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Aspekty občanská kuráž 

 

Typ hry 

 

Kvíz 

Cíle 

 

Vytvoření osobního vztahu k tématu 

Cílová skupina 

 

Dospívající a dospělí 

Materiál 

 

Kvízový nástroj (Mentimeter https://www.mentimeter.com/ nebo 

Kahoot https://kahoot.com/ nebo srovnatelný digitální nástroj). 

Alternativa: Odpovědi jsou napsány písmeny v chatu a otázky jsou 

zobrazeny v prezentaci. 

Časový rozsah +  

Prostředí/místo 

 

15 minut  

 

Popis metody 

+ Moderování  

Postup modulu: 

Otázky se vytvářejí například v aplikaci Mentimeter. 

 

Co podle vás nejlépe charakterizuje morální odvahu? 

A) Orientace na nezadatelná lidská práva. 

B) Veřejně vystupovat proti porušování základních práv jednotlivců. 

C) Přijetí osobních rizik a nákladů 

D) Pocit odpovědnosti za ostatní 

E) Odvaha veřejně kritizovat 

 

2) Co je nejčastější příčinou morální odvahy? 

A) Šikana 

B) Týrání dítěte rodiči 

C) Xenofobní zneužívání 

D) Sexuální obtěžování 

E) Neoprávněné obvinění žáka učitelem. 

 

3) Jaké je podle vás nejhorší riziko občanského jednání? 

A) Vystavení se nebezpečí 

B) Ztráta sociální podpory 

C) Ztrapnění se 

D) Vyvolat nelibost nadřízených. 

E) Odlišit se od ostatních 

 

Po každé otázce následuje reflexe s účastníky. Jednotlivé názory jsou 

vyslechnuty s otázkou: Proč jste si vybrali odpověď XY? To 

odhaluje osobní motivy morální odvahy. Ty mohou také poskytnout 

informace o životní situaci cílové skupiny. To lze využít při 

pozdějším hraní rolí. 

Poté lze uvést definici morální odvahy. Mělo by být vytvořeno 

spojení mezi odpověďmi skupiny a definicí. 

 

Příklad definice: 

Morální odvaha = odvaha, kterou projevuje ten, kdo se na veřejnosti, 

před úřady, nadřízenými atd., bez ohledu na možné následky, postaví 

https://www.mentimeter.com/
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za humánní a demokratické hodnoty (např. lidskou důstojnost, 

spravedlnost). 

Varianty Přizpůsobte otázku nebo možnosti odpovědí skupině. Metodu lze 

realizovat i analogově a lze ji hrát ve stoje. Odpovědi jsou pak 

přiřazeny ke konkrétním místům, kde se mají účastníci umístit. Např. 

4 rohy místnosti a střed místnosti. 

Tipy 

Pozitivní + negativní 

zkušenosti  

Výraz „kvíz" může být v tomto případě zavádějící, protože 

naznačuje, co je správné a co ne. Cvičení je však vodítkem k definici 

morální odvahy a je zamýšleno jako cvičení pro sebezpytování s 

cílem zjistit, co účastníky v souvislosti s tímto tématem osobně 

dojímá. Tímto způsobem lze odhalit a reflektovat postoje. Výsledky 

by měly být projednány společně. 

 


