
 

 

   

 

Hlavní oblast: Lidská práva 

Téma: Pojem lidská práva, Všeobecná deklarace lidských práv, práva dětí, práva žen 

Ročník: 8. třída 

Rozvíjené kompetence: lidská práva, otevřenost ke kulturní rozmanitosti, respekt, tolerance k 
nejednoznačnému, analytické a kritické myšlení, jazykové a komunikační dovednosti, znalosti a 
kritické porozumění lidských práv 

Užité metody: myšlenková mapa, práce ve skupinách, diskuze, písnička a videoklip 

 

LIDSKÁ PRÁVA 

➢ Pojem lidská práva ➢ Všeobecná deklarace lidských práv 
➢ Práva dětí 
➢ Práva žen 

                                    

 

1) Začneme samotným pojmem. Na papír si nakresli elipsu a do ní napiš pojem 
lidská práva. Pomocí paprsků doplňuj vše, co tě k tématu napadne. Vytvoříme 
takovou myšlenkovou mapu. Svou mapu porovnej s někým ze třídy, ve dvojici. 
Společně pak vytvořte jednu společnou mapu zkombinováním vašich pojmů. 

 

  



 

 

   

 

2) Zamysli se nad následujícími tématy/otázkami. Společně pak budeme 

diskutovat. 

Respektuješ práva ostatních lidí? 

Jaké je nejdůležitější lidské právo a proč? 

Jsou ve tvé zemi lidská práva garantovaná? 

Znáš někoho (osobně nebo jménem), kdo musel bojovat za svá 
práva? 

Jaké znáš organizace zabývající se lidskými právy? 

Myslíš si, že náboženství respektují lidská práva? 

Znáš někoho, jehož práva byla zneužita? 

Jaká práva by měli mít lidé, kteří zneužívají lidská práva? 

Jaký by byl svět, kdyby všichni lidé respektovali lidská práva? 

Myslíš, že je možné, aby v budoucnosti měli všichni lidé na světě stejná práva? 
Proč ano a proč ne? 

 

 

  



 

 

   

 

3) Prostuduj si následující obrázek, podtrhni si slova, kterým nerozumíš.  
    Z obrázku zjisti:  

●  Kdy a kde byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv? 

●  Kolik jednotlivých práv tato úmluva obsahuje? 

●  Která lidská práva uznáváme v České republice? Která ne?  
●  Znáš nějaké další země, které některé z těch práv odmítají? 

                         

  



 

 

   

 

4) Vyhledej na internetu, jak je to s právy dětí. Existuje nějaká listina speciálně 
o dětských právech? 

 

5) Pokus se zjistit, jaké práva mají ženy v různých zemích světa. Proč si myslíš, 
že mají někde ženy znatelně méně práv než muži? Je to fér? Pokud si myslíš, že 
ne, jak bys situaci vyřešil? 

 

6) Poslechni si skladbu Heal The World od Michaela Jacksona. Společně si 
projdeme její text a budeme hledat její význam. 



 

 

   

 

 

 



 

 

   

 

7) Společně se podíváme na videoklip k písničce. Ve videoklipu je porušováno 
několik lidských práv. Přijdeš na to, která to jsou? Vypiš je. 

 


