nejdůležitější spotřebitelské témata 

(Potraviny, Výživa, Reklamace), s kterými už mají nějaké zkušenosti, 

jsou zajímavé  a motivují je, aby pokračovali ve vzdělávání. 

Nedostatečně  rozvinutá komunikační kompetence omezuje 

účastníky ve skupinové dikuzi a porozumění novým informacím, 

příjímaní pokynů, ukládání textů do paměti a jejich uplatnění 

v nových situacích a souvislostech.   

  

Vzdelávací cíle   1. Schopnost využívat opatření na ochranu spotřebitele při 

označovaní potravin (společenské   a občanské kompetence). 

2. Schopnost vyjádřit názory, zkušenosti a postoje jasným a 

koherentným způsobem (Komunikace v mateřském jazyce)  

Materiál Případová studie: Potraviny - čo sa doma naučíš 

Zdroje informací o označovaní potravin 

Balení čokolády, sušenek, jogurtů, hranolek 

Propisky  nebo tužky a listy papíru 

  

Trvání 90 minut 

Užitečné odkazy  https://www.svps.sk/potraviny/otazky.asp 

www.dtest.cz/ecka 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548990/

EPRS_BRI(2015)548990_REV1_EN.pdf 

https://www.svps.sk/potraviny/otazky.asp
http://www.dtest.cz/ecka
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548990/EPRS_BRI(2015)548990_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/548990/EPRS_BRI(2015)548990_REV1_EN.pdf
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https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FUL

L&from=EN 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-

treatment/unfair-pricing/index_en.htm 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-

ASW_EN.html?redirect 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additive

s_en 

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01) 

Obsah případové 

studie  

Obsah případové studie sa týká narozeninové oslavy, na kterou 

Andrea a Eva pozvaly své spolužáky. Děvčata nemají žádné 

zkušenosti s nakupovaním, porovnáním cen nebo se zkoumáním 

o zdravotních následcích plynoucích z potravinových alergenů. 

Chybějí jim  informace k označení  potravin, které jsou platné pro 

všechny  evropské spořebitele. 

Otázky z případové 

studie  

 

 

 

1. Zjistěte rozdíl mezi datem spotřeby a datem minimální trvanlivosti.  

2. Jaké informace by měly být uvedeny na obalu potravin?  

3. Jak jednotková cena pomáhá spotřebitelům? 

4. Co je glukózo-fruktózový sirup? 

5. Co je glutamát sodný? Co jsou to přídavné látky? 

6. Kdo kontroluje bezpečnost potravin a co je RASFF? 

7. Které alergeny musí být vyznačené na potravinách? 

 

 

INSTRUKCE PRO UČITELE 

 

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:196:FULL&from=EN
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-pricing/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005087-ASW_EN.html?redirect
https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives_en
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC1213(01)
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1. Prezentace vzdělávacích cílů (3´) 

 

Představte téma vyučování tím, že připomenete studentům, že potraviny jsou kontrolované 

státem,  ale  každý sám za sebe je zodpovědný za svůj výběr a spotřebu potravin.  

Požádejte žáky, aby uvedli, zda měl někdo z nich nějaké zdravotní problémy související 

s potravinami.  

 

2. Prezentace případové studie (7´) 

Seznámení žáků  s případovou studií : Potraviny - co sa doma naučíš. Příběh z případové studie 

přečte učitel, přpadně některý z žáků. Učitel může žákům rozdat text příběhu aby se s ním sami 

seznámili.  

 

3.  Spolupráce ve vyučování   (30´) 

 

 Rozdělte žáky do skupin po čtyřech  a rozdejte každé skupině informační zdroje o označování 

potravin.  

Zadajte úlohy a určete kolik mají na vypracování času: 

1. Zjistěte rozdíl mezi datem spotřeby a datem minimální trvanlivosti. 

2. Jaké informace by měly být uvedené na obale potravin? 

3. Jak jednotková cena pomáhá spotřebitelům? 

4. Co je glukózo-fruktózový sirup? 

5. Co je glutamát sodný? Co jsou to přídavné látky? 

6. Kdo kontroluje bezpečnost potravin a čo je RASFF? 

7. Které  alergeny musí být vyznačené na potravinách? 

 

Požádejte žáky, aby prezentovali  výsledky své práce celé třídě.  

 

4.  Demonstrace (20´) 
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Vyzvěte žáky, aby určili povinné označovaní  potravin na praktických příkladech.  Požádajte 

je, aby určili, jaké je označení  na vybraných  potravinách (jogurt, sušenky, čipsy, hranolky). 

Potom zadajte úkol, aby znázornili dané označení na potravinách kreslením, popisem  anebo 

vytvořili  koláž. Pak  je požádajte, aby své zpracování úkolu - jak se označují potraviny 

připevnili na nástěnku a porovnali si je navzájem. 

 

5. Čtením a psaním ke kritickému myšlení (20´) 

 

Tato metoda využívá postupnost třífázového modelu procesu myšlení a učení.  

Nechejte žáky aby na řešení úloh pracovali ve dvojicích. 

 

Evokace – znamená aktivní propojení vědomostí studenta v kontextu s tématem. 

Požádejte žáky, aby uvedli nějaké vlastní negativní zkušenosti s potravinami.  

 

Uvedomění si významu – znamená kombinovat a spojit nové informace s těmi, které jsou již 

známé. A zapamatovat si je.  

Jakým zdravotním problémům a následkům mohou být žáci vystaveni pokud nebudou znát 

informace označené na potravinách? 

 

Reflexe – znamená aktivní zpracování nových informací a přiřazení si je k těm, které jsou již 

známé.  

Požádejte žáky aby sami vyjádřili, které nové souvislosti spojené s označováním potravin si 

uvědomili a proč jsou tyto informace pro ně prospěšné.  

 

Řešení každého úkolu necháme, aby představila jiná dvojice žáků ze všech tří fází. Alternativně 

můžeme požádat žáky, aby se shromáždili v kruhu a společně diskutovali o svých poznatcích. 

Potom shrneme všechna zjištění a předáme jim zpětnou vazbu o jejich schopnostech kritického 

myšlení.   

 

6. Hodnocení výsledků vzdělávaní (10) – viz. Samostatný dokument 
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Rodinný rozpočet     

 

Autor 

 

Mgr. Ing. Renata Horáková  © 2019 

 

Název lekce 

 

Rodinný rozpočet 

 

Identifikace 

vzdělávacích 

potřeb 

 

Výzkum o potřebách cílové skupiny nezaměstnaných dospělých do 

29 let s nízkou kvalifikací potvrdil jejich zájem dobrovolně se 

účastnit programů spotřebitelského vzdělávání. 

Účastníci vybrali nejdůležitější spotřebitelská témata, s nimiž již 

mají nějaké zkušenosti, jsou motivováni k pokračování ve 

vzdělávání (v České republice byla vybrána následující témata: 

Rodinný rozpočet a služby elektronických komunikací). 

 

Cíle vzdělávání 

 

Sociální a občanské dovednosti 

- jednat odpovědně s omezenými zdroji 

 

Komunikace v mateřském jazyce 

- formulovat úsní a písemné argumenty 
 

Materiály 

 

Případová studie : Rodinný rozpočet 

Příručka: Rodinný rozpočet 

Prupisky, tužky a čtvrtky papíru 

Flipchart 

Kalkulačka 

 

Trvání 

 

90 minutes 

Obsah případové 

studie 

 

Případová studie popisuje finanční situaci mladého muže, který se 

aktuálně nachází ve fázi osamostatňování od svých rodičů. 

Hospodaří s omezenými finančními zdroji a přitom volí mezi 

různými cestami. Zjišťuje, že dospělost přináší nejen svobodu, ale 

také velkou odpovědnost. 
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Otázky z případové 

studie 

 

 Otázka 1  

Sestavte Radkův skutečný rozpočet, za první měsíc samostatného života.  

Podtrhněte položky, které jsou tzv. mandatorní (Radek je musí hradit 

každý měsíc) a položky příležitostné. 

Udělal Radek někde chybu? Co mohl nebo měl Radek udělat jinak? Co 

byste jinak udělali vy? 

Otázka 2 

Jaký je jeho rozpočet? Přebytkový, vyrovnaný nebo byl Radek v mínusu? 

V případě vyrovnané nebo dokonce záporné bilance je vhodné, resp. 

přímo nezbytné zvýšit příjem nebo snížit výdaje. Zhodnoťte Radkovy 

možnosti ke snížení výdajů nebo zvýšení příjmů. Co byste udělali na 

Radkově místě? 

Otázka 3 

Srovnej Radkovu finanční situaci, v době kdy žil s rodiči (považujete 

Radkův příspěvek rodičům na jídlo a bydlení vzhledem k tomu, kolik 

vydělával za dostatečný?), po jeho osamostatnění a během jeho 

spolubydlení s Michaelem.  

Otázka 4 

Co se změnilo po přistěhování Michaela z pohledu financí? Jak by Radek 

mohl naložit s penězi, které tím ušetří za bydlení.  

Otázka 5 

Radek by jel rád s Michaelem a jeho kamarádkami za půl roku k moři. 

Všechny dosavadní úspory padly a tak Radek začíná od nuly. Radek 

uvažuje i o půjčce. Zvažte Radkovy možnosti a doporučte mu vhodný 

postup.  

Tip na domácí úkol:  

Sestavte si plán svého rozpočtu na příští měsíc. Následně si celý měsíc si 

schovávejte všechny účtenky a zaznamenávejte veškeré příjmy a výdaje. 

Jak moc blízko či daleko jste byli od reality? (Můžete využít přiloženou 

tabulku).  
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Doporučený průběh lekce: 

 

 

 

 

  

PŘEDMĚT TRVÁNÍ 

(minuty)  

 

Vzdělávací techniky Učební pomůcky 

1. Úvod do problematiky 5 Ústní prezentace  

2.  Případová studie: 

Rodinný rozpočet 

Familiarization of the 

students with Case Study 

10 Individuální/skupinové 

čtení 

 

Případová studie 

PPT Prezentace 

3.  Případová studie  

(Ot.1) 

 

15 + 5 

(presentation) 

Práce v malých 

skupinách 

 

Případová studie  

Pracovní listy/papíry 

Příručka  

Flipchart,   

PPT Presentation 

4. Případová studie    

(Ot.2) 

20 Brainstorming 

(Brainwriting) 

Případová studie  

Papíry, Flipchart 

5. Případová studie    

(Ot.3, ot. 4) 

 

10 Volná diskuse 

 

Případová studie  

Příručka 

Flipchart 

6.  Případová studie       

(Ot. 5) 

20 T graf pro a proti Flipchart  

Pracovní listy/papíry 

Příručka 

7. Evaluace 

 

5   
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INSTRUKCE PRO VZDĚLAVATELE 

 

1. Úvod do problematiky 

Krátký úvod do problematiky. Tip: Vykreslete dopad předmětu vzdělávání do skutečného 

života. Pokud studenti nevěří, že to, co se učí, je důležité, nebudou se chtít učit. Demonstrujte, 

jak se jich předmět vzdělávání týká. 

 

2. Případová studie: Rodinný rozpočet 

Seznámení studentů s případovou studií. Požádejte studenty, aby si případovou studii přečetli 

samostatně, nebo si případovou studii nahlas přečetli společně. 

 

Doporučené otázky: 

Které základní finanční pojmy se objevily v případové studii? Jaká je základní struktura 

rodinného rozpočtu? 

 

3. Případová studie (Ot. 1) 

Požádejte studenty, aby se rozdělili do skupin po 4-5. Povzbuzujte je, aby dle zadání vytvořili 

jednoduchý rodinný rozpočet. 

Dejte studentům tabulku rodinného rozpočtu s předvyplněnými názvy položek nebo prázdnou 

tabulku rodinného rozpočtu (na základě úrovně studentů). 

Během práce ve skupině procházejte mezi skupinami a zodpovídejte vznesené otázky, ale 

zároveň se vyvarujte rušení fungování skupiny. Aktivita končí společně, kdy studenti podávají 

skupinové zprávy. Spojte studenty a požádejte je, aby prezentovali své výsledky celé skupině. 

 

4. Případová studie (Ot. 2) 

 

Brainstorming: 

Ve skupině zkuste zhodnotit Radkovy možnosti, jak snížit jeho výdaje nebo zvýšit příjem. 

Vhodnou metodou je metoda brainstormingu! Více mozků je lepších než jeden! 

 

TIP: Brainwriting 
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Skupinu studentů nechte psát své nápady na list papíru (každý napíše jeden konkrétní nápad, 

jak snížit Radkovy výdaje nebo zvýšit jeho příjem.) Po 20 - 30 sekundách posune list na jiného 

studenta a opět napíše další nápad (nápady na jeden papír nelze opakovat). 

Pokračuje se dokud každý nenapsal do každého listu své nápady (v závislosti na velikosti 

skupiny). 

Následně vyberte ty nejlepší nápady: 

TIP: Rolestorming. Co byste dělali, kdybyste byli na místě Radka? 

 

4. Případová studie (Ot.3, ot. 4) 

Volná diskuse 

Působte jako prostředník diskuse. Nenabízejte svůj vlastní názor, s výjimkou udělování pokynů 

k vlastnímu procesu. Rozvíjejte diskusi kladením vhodných otázek. 

 

5. Případová studie (Ot.. 5) Dobrá nebo špatná půjčka 

Radek by chtěl jet se svými přáteli na dovolenou, ale nemá dostatek finančních prostředků. 

Jako jednu z možností zvažuje Radek půjčku. 

 

T graf pro a proti 

T-graf je užitečná a jednoduchá grafická pomůcka všude tam, kde existují binární (protichůdné) 

pohledy, názory, postoje, kdy má určitá věc svá pro i proti, plusy i mínusy. T-grafy mohou být 

použity v jakékoli disciplíně a umožňují studentům zvážit výhody a nevýhody identifikovaného 

problému, postupu, jednání nebo rozhodnutí.  

Rozdělíme papír na dvě části a do záhlaví napíšeme základní otázku a dva sloupce vnímáme 

jako ANO (PRO) / NE (PROTI. Tato aktivita podporuje hlubší zamyšlení tím, že vyžaduje 

interakci a podporuje sdílení nápadů. Studenti by měli být schopni porovnávat v různých 

kontextech. 

Studenti pracují buď individuálně, nebo pokud je to nutné, rozdělte studenty do malých skupin.  

Zkopírujte tabulku na tolik karet, kolik je studentů nebo kolik jste vytvořili skupin. Uveďte 

počet kladů a záporů každého jednotlivce nebo skupiny, které se mají vymyslet. Studentům 

dejte pět až deset minut na diskusi ve skupině nebo tiché zamyšlení (v případě individuální 

práce). Studenti sepíší na kartu seznam kladů a záporů. 
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Zeptejte se na vstup: napište výhody na jednu stranu a zápory na druhou stranu. Kombinujte 

výhody a nevýhody, které jsou velmi podobné, a spočítejte, kolikrát se opakují, což naznačuje 

jejich vnímanou důležitost. 

Zvažte využití výhod a nevýhod jako základu pro debatu. Motivujte studenty, aby tvořivě 

přemýšleli, rozvíjeli nové nápady atd. Neomezenou a spontánní účastí v diskusi. 

 

6. Hodnocení rozvoje klíčových kompetenci – viz. samostatný dokument. 
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Reklamace 

 

Autor  Mgr. Božena Stašenková, PhD.   

© 2019 

Název  Reklamace  

Identifikace 

vzdělávacích  

potřeb  

 

Výzkum potřeb cílové skupiny nezaměstnaných dospělých do 29 let s 

nízkou úrovní zručnosti nebo nízkou kvalifikací potvrdil jejich zájem o 

dobrovolnou účast na programech vzdělávání spotrebitelů. Účastníci 

vybrali nejdůležitější spotřebitelská témata (Potraviny, Výživa, 

Reklamace), s kterými už mají nějaké zkušenosti, jsou zajímavé  

a motivují je, aby pokračovali ve vzdělávání. 

Nedostatečně  rozvinutá komunikační kompetence omezuje účastníky 

ve skupinové diskusi a porozumění novým informacím, příjímaní 

pokynů, ukládání textů do paměti a jejich uplatnění v nových situacích 

a souvislostech.   

 

Vzdelávací cíle  

(klíčové 

kompetence)  

Schopnost řešit reklamace s využitím demokratických pravidel 

(Společenské a občanské  kompetence) 

 

Schopnost efektivní a konstruktivní komunikace (Komunikace 

v mateřském jazyce) 

Materiál Případová studie  - Reklamace  

Zákon o ochraně spotřebitele v platném znění 

Popis rolí spotrebitele a prodavače 

Trvání 90 minut 

 

Užitečné 

odkazy  

 

https://www.epi.sk/zz/2007-250                            

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40                                                              

https://esc-sr.sk/otazky/reklamacie/                            

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-

returns/index_sk.htm 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-

returns/index_en.htm#country 

www.coi.cz 

 

  

https://www.epi.sk/zz/2007-250
https://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40
https://esc-sr.sk/otazky/reklamacie/
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_sk.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_sk.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm#country
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm#country
http://www.coi.cz/
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Obsah 

případové 

studie 

Zajištění každodenních potřeb přináší spotřebitelům různé situace, ve 

kterých musí řešit problémy se zakoupeným zbožím. Sestry Jana a Dana 

si na svatbu své kamarádky koupily šaty, na kterých se už při prvním 

použití vyskytla vada. Při reklamaci je prodavač obvinil, že šaty 

poškodily svojí neopatrností a nesprávným používáním. Řešení sporů 

s obchodníky poskytuje prostor pro uplatňování vícero klíčových 

kompetencí.  

 

 

Otázky 

z případové 

studie  

 

 

 

1. Kde udělala děvčata chybu?  

2. Co byste jim doporučili vy?  

3. Kde najdou informace o tom, jak reklamovat zboží?   

Jak  by měly  postupovat? 

4. Navrhněte praktické rady, jak postupovat při řešení reklamací. 

 

 

INSTRUKCE 

1. Prezentace vzdělávacích cílů (5´) 

 

Seznamte všechny  s případovou studií : „Reklamace“   

Vysvětlete žákům, že chování spotřebitelů může pomoci trhu tehdy, jestliže mají informace, 

jsou vzdělaní a schopní prosazovat svá spotřebitelská práva.   

 

2. Prezentace případové studie  (5´) 

 

Seznamte žáky s případovou studií  

 

3.  Práce ve skupině   (20´) 

 

Rozdělte žáky do skupin po čtyřech  a rozdejte každé skupině informační zdroje.  

Zadejte úlohy a určete kolik mají na vypracování času: 

1. Kde udělala  děvčata chybu? 

2. Co byste jim doporučili Vy?  

3. Kde najdou informace  jak reklamovat?  Jak  by měly  postupovat? 

4. Navrhněte praktické rady, jak postupovat při řešení reklamací.  

Nechejte žáky vyřešit zadané úkoly a prezentovat jejich výsledky.  Každá skupina vybere 

jednoho zástupce, který bude prezentovat výsledky práce celé skupiny 
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4. Samostatná práce  (5´) 

Požádejte žáky, aby se seznámili s paragrafem 19 Zákona o ochraně spotřebitele.   

 

5.  Diskuze u kulatého stolu – vyjádření žáků o jejich pocitech (10´)  

Požádejte žáky, aby vyjádřili své pocity v těchto situacích: 

a)  Při řešení reklamace bez náležitých informací pouze na základě svých zkušeností  

b)  Po seznámení se s pravidly ze Zákona o ochraně spotřebitele  

 

6. Hraní  rolí (15´) 

Požádejte žáky, aby se vcítili do následujících rolí:   

1.  role spotřebitele 

2.  role obchodníka 

Poskytněte studentům stručný popis těchto dvou rolí při řešení reklamace. Výsledkem řešení 

této reklamace je nespokojenost spotřebitele, kterému nebyla uznána reklamace z důvodu vady, 

kterou si však nezpůsobil sám.  

Pokud žáci nejsou ochotní hrát dané role, tak učitel sám předčítá připravené dialogy.  

 

7. Diskuze v kruhu (20´) 

Použijte pravidla, které jsou využívány na řešení problémů  tak,  jako to dělají Indiáni.   

Nechte žáky vyjádřit své pocity: 

„jaké by byly vaše pocity v daných rolích – spotřebitel X prodavač?“   

Indiáni běžně využívají tuto formu diskuze na řešení problémů ve své komunitě.  Všichni členové 

indiánské komunity včetně těch, kteří řeší daný problém sedí v kruhu. V diskuzi se problém 

neřeší hledáním viníků a určováním míry zavinění každého zvlášt. Od každého účastníka 

diskuze  se žádá, aby vyjádřil své pocity, jak by se cítil v „kůži spotřebitele“ a v „kůži 

prodavače“. 

 

8. Hodnocení rozvoje klíčových kompetencí (10´)   

Viz. Samostatný dokument 
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Elektronický obchod 

Autor Konstantia Zogaki 

Název lekce Elektronický obchod – Právo na odstoupení od kupní smlouvy 

Identifikace 

vzdělávacích potřeb 

 

Studie čtyř různých cílových skupin na Slovensku, v České 

republice, Itálii, Litvě a Řecku zaměřeny na potřeby cílové skupiny 

nezaměstnaných dospělých do 29 let s nízkou kvalifikací potvrdily 

jejich zájem podílet se na programech vzdělávání spotřebitelů. 

Účastníci vybírali spotřebitelská témata (práva ve službách, nákup 

potravin, výživa, reklamace), s nimiž už mají určité zkušenosti a 

jsou motivováni k pokračování ve vzdělávacím programu. 

Cíle vzdělávání 1. Schopnost uplatňovat práv na ochranu spotřebitele v distančních 

smlouvách / internetovém nakupování (klíčové sociální a občanské 

kompetence). 

2. Schopnost vyjadřovat názory, zkušenosti a postoje jasným a 

koherentním způsobem (Komunikace v mateřském jazyce). 

Materiály Případová studie: Právo na výběr u internetového nakupování 

Informační zdroje o internetovém nakupování 

Znát svá práva týkající se problémů při nakupování na internetu 

Znát právo na odstoupení   

Trvání  90 minut 

Odkaz na užitečné 

zdroje 

 Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the 

Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending 

Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of 

the European Parliament and of the Council and repealing 

Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the 

European Parliament and of the Council Text with EEA 

relevance (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083)  

Obsah případové 

studie 

Obsahem případové studie je Michael, mladý student, který má 23 

let. Michael žije v Řecku a doposud nemá žádné zkušenosti s online 

nakupováním. Nyní ale chce koupit dárek pro svého bratra 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
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k narozeninám, které jsou už za 5 dnů. Michael provedl online 

vyhledávání a rozhodl se koupit dárek na e-shopu - což byly chytré 

hodinky. Rozhodl se tak, protože výhodou takového nákupu je 

úspora času i peněz. Druhý den však koupil pro bratra v kamenném 

obchodě knihu, kterou si bratr dlouho přál a rozhodl se objednávku 

na chytré hodinky z e-shopu  zrušit. To však nelze,  protože si řádně 

nepřečetl obchodní podmínky, a proto čelí poprvé ve svém životě  

spotřebitelskému sporu. 

Otázky k případové 

studii 

 

 

Otázka 1 Je Michael zodpovědný za chyby a postup během 

nakupování?  

Otázka 2 Může podle Vašeho názoru Michael odstoupit od 

smlouvy a požadovat vrácení peněz? (Viz příručka)  

Otázka 3 Jsou podle Vašeho názoru informace uvedené v 

obchodních podmínkách úplné? Michael začal hledat další 

informace na internetu. Během svého hledání narazil na informaci 

o tzv. právu na rozmyšlenou. Podrobnosti o tom, jak postupovat při 

uplatnění tohoto práva, však nebyly podány zcela srozumitelně a 

byl zmatený. Jak tento problém vyřešit? Po týdnu ho jeho přátelé 

vyzvali, aby telefonicky kontaktoval e-shop a oznámil prodejci, že 

si přeje odstoupit. Zástupce e-shopu prohlásil, že od objednávky už 

uplynulo 14 dnů a Michael už nemůže odstoupit a musí si produkt 

ponechat. 

 Otázka 4 Byla informace zástupce e-shopu o právu na odstoupení 

správná? Michael popsal svůj nepříjemný zážitek svým rodičům, po 

konzultaci s nimi se rozhodl odeslat e-shopu svůj požadavek na 

odstoupení písemně tak, aby obdržel formální odpověď.  

Otázka 5 Předpokládejme, že jste Michael. Popište svůj problém v 

písemné stížnosti s uvedením Vaší žádosti. Michael nedostal od e-

shopu žádnou odpověď na svou zprávu. Hodinky, za které utratil 

značné množství peněz, má stále doma nerozbalené v krabici.  

Otázka 6 Už jste se v minulosti někdy setkali s podobným 

případem?  
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Otázka 7 Jak jste to zvládli?  

Otázka 8 Co podle Vás může Michael nyní dělat? Kdo by mohl 

obhajovat Michaela a jeho práva?  

Otázka 9 Domníváte se, že online nakupování přináší nebezpečí? 

Pokud ano, které z nich je podle Vašeho názoru nejvýznamnější? 

 

INSTRUKCE PRO VZDĚLAVATELE 

INSTRUKCE 

Prezentace cílů učení (3´) 

Představte téma tím, že připomenete studentům, že smlouvy na dálku spadají do EU legislativy. 

Například je požádejte, aby uvedli, zda mají během Interntového nákupu nějaký problém. 

1. Prezentace případové studie (7´) 

1. Seznámení studentů s případovou studií „Internetový obchod: právo na výběr“ 

 

2. Kooperativní učení (30´) 

Rozdělte studenty do čtyřčlenných skupin a rozdejte jim informační zdroje týkající se 

internetového nakupování. 

Zadání úkolů a pracovní doby: 

• Zjistěte informace v právním rámci. 

• Jaké informace by měli vědět, než začnou uzavírat smlouvu na dálku? 

• Jak tyto informace pomáhají spotřebitelům? 

• Jaká je smlouva na dálku? 

• Reagovaly zásady internetového nákupu v souladu s EU legislativou? 

• Jak byste vyjednali náklady na tento produkt, které pro vás nejsou užitečné? 

• Co si myslíte o zástupcích e-shopu? 

• V jakém rámci je tento argument kontrolován? 

 

Spojte studenty a požádejte je, aby prezentovali své výsledky celé skupině. 

 

3. Individuální cvičení  (20´)  
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Obvykle zahrnuje samostatnou práci na  řešení jednoho problému, zaměřenou na to, aby 

studenti dosáhli vlastních závěrů pod dohledem školitele. 

Vyzvěte studenty, aby identifikovali povinné informace ve smlouvě na dálku. Požádejte 

studenty, aby ji identifikovali v e-shopu a vizualizovali jejich popisy nakreslením, zápisem nebo 

vytvořením koláže. 

Poté je vyzvěte, aby sepsali stížnost (měl by být uveden formulář stížnosti) týkající se práva na 

odstoupení od smlouvy na dálku a požádali je, aby své skupině předložili své nápady. 

 

1.Čtení a psaní pro kritické myšlení  

Tato metoda používá sled třífázového modelu procesu myšlení a učení. 

Nechte studenty pracovat na těchto úkolech samostatně. 

Evokace znamená aktivní propojení znalostí studenta s kontextem tématu 

Úkol 1: Jaké ekonomické důsledky mohou nastat bez znalosti práv? 

Povědomí znamená kombinování nových informací a starých informací. 

Úkol 2: Jaký je přínos pro spotřebitele při pečlivém čtení všech podmínek nákupu? 

Reflexe znamená aktivní zpracování informací do osobního slovníku. 

Úkol 3: Pomůže tento postup pochopit pravidla internetových transakcí 

Požádejte studenty, aby se shromáždili v kruhu a diskutovali o svých zjištěních.  

Poté shrňte jejich názory a sdělte jim svůj názor na jejich kritické myšlení. 

Odeslat zpětnou vazbu 

Historie 

Uloženo 

Komunita 

Posouzení rozvoje klíčových kompetencí (30´) viz. samostatný dokument  
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Služby elektronických komunikací 

 

Autor Mgr. Ing. Renata Horáková  © 2019 

 

Název lekce Služby elektronických komunikací 

 

Identifikace 

vzdělávacích potřeb 

 

Výzkum o potřebách cílové skupiny nezaměstnaných dospělých do 

29 let s nízkou kvalifikací potvrdil jejich zájem dobrovolně se 

účastnit programů spotřebitelského vzdělávání. 

Účastníci vybrali nejdůležitější spotřebitelská témata, s nimiž již 

mají nějaké zkušenosti, jsou motivováni k pokračování ve 

vzdělávání (v České republice byla vybrána následující témata: 

Rodinný rozpočet a služby elektronických komunikací). 

 

Cíle vzdělávání 1. Schopnost řešit konflikt při respektování demokratických 

principů. Schopnost používat opatření na ochranu spotřebitele 

v oblasti služeb elektronických komunikací, mimo jiné za pomoci 

subjektů pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (sociální a 

občanské kompetence). 

2. Schopnost rozlišovat a používat různé typy textů včetně psaného 

právního textu (Komunikace v mateřském jazyce) 

 

Materiály  

Případová studie: Služby elektronických komunikací 

Příručka: Práva uživatelů služeb elektronických komunikací 

v kostce 

Prupisky, tužky a papírové čtvrtky 

Flipchart 

Phone/tablet/computer with internet 

 

Trvání 90 minut 

Užitečné odkazy  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
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content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009L0136-20091219 

Obsah případové 

studie 

Případová studie nastiňuje některé situace, které mohou uživatelé 

komunikačních služeb řešit. Součástí je manuál s právy spotřebitele 

v oblasti elektronických komunikací.  

Student se seznámí se systémem řešení sporů s důrazem na 

mimosoudní metody řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR. 

Otázky z případové 

studie 

 

 

Otázka 1  

Dokázali byste vysvětlit rozdíl mezi smlouvou na dobu určitou a 

smlouvou na dobu neurčitou? Každá má své výhody a nevýhody. Víte 

jaké to jsou? 

Otázka 2  

Podle čeho (jakých kritérií) byste si nejvýhodnější nabídku pro sebe 

vybírali vy? 

Otázka 3 

Může operátor změnit jednostranně podmínky? Zjistěte jaká práva má 

zákazník ve chvíli, kdy operátor mění podmínky (viz. příručka) . 

Otázka 4 

Kde udělala Pavla chybu? 

Otázka 5 

Po této zkušenosti se Pavla rozhodla od tohoto operátora stejně odejít. 

Bojí se však, že přechodem k někomu jinému ztratí své číslo, na které jsou 

již všichni její přátelé zvyklí. Jsou její obavy oprávněné? (refer to 

Consulting manual)  

Otázka 6 

Christine často cestuje, nejčastěji po Evropě. Jsou to sice většinou krátké 

cesty, ale i tak chce být v kontaktu se svými přáteli, rodinou i fankoušky 

na svém blogu. Není si jistá, jak se to může projevit na jejím účtu za 

telefon. Zjistěte jaký může mít dopad volání ze zahraničí domů na účet za 

telekomunikační služby? (viz. Příručka)  

Otázka 7 

Michael také neúspěšně řešil reklamaci svého účtu za telefon. Jeho 
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reklamace byla zamítnuta. Když si představil, co všechno by obnášel soud 

s operátorem, raději mávnul rukou. Existuje i jiná možnost? 

Otázka 8 

Pokuste se ve skupině přijít na co nejvíce pozitiv a negativ soudního a 

pozitiv a negativ mimosoudního řešení sporů (refer to Consulting 

manual). 

Cvičení 

Zjistěte, který subjekt by byl příslušný pro mimosoudní řešení případného 

sporu mezi Vámi a Vaším operátorem ve Vaší zemi. Tip: Použijte 

vyhledávač na webových stránkách Evropské komise. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 

(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2

.show&lng=CS) 

 

 

 

Doporučený průběh lekce: 

 

PŘEDMĚT 

T
rv

án
í 

VZDĚLÁVACÍ 

TECHNIKY 

 

UČEBNÍ POMŮCKY 

1. Úvod do problematiky 5 Ústní prezentace  

2. Případová studie: 

Služby elektronických 

komunikací 

Ztotožnění studentů 

s případovou studií 

10 Individuální/skupinové 

čtení 

Případová studie 

PPT Prezentace 

1. Případová studie:  

  

5 Otázky a odpovědi 

 

Případová studie (Q.1) 

PPT Prezentace 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
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Služby elektronických 

komunikací 

 

 

2. Případová studie:  

Služby elektronických 

komunikací 

 

 

10 Volná diskuse Případová studie (Q.2) 

Flipchart 

3. Případová studie:  

Our Rights in the field of 

Electronic Communications 

Services 

30 Práce v malých 

skupinách 

 

 

Případová studie (Q.3 – 6) 

Příručka 

Pracovní listy 

Flipchart 

6. Případová studie:  

Řešení sporů 

 

10 T graf Případová studie (Q. 7 - 8) 

Pracovní listy, Flipchart 

7. Případová studie:  

Řešení sporů 

 

10 Cvičení v malých 

skupinách 

Případová studie (Cvičení), 

mobilní 

telefon/tablet/počítač 

s připojením na internet. 

PPT Prezentace 

8. Evaluace 

 

10 Výstupní lístek Papírové kartičky 
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INSTRUKCE PRO VZDĚLAVATELE 

 

1. Úvod do problematiky 

Krátký úvod do problematiky. Tip: Vykreslete dopad předmětu vzdělávání do skutečného 

života. Pokud studenti nevěří, že to, co se učí, je důležité, nebudou se chtít učit. Demonstrujte, 

jak se jich předmět vzdělávání týká (Každý z nás používá služby elektronických komunikací, 

volá mobilním telefonem, každý potřebuje připojení na internet, sleduje televizi..). 

 

2. Případová studie: Služby elektronických komunikací 

Požádejte studenty, aby si případovou studii přečetli samostatně, nebo si případovou studii 

nahlas přečetli společně. 

 

3. Případová studie: Služby elektronických komunikací 

Zeptejte se studentů na rozdíly mezi smlouvou na dobu určitou a smlouvou na dobu neurčitou? 

Vyzvěte studenty, aby identifikovali výhody a nevýhody obou. 

 

4. Případová studie: Služby elektronických komunikací 

Volná diskuse na toto téma: Jak si vybrat pro sebe nejlepší nabídku? Jaká kritéria byste zvážili? 

Pozn: Cílem této části je pomoci studentům identifikovat se s daným tématem. 

 

5. Případová studie: Část: Práva uživatele služeb elektronických komunikací v 

kostce 

Pozn: Tento úkol je zaměřen na porozumění a interpretaci psaného textu obsaženého v 

přiložené příručce. 

 

Požádejte studenty, aby se rozdělili do skupin po 4-5. Vyzvěte studenty, aby s pomocí příručky 

našli odpovědi na následující otázky: 

Může poskytovatel služby jednostranně měnit podmínky? Zjistěte, jaká práva má zákazník při 

změně podmínek služby. 

Kde udělala Pavla chybu? 
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- Po této zkušenosti se Pavla rozhodla operátora opustit. Obává se však, že tím, že půjde k 

někomu jinému, ztratí své číslo, na které jsou všichni její přátelé zvyklí. Jsou její obavy 

oprávněné? 

- Christine často cestuje, nejčastěji po Evropě. I když se jedná obvykle o krátké výlety, stále 

chce být v kontaktu se svými přáteli a rodinou. Není si jistá, jak to může ovlivnit její telefonní 

účet. Zjistěte, jaký by mohl být dopad volání ze zahraničí na účet za telefon. 

 

Poté, co si skupiny připraví své odpovědi (asi 15 minut), požádejte vybraného zástupce každé 

skupiny, aby sdělil své odpovědi a vysvětlil obsah práv laikům svými vlastními slovy. 

 

6. Případová studie: Část: Řešení sporů 

 

Ve skupině se pokuste najít klady a zápory řešení sporů prostřednictvím soudního řízení a klady 

a zápory mimosoudního řešení sporů. 

TIPY: T-graf 

Studenti by měli být schopni porovnávat v různých kontextech. T-Chart je šikovný grafický 

organizátor, který mohou studenti použít k porovnání a srovnání myšlenek ve vizuální 

reprezentaci. 

 

V případě potřeby nahlédněte do příručky. 

 

7. Případová studie: Část: Řešení sporů 

 

Úkol: práce s vyhledávacím systémem, vyplnění internetového formuláře. 

Použijte tento odkaz: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 

 

8. Posouzení rozvoje klíčových kompetencí: viz. samostatný dokument 

 

Na konci lekce rozdejte studentům papír nebo malé karty, na které si zapíší svůj výklad hlavní 

myšlenky proběhlé lekce. Studenti Vám odevzdají karty, když opouštějí učebnu. 
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Práva cestujících 

 

Autor 

 

Anastasia Chatzipavlou 

Název lekce 

 

Práva cestujících  

Identifikace 

vzdělávacích 

potřeb 

 

Studie pěti různých cílových skupin na Slovensku, v České 

republice, Itálii, Litvě a Řecku zaměřené na potřeby cílové 

skupiny nezaměstnaných dospělých do 29 let s nízkými 

schopnostmi, nebo nízkou kvalifikací potvrdily jejich zájem 

podílet se na programech vzdělávání spotřebitelů. Účastníci 

vybírali spotřebitelská témata (práva ve službách, nákup potravin, 

výživa, reklamace), s nimiž už mají určité zkušenosti a jsou 

motivováni k pokračování ve vzdělávacím programu. 

Cíle vzdělávání 

 

 1. Schopnost uplatňovat opatření na ochranu spotřebitele -  

práva cestujícího (sociální a občanské klíčové schopnosti). 

 2. Schopnost vyjadřovat názory, zkušenosti a postoje 

jasným a koherentním způsobem (Komunikace v 

mateřském jazyce). 

Materiály 

 

Případová studie: Práva cestujících  

Informační zdroje o dopravě: Letecké řády 

Práva týkající se letecké dopravy. Práva cestujících v případě porušení 

práv, resp. v případě ztráty zavazadel 

 

Trvání 

 

90 minut 
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Vazba na užitečné 

zdroje 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 889 / 2002 ze dne 

13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027 / 97 

o odpovědnosti leteckého dopravce v případě 

nehod  (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-

en) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261 / 2004 ze dne 

11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a 

pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení 

nebo dlouhého zpoždění letů a kterým se zruší nařízení (EEC) č. 

295/91(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/GA/TXT/?uri=CELEX:32004R0261) 

Obsah případové 

studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky studijní  

studie  

 

 Obsahem případové studie je mladá dáma (18 let) Christine, která 

žije v Aténách s rodiči. Rozhodla se odcestovat sama na  

deset dní do Říma navštívit přítele. V minulosti cestovala pouze s 

rodiči. Je velmi mladá, a doposud nemá žádné zkušenosti s 

vyřizováním spotřebitelských sporů. 

  

 

 

 

 

Otázka 1 

Udělala Christine podle Vašeho názoru správnou věc, 

když opustila letištní plochu? 

Otázka 2  

Co byste dělali v podobné situaci? 

Otázka 3  

Kdybyste byli rodiči Christine, co byste jí poradili? 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e59187a4-6622-40c4-bde8-208883d2597f/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32004R0261
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Otázka 4 

 Je reakce leteckého dopravce v souladu se zákonem?  

Otázka 5  

Co si myslíte o úrovni navrhované náhrady, s ohledem na 

ztracené věci, náklady na výměnu všech těchto věcí během její 

10denní návštěvy v zahraničí a náklady na nákup nového 

zavazadla?  Co byste dělali, kdybyste byli v podobné situaci? 

Přijali byste náhradu?   

Otázka 6  

Co si myslíte, že může Christine v tuto chvíli udělat? 

Otázka 7 

Už jste někdy měli podobné zkušenosti v minulosti? Jak jste to 

zvládli?  

Otázka 8  

Když cestujete letadlem, lodí, vlakem a nebo autobusem  

myslíte, že můžete uplatnit svá práva spotřebitelů?  

Zdůvodněte svou odpověď. 

Otázka 9  

Jaké jsou nejčastější překážky, s nimiž se spotřebitel při výkonu  

svých práv potýká, a jak se s nimi může vypořádat? 

 

Instrukce:  

 

1. Prezentace vzdělávacích cílů (3´) 

Představte téma tak, že studentům připomenete, že letecká přeprava podléhá evropskému 

právnímu rámci. Vyzvěte studenty, kteří mají vlastní zkušenosti, aby se o ně podělili. 

 

2. Brainstorming (20´) 

Studentům nastiňte několik pohledů na danou problematiku tak, aby za pomocí skupinové 

diskuze  mohli vyjádřit své myšlenky. 
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Lektor motivuje k  zapojení studentů  a zároveň pomocí usměrňování činí  zásahy, tak,  aby se 

vyjádření nápadů nepřeneslo spíše do demonstrace fantazií než do tvůrčího projevu. 

 

Lektor  využívá (obrazy, fráze apod.) k tomu, aby studentům názorně pomohl dobrat se k 

spontánní myšlence. K sepsání myšlenek používá student flipchart. Na konci lektor poznatky 

shne  a vyzve k vyhodnocení zadaného tématu. 

 

Lektor  vyhodnotí  poznatky, názory a závěry studentů  a sděluje jim svou zpětnou vazbu na 

jejich práci. 

 

3. Předložení případové studie (7´) 

Seznámení studentů s Případovou studií "Práva cestujících" 

 

4. Skupinové  vzdělávání (30´) 

Lektor rozdělí studenty do skupin po čtyřech a předá jim informační zdroje o právech 

spotřebitele v letecké dopravě. 

 

Přiřadí úkoly a pracovní dobu:  

Úkoly: 

• Zjistěte informace o právním rámci. 

• Jaké informace byste měli vědět před letem? 

• Jak tyto informace pomáhají spotřebitelům? 

• Jaká je politika letecké společnosti? 

• Je v souladu se zákonem? 

• Jak byste vyjednali úhradu nákladů na výměnu všech věcí a nákladů na nákup nového 

zavazadla během 10denní návštěvy v zahraničí? 

• Co si myslíte o výši navrhované náhrady? 

• V jakém rámci je postup leteckých společností kontrolován? 

 

Spojte  studenty dohromady  a požádejte je, aby předložili své výsledky celé skupině. 
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5. Demonstrace  

Vyzvěte studenty k identifikaci povinných informací během rezervace  letu. Požádejte studenty, 

aby je identifikovali na letence a vizualizovali jejich popisy nakreslením, psaním nebo 

zhotovením koláže. 

Pak studenty požádejte, aby svůj nápad předložili celé skupině.  

 

6. Hodnocení výsledků učení (10´) 
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Odpovědnost spotřebitelů: Mohu svou volbou jídla ovlivnit svět? 

 

Autor  Mgr. Viera Rusiňáková 

 © 2019 

Téma Mohu svou volbou jídla ovlivnit svět? 

Identifikace 

vzdělávacích 

potřeb 

Výzkum potřeb cílové skupiny nezaměstnaných dospělých do 29 let 

s nízkou kvalifikací potvrdil jejich zájem dobrovolně se účastnit 

programů spotřebitelského vzdělávání. Účastníci vybrali 

nejdůležitější spotřebitelská témata (Spotřebitelské chování a 

Spotřebitelská společnost), se kterými již mají nějaké zkušenosti a 

motivují k dalšímu vzdělávání. 

Vzdělávací cíle Schopnost změnit chování spotřebitelů méně náročným 

způsobem (sociální a občanské kompetence) 

Schopnost vyjadřovat a interpretovat myšlenky v ústní formě 

(Komunikace v mateřském jazyce) 

Materiály Případová studie: „Mohu svou volbou jídla ovlivnit svět?“ 

Informační materiály pro studenty 

Výrobky a obalový materiál pro výrobky obsahující palmový olej 

Papír a psací potřeby  

Doba trvání 90 minut 

Odkaz na užitečné 

zdroje 

http://www.stoppalmovemuoleji.cz/svedectvi.php 

https://www.wowshack.com/asimetris-new-documentary-on-palm-

oil-that-needs-attention/ 

https://ekonomika.sme.sk/c/4064241/produkcia-masa-sa-na-

emisiach-co2-podiela-viac-nez-doprava. 

htps://bizfluent.com/list-7499733-five-responsibilities-

consumer.html 

https://zenuskaren.sk/aj-ekologicky-nakup-pomoze-nasej-planete-

osvoj-si-tieto-skvele-zvyky/ 

Obsah případové 

studie 

Koníčkem Eveliny během jejího dospívání se stalo vaření a pečení 

koláčů. Postupně se stala úspěšnou bloggerkou s velkým počtem 

http://www.stoppalmovemuoleji.cz/svedectvi.php
https://www.wowshack.com/asimetris-new-documentary-on-palm-oil-that-needs-attention/
https://www.wowshack.com/asimetris-new-documentary-on-palm-oil-that-needs-attention/
https://ekonomika.sme.sk/c/4064241/produkcia-masa-sa-na-emisiach-co2-podiela-viac-nez-doprava
https://ekonomika.sme.sk/c/4064241/produkcia-masa-sa-na-emisiach-co2-podiela-viac-nez-doprava
https://bizfluent.com/list-7499733-five-responsibilities-consumer.html
https://bizfluent.com/list-7499733-five-responsibilities-consumer.html
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sledovatelů. Často zveřejňovala recepty na své produkty na 

internetu, ale poté, co zhlédla film o škodách, které výrobci  

palmového oleje způsobují zvířatům a přírodě, čelila závažnému 

rozhodnutí, zda si zachovat příjem, v případě používání výrobků s 

palmovým olejem nebo to změnit a pracovat s těmi bez použití 

palmového oleje. Nakonec se rozhodla  ukončit smlouvu s továrnou 

na čokoládu, která používala palmový olej. 

 

Otázky 

případových studií 

 

Otázka 1 Co je znalost spotřebitele a jak se používá? 

Otázka 2 Kdo ovlivňuje sociální média a jakou odpovědnost nese? 

Otázka 3 Jakými způsoby je možno získat znalost o spotřebiteli? 

Zúčastnili jste se někdy ankety pro sběr informací znalostí 

spotřebitelů? Řekněte více o svých zkušenostech. Co si myslíte, že 

tato data o vás dané společnosti řekla. 

Otázka 4 Kdo odpovídá za informování spotřebitelů? A kdo by to 

měl být?  

Otázka 5 Co můžete udělat pro zlepšení situace?  

Otázka 6 Co byste udělali být na místě Eveliny? A proč?  

Otázka 7 Snažíte se stát nebo zůstat informovaným spotřebitelem? 

Co pro to děláte? 

  

 

 

POKYNY K TŘÍDNÍM AKTIVITÁM  

 

1. Prezentace vzdělávacích cílů (3´) 

Při prezentaci cílů studentům připomínáme schopnost jednotlivce pochopit vztah mezi kvalitou 

života a zdravým životním stylem, dále schopnost kriticky posoudit sociální, zdravotní a 

environmentální dopady a to, jak chování spotřebitelů může ovlivnit stav přírody a planety. 

Vyzveme  žáky, aby věnovali náležitou pozornost konceptům chování spotřebitelů, protože na 

konci hodiny každý student provede sebehodnocení a vyhodnotí, jak tyto pojmy chápe. 

 

2. Prezentace případové studie (7´) 
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Představujeme studentům případovou studii: „Mohu svou volbou jídla ovlivnit svět?“  

Použijeme interaktivní tabuli a krátký dokument o palmovém oleji a palmových plantážích. 

 

3. Kooperativní učení (30´) 

 

Rozdělujeme studenty do čtyřčlenných skupin, přiřazujeme úkoly skupinám a umožňujeme 

studentům pracovat s internetem. 

1. Co jsou znalosti spotřebitelů a jak se používají? 

2. Kdo ovlivňuje sociální média a jakou odpovědnost nese? 

3.Jaké jsou způsoby a jak získat spotřebitelské znalosti? Zúčastnili jste se někdy  

shromažďování znalostí spotřebitelů? Řekněte více o své zkušenosti. Co si myslíte, že tato data 

o vás řekla dané společnosti? 

4. Kdo odpovídá za informování spotřebitelů? A kdo by měl být zodpovědný? 

5. Co můžete udělat pro zlepšení situace? 

6. Co byste udělali vy v pozici  Eveliny? Proč? 

7. Snažíte se stát nebo zůstat informovaným spotřebitelem? Jak toho můžete dosáhnout? 

 

Na konci skupinové práce učitel požádá zástupce skupiny, aby výsledky prezentovali celé třídě. 

Cílem těchto činností je podpora vědomého chování spotřebitelů, kteří svým výběrem produktů 

podporují rozhodnutí výrobců vyrábět výrobky a služby podle očekávání zákazníků. 

 

4. Ukázka (25´) 

  

Učitel zobrazí produkty obsahující palmový olej na interaktivní tabuli. Žáky, kteří přinesli 

produkty s obsahem palmového oleje upozorní, aby si přečetli štítek a zkontrolovali přítomnost 

palmového oleje. Upozorňujeme, že někteří výrobci neuvádějí na štítku podrobné a skutečné 

informace o výrobcích. Například označení Rostlinný olej může být rostlinný olej nebo ovocný 

olej. Nakonec instruuje dvojice studentů, aby navrhli symbol, který upozorní spotřebitele na 

přítomnost palmového oleje v produktu. Žáci umístí své štítky na tabuli tak, aby se s nimi 

všichni studenti mohli seznámit. 
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5. Diskuze (10´) 

 

Na příkladu společnosti Nestlé, která je jednou ze společností, jenž se vzdává používání 

palmového oleje ve výrobě a používá řepkový olej jako náhradu, vyzveme studenty k hledání 

alternativních řešení. Žáci sami navrhují jakým způsobem by nahradili přítomnost palmového 

oleje. S vědomím, že síla spotřebitelů může výrobce nutit hledat nové způsoby, jak nahradit 

palmový olej. Prvním krokem, ale důležitým, je umět přečíst a porozumět štítkům na  výrobcích 

a zboží. Je důležité znát jejich obsah, získat informace, a na tomto základě se rozhodnout, zda 

produkt koupí nebo ne . 

 

6. Brainwriting (5´) 

 

Učitel představuje téma a studenti mohou svými vlastními názory a aktivitami ovlivňovat 

ostatní spotřebitele. Žáci jsou soustředěni v půlkruhu, uprostřed je flipchart s papírem, na 

kterém studenti píšou své návrhy, jak mohou přesvědčit ostatní spotřebitele, aby omezili 

používání palmového oleje. Článek je rozdělen na dvě části. První část zaznamenává návrh 

činností, druhá část  uvádí množství spotřebitelů, které jsou schopni oslovit. 

 

7. Posouzení rozvoje klíčových kompetencí (10´) viz. samostatný dokument. 
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Otázky životního prostředí a jeho ochrany 

Autor 

 

Flavia Cavalero 

 

Název lekce 

 

Otázky životního prostředí a jeho ochrany 

Identifikace 

vzdělávacích 

potřeb 

 

Práce se skupinami nezaměstnaných dospělých do 29 let s nízkou 

kvalifikací ukázala, jak je možné stimulovat zájem 

o snížení  nadměrného nakupování  spotřebního zboží.  

Rovněž i to, jak jsou tito lidé schopni účastnit se programů 

spotřebitelského vzdělávání.  

Stimuluje zájem o témata, která lze snadno identifikovat při 

běžných činnostech (např. reklama - ochrana životního prostředí, 

výživa aj.). Také témata, která jsou složitější a konkrétnější např. 

otázka rodinného rozpočtu. 

Cíle vzdělávání 

 

1. Vysvětlení, že i jednotlivec může něco změnit, pokud se 

chová správně a aplikuje chování, které respektuje životní 

prostředí (sociální a občanské klíčové kompetence). 

2. Vyhledávání, shromažďování a zpracování informací o 

ochraně životního prostředí (komunikace v mateřském 

jazyce). 

Materiály 

 

Případová studie :  Environmentální otázky a regulace spotřebitele 

- Pera nebo tužky  

- Notebooky nebo listy 

Trvání 

 

90 minut 

Odkaz na užitečné 

zdroje 

https://europa.eu/european-union/topics/environment_it 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-

ambientaleprincipi-generali-e-quadro-di-riferimento 

http://www.berlin89.info/images/Ciao_Europa/Comunita_Europea

/PoliticaUE.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientaleprincipi-generali-e-quadro-di-riferimento
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/71/politica-ambientaleprincipi-generali-e-quadro-di-riferimento
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http://www.autoritadistrettoac.it/sites/default/files/notizie/allegati/

dg_ambiente.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=JHVjBTVYJLs 

https://www.youtube.com/watch?v=DbNOyQ46X1U 

https://www.youtube.com/watch?v=nkCClnZQJvQ 

Obsah případové 

studie 

 

Čtyři přátelé si společně pronajali byt pro svou dovolenou u moře. 

Mají omezený rozpočet a musí zohlednit i další náklady na spotřebu 

vody a elektřiny. Vytvořili si proto společný fond pro nákup 

potravin, čistící prostředky a rozdělili si úkoly kdo se o co bude 

starat. Pouze však jen jeden z celé skupiny- Michael, je ohleduplný 

k životnímu prostředí, ostatní tři kamarádi jsou svým chováním 

bezohlední vůči ostatním i životnímu prostředí. Michaelovi to vadí 

a hned na začátku pobytu chce nastavit přesná pravidla a svým 

přátelům názorně ukázat, jak se lze podílet na zlepšení životního 

prostředí a chránit tak celou planetu.  

Otázky z případové 

studie 

 

Otázka 1 

 Kde se Jana, Pavla a Christine dopustily chyb?   

Otázka 2  

Co byste jim doporučili?  

Otázka 3  

Myslíte si, že je obtížné chovat se vždy správně a v souladu se 

zásadami ochrany životního prostředí?  

Otázka 4  

Jaká pravidla podle Vás Michael nastavil?  

Otázka 5 

Jak lze najít informace o správném chování k životnímu prostředí?   

 

INSTRUKCE PRO VZDĚLAVATELE 

INSTRUKCE 

https://www.youtube.com/watch?v=nkCClnZQJvQ
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1. Prezentace a vytváření skupinového klimatu (10 ')  

Prvních 10 minut je věnováno utváření skupin a krátké prezentaci dané problematiky. Poté 

požádá lektor každého účastníka, aby se představil a zeptá se, zda on sám ví  jak může chránit 

životní prostředí. Lektor se dotazuje, zda mají účastníci kurzu nějaká očekávání, co by se  chtěli 

dozvědět během celého kurzu. 

2. Prezentace případové studie (10´) 

Seznámení studentů s případovou studií „Environmentální problémy a ochrana životního 

prostředí“. 

 

3. Sledování videa (5 ‘)  

Projekce videa, které prezentuje srozumitelným a podmanivým způsobem metody ochrany 

životního prostředí, které by měl každý jednotlivec dodržovat. Najdete je na YouTube, 

například „52 věcí, které můžete udělat pro ochranu životního prostředí“, které trvají 2 a 50 ‘‘. 

https://www.youtube.com/watch?v=JHVjBTVYJLs 

 

4. Individuální cvičení (25´)  

Jedná se o samostatnou práci a vyřešení jednoho problému, zaměřenou na to, aby studenti 

dosáhli vlastních závěrů pod dohledem školitele. Po shlédnutí videa studenti rozdělí stránku z 

poznámkového bloku do dvou sloupců a v prvním sloupci napíšou „Věci, které nemohu 

ovlivnit“, a ve druhém budou psát „Věci, které mohu ovlivnit ". Budou mít 10 minut na 

dokončení tohoto seznamu. Seznamy budou poté nahlas přečteny a porovnány s ostatními 

skupinami (asi dalších 10 minut). 

 

5. Čtení a psaní pro kritické myšlení (30´)  

Tato metoda používá sekvenci třífázového modelu procesu myšlení a učení. Nechejte studenty 

pracovat na těchto úkolech samostatně 

 

 

- Iniciativa znamená aktivní propojení znalostí studenta s tematickým kontextem:  

Úkol 1: Jaké zdravotní následky mohou nastat se zhoršováním stavu životního prostředí (nárůst 

znečištění, masivní spotřeba zdrojů, plýtvání potravinami a vodou?). 
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- Povědomí znamená kombinování nových informací a již zažitých. 

 Úkol 2: Jaká je výhoda spotřebitelů, pokud změní své chování tak, aby bylo šetrné k životnímu 

prostředí (snížit plýtvání potravinami, omezit spotřebu vody a energie, třídit odpad atd.). 

 

- Reflexe znamená aktivní zpracování informací v osobním slovníku.  

Úkol 3: Může větší ohleduplnost k životnímu prostředí pomoci k úsporám v rodinném 

rozpočtu?  Požádejte studenty, aby se shromáždili v kruhu a diskutovali o svých zjištěních. Poté 

shrňte výsledky jejich práce a sdělte jim svůj názor na jejich závěry v diskuzi.  

 

6. Hodnocení výsledků učení (10 ‘) – viz. samostatný dokument. 

 


