
 

 
Hlavní oblast: Spravedlnost 

Téma: poctivost, justice, dobro 

Ročník: 2. třída 

Rozvíjené kompetence: Spravedlnost, rovnost a právní stát, odpovědnost, analytické a kritické myšlení, 
znalosti a kritické porozumění zákonů 
Užité metody: myšlenková mapa, diskuze, video 

SPRAVEDLNOST  
  

POCTIVOST - JUSTICE - DOBRO  

➢   Diskuze na téma: Co je to spravedlnost?  ➢   Symbol spravedlnosti. / Aktivity  ➢   Justice (u soudu). /Video  

 

DISKUZE:  
Myšlenková mapa na téma SPRAVEDLNOST.   
• Co Vás napadne, když vyslovím slovo spravedlnost? (Děti píší na tabuli, připínají na  nástěnku 
svá hesla a nápady.)  

 

• Diskuze k tomu, co se nám na tabuli objevilo.  ✗  Co jsi tímto heslem myslel/a?  ✗  Patří to k spravedlnosti?  ✗  Dokázali byste vymyslet nějakou větu, která by stručně popsala, co to tedy spravedlnost 
znamená? 

 
  



 

 
Spravedlnost 

Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, ideálně představa 
pro uspořádání společnosti a zejména pro právo (disciplína). Podle Aristotela je to nejdůležitější z 
ctností, protože se vztahuje k chování ke druhému a můžeme ji nazývat také „dobro pro druhé“. 

V oblastech různých vztahů, kde by měla vládnout spravedlnost, lze charakterizovat několik 
principů (Aristoteles): 

1. Rovné zacházení se všemi 
2. Přiměřené tresty i odměny 
3. Spravedlivé rozdělování požitků i břemen 

4. Rozhodovat stejné případy stejně a nestejné odlišně 

Spravedlnost tedy patří mezi základní nároky na lidské jednání i na vztahy ve společnosti. 

 „Poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří.“ Ulpian (římský právník) 

 

SYMBOL SPRAVEDLNOSTI:  

• Navrhni, jak by měla vypadat symbol spravedlnosti.  
Děti navrhují symbol, který by charakterizoval na první pohled spravedlnost. Poté   
vystavíme všechny symboly a potřebné (z obrázků dětí) bude dovysvětleno autorem.  

 

Pravý symbol spravedlnosti 
                   Themis – titánská bohyně božského zákona a pořádku 

 
 
• Poskládej puzzle a zjisti, co je atributem (znakem, rysem) pro Themis. 
Děti se rozdělí do 5 skupinek a každá skupinka dostane ke složení troje puzzle s obrázkem atributu. 
Obrázky: viz příloha (na konci)  
Vysvětlujeme, co znamenají 3 základní atributy, a srovnáváme s dalšími obrázky z internetu. 

 

 



 

 
ATRIBUTY 

 

Váhy - Představuji spravedlivé rovné hodnocení bez emocí a vazeb. Nepřevažují zájmy jedné osoby nad 
zájmy osoby druhé, představuje vážení důkazů. 
 

Šátek přes oči (Slepota) - Představuje nestranného rozhodce, který neví, kdo před ním stojí. Nezáleží na 
bohatství, kráse či něčem jiném. 
 

Meč - Značí sílu, je symbolem moci, ochrany a autority. Tento dvousečný meč v levé ruce spravedlnosti 
uznává sílu rozumu a spravedlnosti, která může být vykonávána pro nebo proti jakékoli straně. 

 

 

JUSTICE:  

 

Vysvětlení pojmu JUSTICE: 

 

Když se řekne JUSTICE, může to znamenat více věcí, které ale vzájemně na sebe navazují, nebo jsou si 
podobné. Slovo pochází z latinského názvu  „iustitia”, odkud bylo přejato do dalších evropských jazyků. 
Znamená spravedlnost, soudní moc, soudnictví = výkon spravedlnosti. 
 

Otázky:   
• Víte, k čemu máme soud, soudní řízení?  
• Viděli jste nějaký film, kdy probíhá soudní řízení?  
• Víte, jak to u soudu probíhá?  
• Mohou jít k soudu i děti?  
• Znáte nějaká soudní pravidla?  
• Byl někdo z Vás už u soudu?  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=lNf4bibS9dk  

Otázky k videu:  
• Co jste se z videa dozvěděli?  
• K čemu nám slouží soudní řízení?  
• Co je porušování zákonů?  
• Komu se mohu svěřit, když uvidím něco, co je nespravedlivé a týká se to porušování  

zákonů?
  



 

 
PŘÍLOHY: 

 


