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H lavním úkolem vzdělává-
ní o lidských právech je 
odpovědět na otázku „Co 

jsou to lidská práva?“. Jen pokud 
víme, jaká práva máme, můžeme se 
jich domáhat a požadovat, aby byla 
přiznána také ostatním lidem. Pro-
to přestaň na chvíli číst a odpověz 

si sám za sebe. Sepiš si své nápady 
na list papíru stranou a teprve poté 
pokračuj dále ve čtení.

Když nalistujeme příslušnou stranu 
v encyklopedickém slovníku, vypad-
ne na nás, že „lidská práva jsou práva 
fyzických osob“, a poté také to, na co 

všechno má fyzická osoba právo. 
Přičemž první zmínka patří životu, 
osobní svobodě a bezpečí. A nezáleží 
na tom, jestli je daná fyzická osoba 
Afričan nebo Američan, žena nebo 
muž, gay nebo hetero, muslim nebo 
žid, „černý“ nebo „bílý“, bohatý nebo 
chudý, dítě nebo dospělý. 

AUTORKA MONIKA PRCHALOVÁ – PONČO

Právo na život nám připadá jako přirozená součást našeho žití. Jenže historie vždy taková nebyla. 
A na mnoha místech světa taková není ani realita. Změňme to skrz skauting, zařaďme lidská práva 
do  našich programů.

ROVERING METODIKA

VŠICHNI JSME SI ROVNI, ALE 
 MŮŽEME SI BÝT JEŠTĚ ROVNĚJŠÍ

FOTO UN PHOTO/JEAN-MARC FERRÉ 
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KAPITOLY Z HISTORIE 
 LIDSKÝCH PRÁV
Ve starověku a středověku býval 
člověk často viděn jako předmět 
dění. Postupným vývojem se však 
stával více a více jeho činitelem, 
který je schopný ovlivnit směr své-
ho života. Bohužel i dnes najdeme 
řadu případů, kdy je s lidmi jedná-
no jako s předměty – příkladem je 
dětská práce, obchodování s lidmi 
nebo nucené vystěhování z domo-
vů. Přitom s konceptem, že jsou si 
všichni lidé rovni a mají svá práva, 
přichází už v novověku ilosof John 
Locke. Svými myšlenkami o lidské 
rovnosti a svobodě ovlivnil dvě vý-
znamné listiny 18. století – Dekla-
raci nezávislosti USA z roku 1776 
a francouzskou Deklaraci práv 
člověka a občana z roku 1789. 

Avšak celosvětový konsen-
sus na lidské rovnosti přináší 
až 20. století. V reakci na masak-
ry a hrůzy ve světových válkách 
vzniká v roce 1945 Organizace 
spojených národů a o tři roky 
později její Valné shromáždění 
přijímá současnou nejvýznamnější 
lidskoprávní listinu – Všeobecnou 
deklaraci lidských práv. Zajíma-
vostí je, že byla odsouhlasena 
až po 1 400 kolech hlasování a je 
nejpřekládanějším dokumentem 
na světě – byla přeložena do téměř 
350 jazyků. Častou námitkou proti 
univerzálnosti lidských práv je 
názor, že celý koncept se formoval 
a vznikal v západním světě, a tak 
se odvíjí od jeho kultury. Navzdory 
tomu byla Všeobecná deklarace 
odhlasována národy z různých 
kulturních prostředí.

Pro nás je snad ještě důležitějším 
dokumentem Listina základních 
práv a svobod, která je obsažena 
v naší ústavě. Na rozdíl od Všeo-
becné deklarace je Listina právně 
závazná a vymahatelná. Deklarace 

má totiž pouze doporučující funkci 
a její dodržování je na svobodné 
vůli každého státu. 

A CO POVINNOSTI?
Až dosud to vypadá, že se vše točí 
jen kolem práv. Ale co takové povin-
nosti? O tom, že musí jít ruku v ruce 
s právy, byl přesvědčen už John Loc-
ke. Svých práv by se člověk neměl 
domáhat na úkor druhých, protože 
tím by porušoval premisu, že všich-
ni lidé jsou si rovni. Téměř neznámý 
dokument Všeobecná deklarace 
lidských povinností vznikal v letech 
1996 a 1997 z iniciativy tehdejší-
ho německého kancléře Helmuta 
Schmidta. Valným shromáždění 
OSN ale nikdy schválen nebyl.

To, jak se povinnosti a práva 
snoubí ve skautingu, vysvětluje 
na příkladu svobody projevu 
Karel Loucký – Koala, instruktor 
duchovně zaměřeného kurzu 
7 vlků a tisícovky: „Základní ideou 
skautingu je služba a připravenost 
ke službě nebo aspoň k ohle-
duplnosti – k lidem, k přírodě, 
k lidským výtvorům, … Svoboda 
projevu ve světle této ideje zna-
mená na jedné straně povinnost 
bojovat za ni v situacích, které to 

vyžadují, na druhé straně si z ní 
skaut neodvozuje právo komukoli 
ubližovat, takže její využívání vždy 
pečlivě zvažuje.“ 

Provázanost lidských práv a po-
vinností se skautingem je více 
než patrná. Pokud bys, ať už sobě, 
nebo svému kmeni, chtěl tuto 
provázanost připomenout, zkus 
společně s kmenem sepsat seznam 
vlastností, které dělají skauta 
skautem. Zmíněné skutečnosti poté 
obraťte do jejich negativní podoby 
(například pravdomluvný – lhář, 
respektující různost – rasista 
atd.). S pomocí listin lidských práv 
označte ta negativa, která lidským 
právům odporují. 

NEUSNOUT V HODINĚ 
 PRÁVA
Lidská práva jsou důležitá, na tom 
se asi shodneme. Ale na první 
pohled se můžou jevit jako pěkně 
nudné téma na schůzku či výpra-
vu. Jak s nimi tedy pracovat? Jako 
u každého správně sestaveného 
programu si stanov jednoznačný 
cíl. Inspirovat se můžeš napří-
klad v kompetencích, které Junák 
stanovil pro roverský věk (seznam 
najdeš na RoverNetu ). 

METODIKA ROVERING

  WARNING
Z čeho poskládat program o lidských právech?

 využij toho, co už roveři i lidských právech vědí – použij metodu 
E-U-R
 střídej různé druhy aktivit (diskuzní, kreativní, pohybové)
 neboj se vymyslet a zařadit pohybové, akční a outdoorové aktivity
 využij moderní techniku – nech rovery hledat na internetu, podívejte 

se na tematická videa či film
 využij simulované rozhodování o důležitých otázkách (například si 

zahrajte na parlament nebo soud)
 dejte se do akce – aktivně se zapojte do naplňování lidských práv 

ve světě, ale především ve vašem okolí
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ROVERING METODIKA

Protože o lidských právech každý 
rover slyšel, četl nebo něco viděl, 
můžeš při vytváření programu 
zvolit třífázovou metodu E-U-R. 
Program by se měl skládat ze tří 
kroků: evokace – uvědomění si 
významu nové informace – re lexe.

V prvním kroku zjisti, co o lidských 
právech kmen už ví, podobně jako 
jsi to dělal na začátku tohoto člán-
ku. Zároveň si zapište svoje otázky 
a informace, jejichž pravdivostí 

si nejste jistí a jež byste si chtěli 
ověřit. Pokud chceš celý program 
zaměřit na nějaké konkrétnější 
téma, můžeš se při evokaci ptát 
přímo na něj, například: „Co víte 
o právu na azyl a co si o něm my-
slíte?“ Pokud v programu přechá-
zíš od jednoho tématu k jinému, 
můžeš fázi evokace zopakovat vždy 
na začátku tematického bloku. 
Snaž se ale pokaždé použít jinou 
techniku – jednou třeba brainstor-

ming, podruhé myšlenkovou mapu 
(o tom, co jsou tyto techniky zač, 
se dočteš ve Skautingu, ročník 53, 
číslo 1, strany 12–14). Pokud v této 
fázi zjistíš, že roveři už znají něco 
z toho, s čím ses je chystal teprve 
seznámit, reaguj na to úpravou 
aktivit v druhé fázi.

V té je totiž čas na získávání nových 
informací a uvědomění si jejich 
významu. Předtím než začneš 
vymýšlet aktivity, vrať se ke svému 

cíli a připomeň si, co chceš, aby si 
roveři v programu osvojili. Kon-
krétní aktivity můžeš vymyslet sám 
nebo se inspirovat v příručkách, 
například v knížce Bohouš a Dáša 
za lidská práva. 

V pozici lektora budeš ostatní 
seznamovat s novými informacemi, 
je proto potřeba mít o nich náležité 
povědomí. Téma si předem nastu-
duj a udělej si tahák. Při aktivitách 

založených na diskuzi není 100% 
znalost nutná, ale i na diskuze je 
třeba se vybavit fakty. Zároveň ale 
nepředkládej jen hotové informace. 
Ani lidskoprávní listiny, které dnes 
známe, nevznikly jen na základě 
faktů, ale také díky vizionářským 
myšlenkám. Neboj se otevřít 
diskuzi o otázkách, na které nemáš 
ujasněný názor. Jak se s takovým 
případem vypořádat, radí Koala: 
„Situaci lektor ustojí, když bude 
poctivý sám k sobě i k účastníkům. 
Naopak bych si dovolil vyslovit 
silnou pochybnost, zda vůbec má 
cenu, aby program zabývající se 
etickými otázkami vedl někdo, kdo 
má na tyto otázky názor pevný 
a zcela nezvratitelný.“ Do průbě-
hu diskuze se samozřejmě zapoj 
i ty, nesmíš ale zapomenout na to, 
že diskuzi zároveň řídíš. Je proto 
potřeba ohlídat, aby se diskuze 
nepřeklopila v přestřelku vyhro-
cených názorů, při které má slovo 
jen několik účastníků a ostatní je 
sledují. Pokud se zapojí všichni, 
vzniká menší riziko, že se budou 
chtít „sežrat“ dva jedinci s naprosto 
odlišnými názory. 

Abys rovery vtáhl do problematiky, 
navoď pocit, že rozhodují o ně-
čem důležitém. Například simuluj 
jednání parlamentu o kontroverzní 
otázce a rovery rozděl do uskupení, 
která obhajují různé názory. Další 
tipy, jak aktivity o lidských právech 
oživit, najdeš v infoboxu.

Poslední část programu vyhraď 
re lexi. Nezaměřuj se v ní jen 
na to, jaké nové informace se 
roveři dozvěděli, ale především 
na to, jak o lidských právech nyní 
přemýšlí. Ku příkladu důležitost 
lidských práv a povinností si roveři 
uvědomí, když každého necháš se-
stavit svou osobní listinu lidských 
práv, u které by byl rád, aby byla 
 dodržována. 

FO
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METODIKA ROVERING

AKTIVITA 
Roverská schůzka o lidských právech a trestu

Cíle: upřesnit si pojem „lidská práva“, shrnout základní poznatky, vysvětlit původ lidských práv, uvědomit si 
důsledky jejich porušování a ujasnit si postoj k trestu smrti. 
Roverské kompetence: Hledá, přijímá a chrání hodnoty důležité pro správný život. Zná základní pravidla fungo-
vání společnosti. Má základní znalosti právního minima.
Čas: 2,5 až 3 hodiny
Pomůcky: papíry velkého formátu, fixy, počítač/smartphone/tablet (měl by si přinést každý nebo alespoň 
do dvojice), připojení k internetu, materiály z internetových stránek www.lidskaprava.cz/ucitel (pro získání přístu-
pu je potřeba se zaregistrovat), nafukovací balónky, dataprojektor (není nutný).

Část I – Lidská práva
1. (10 min) Společně brainstormujte asociace k tématu LIDSKÁ PRÁVA, vše zapisujte na velký papír. Pokud zazní 
téma TRESTU SMRTI, slova zvýrazni. 
2. (20 min) Na viditelné místo napiš následující otázky (vyber ty, které jsou pro váš kmen nejzajímavější a přidej 
vlastní) a nech je roverům přečíst:
Jak a kdy vznikl současný koncept lidských práv? Jaké lidskoprávní dokumenty znáte? Kdo má na starosti dodr-
žování lidských práv a jejich ochranu? Jakým kritikám čelí západní země v souvislosti s lidskými právy?
Upozorni rovery, že odpovědi na otázky najdou v krátkém filmu, a pusť video (bit.ly/LidskaPravaVideo). Společně 
odpovězte na otázky.
3. (15 min) Rozdělte se na čtyři skupiny – právnické týmy. Každému týmu dej jeden z případů (bit.ly/LidskaPrava-
Pripady, odkaz Případy). Úkolem týmů je identifikovat, jaká lidská práva byla v jednotlivých případech porušena, 
a představit své závěry ostatním právníkům. Na pomoc si mohou vzít Všeobecnou deklaraci.

Část II – Trest smrti
4. (30 min) Vyzvi rovery, aby si promluvili s Marií. Dej jim k dispozici počítače/tablety/smartphony a odkaž je 
na stránku bit.ly/LidskaPravaMarie. Ponech všem čas, aby si virtuálním rozhovorem o trestu smrti prošli. Poté 
nech každého, aby s ostatními sdílel, co si z rozhovoru odnesl.
Alternativa: Buď ty sám Marií a veď rozhovor se skupinami rozdělenými podle jejich postoje k trestu smrti (pro, 
proti, neví). Měj před sebou spuštěný online rozhovor nebo si předem vytiskni všechny otázky a odpovědi. Po-
stupně se na jednotlivé skupiny obracej s otázkou a dávej jim vybrat jednu možnost z nabídky argumentů, které 
jim dáš k dispozici. Spousta odpovědí se v rozhovoru opakuje, proto se nemusíš řídit přesně Mariinými argumen-
ty, přizpůsobuj otázky a koriguj debatu dle potřeby.
5. (cca 20 min) Vyber několik zajímavých údajů ze statistiky (bit.ly/LidskaPravaStatistiky) a napiš je na papírky, 
celkový počet přizpůsob počtu roverů. Papírky vlož do balónků, nafoukni je a zavěš na strom/strop nebo jiné 
vyvýšené místo. Úkolem roverů je získat údaje ze statistik bez pomoci žebříku.
6. (20 min) Všichni jste se stali zákonodárci v zemi, která má uzákoněný trest smrti. Jako premiér země přinášíš 
do parlamentu návrh na uzákonění věkového omezení pro vykonání tohoto trestu. Zákonodárcům dej k dispozici 
článek o zkušenostech z jiných zemí (bit.ly/LidskaPravaParlament). Rozhodněte o tom, jestli nastavení věkové 
hranice pro trest smrti uzákoníte a na jaký věk.
7. (25 min)Pusť čtyřminutové video Čtyři svědectví smrti (bit.ly/LidskaPrava4svedectvi). Až video skončí, ukaž 
všem předem připravený plakát s nápisem: „Arthur Judah Angel zdokumentoval celu smrti svými kresbami. 
 Napiš/nakresli, co bys chtěl zachytit z dnešní schůzky ty, abys na to, o čem jsme se dnes bavili, nezapomněl.“ 
 Rovery pobídni, aby si našli klidné místo, a rozdej všem papíry a kreslicí potřeby. Po deseti minutách se opět 
všichni sejděte a krátce popište, co jste na svém obraze zachytili.
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