
Milí žáci, 

Protože se sejdeme ve třídě až 29. září, zasílám vám 

výpisky, které si doma vytiskněte a vlepte do sešitu. 

(Pokud budete chtít, můžete si je i přepsat, ale není to 

nutné.) Tyto výpisky si pročtěte, po návratu do školy si 

je společně projdeme, vysvětlíme a prodiskutujeme. 

Na konci těchto výpisků je vypsán domácí úkol, který 

vypracujete na zvláštní papír a odevzdáte po návratu 

do školy. Připomínám, že domácí úkoly do občanské 

výchovy jsou povinné a jsou součástí hodnocení. 

Přeji vám hezký týden a těším se na osobní setkání   

 

Koutníková 

  



MEZILIDSKÉ VZTAHY 

 Obecná vlastnost konkrétního člověka, která se váže k jinému člověku 

nebo ke skupině lidí 

 Vztahy můžeme rozdělovat na: 

 Negativní 

 Neutrální 

 Pozitivní 

 Vztahy mohou být jednostranné (platonická láska, závist) nebo 

oboustranné (přátelství, nenávist) 

 V průběhu života se člověk setkává s mnoha lidmi v různých situacích 

 Lidé se mohou lišit z mnoha hledisek 

 Přirozené rozdíly (věk, pohlaví, rasa, postava) 

 Sociální rozdíly (jazyk, náboženství, vzdělání, zaměstnání, majetek) 

 Podle všeobecné deklarace lidských práv – všichni lidé se rodí svobodní 

a rovní v důstojnosti i právech 

Další možné dělení vztahů: 

 Dlouhodobé x krátkodobé 

 Nutné x nahodilé 

 Přirozené x pracovní 

 Formální x neformální 

Projevy mezilidských vztahů 

 V komunikaci 

 Ve vzájemné spolupráci 

Základní faktory ovlivňující mezilidské vztahy 

 Temperament – sangvinik, melancholik, cholerik, flegmatik 

 Prostředí – nejbližší okolí (rodina, vrstevníci), region (zvyklosti a tradice), 

země (masmédia, společnost) 

 Přístup člověka k sobě samotnému 

 Schopnost komunikace 



Problémy v mezilidských vztazích 

Diskriminace 

 Negativní rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké skupině bez 

ohledu na vlastnosti a schopnosti konkrétního člověka 

 Např. diskriminace rasová, náboženská, podle pohlaví nebo orientace 

Šikana 

 Opakované fyzické či psychické týrání jedince 

 Setkáváme se s ní ve školách, v armádě, ve vězení, ale i v rodině, 

zaměstnání… 

Předsudek 

 negativní názor, bez jakékoliv předchozí znalosti 

Pro spokojený život potřebujeme… 

 Dobré rodinné vztahy 

 Přátelství 

 Manželství či partnerství 

Lekce slušného chování 

Pozdrav 

 Mladší zdraví staršího jako první, muž ženu 

 Pokud pozdravíte někoho, kdo je ve společnosti jiných osob, zdravíme je 

taktéž 

Seznámení 

 Představujeme se celým jménem, mluvíme srozumitelně 

 Podáváme ruku a koukáme se do očí 

Podávání ruky 

 Podáváme pravou ruku, stisk je pevný 

 Žena podává ruku muži, starší mladšímu 

  



Protože nedílnou součástí mezilidských vztahů je i dobré vychování (zmíněné 

výše), následující domácí úkol s tím bezprostředně souvisí. 

Domácí úkol 

 Na YouTube → etiketa Špaček → Etiketa – kompletní seriál (43 videí) 

 Vyberte si libovolný díl a podívejte se na něj 

 Na volný list v rozmezí 10 – 15 vět shrňte, co jste se z videa naučili 

 Odevzdání příští vyučovací hodinu 

 


