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Videa ukazující občanskou odvahu 

 

Typ hry 

 

Analýza videa 

Cíle 

 

Analyzovat situace a zvažovat možné způsoby jednání 

Cílová skupina 

 

Účastníci semináře občanská kuráž 

Materiál 

 

např. prezentace, do které jsou videa vložena. 

 

Buďte hlasití: 

https://www.youtube.com/watch?v=B9yf0QYhD6I&list=PLcog7KECBIz 

yyEe3rVIxuEDjaxckcJO4X 

 

Zapojení:  

https://www.youtube.com/watch?v=R05JkwPGGNk&list=PLcog7KECB 

IzyyEe3rVIxuEDjaxckcJO4X&index=2 

 

Odvrácení pohledu je účast - Epizoda 1 Alkohol/násilí 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl28Q6YHFSQ 

 

Další platforma pro společné shromažďování strategií, např. v prezentaci, 

na padletu nebo podobných digitálních platformách. 

Časový rozsah +  

Prostředí/místo 

 

20 minut 

Popis metody 

+ Moderování  

Účastníci vidí násilnou situaci.  

Vedoucí semináře se ptá: Kdo na videu mohl zasáhnout? Co by tato 

osoba mohla udělat? 

 

O odpovědích se diskutuje společně. 

 

Je předvedeno řešení situace pomocí deeskalační strategie, která je 

ukázána na videu. 

Strategie je pojmenována např. taktika odvádění pozornosti nebo 

okrádání obětí. 

Výhody a nevýhody této strategie jsou diskutovány společně. 

Příklad: Účastník říká: Jsem tichý typ, nevěřím si s rozptýlením, co mohu 

dělat místo toho? 

Varianty jsou diskutovány a přizpůsobeny kontextu účastníka. Příklad 

manévru odvedení pozornosti: Jednou z variant je položení banální 

otázky. V souvislosti s veřejnou dopravou: Který vlak jede na hlavní 

nádraží? 

Krádež obětí v kontextu školy: Měl bych pro tebe dojít, hledá tě paní 

Müllerová. 

Varianty Místo videí lze zobrazit fotografie nebo krátké texty, které popisují scénář 

vyžadující občanskou odvahu. Tyto varianty najdete v metodické sadě v 

části Analýza situace občanské odvahy. 
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Tipy 

Pozitivní + negativní 

zkušenosti  

Videa by měla být vhodná pro danou věkovou skupinu a měla by 

představovat realistické scénáře. 

Účastníci uvádějí mnoho možných opatření, např. zavolat policii, požádat 

dospělé o pomoc. Upřesnění: tyto návrhy jsou správné, stejně jako 

rozlišení ve videu. 

Reagujte na přehnané představy, které ohrožují pomocníky, a navrhněte 

realističtější řešení. 

Rozhodně nedoporučujeme návrhy na použití nebo vyhrožování násilím 

(ukázat nůž)! 

Zdroje/odkazy Helliwood media & education in Koopertion mit Fabian Salars Erbe e.V.  

 

Zivile Helden: Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des 

Bundes. 

 


