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Keith Haring
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Konflikt

Jana a Marie spolu obûdvaly. Marie b˘vá obvykle hluãnûj‰í a umí se prosadit. Jana právû s nad‰ením
mluvila o sv˘ch plánech na víkend, kdyÏ ji Marie pﬁeru‰ila a zaãala také mluvit o sv˘ch plánech na
víkend. Jana se zaãíná cítit dotãená, myslí si, Ïe je nezajímavá.
Jaké má Jana moÏnosti reagovat?

Jakub je ãlen fotbalového druÏstva, Vojta je kapitán. Ve ‰kole zahlédl Jakub Vojtu, jak jde po chodbû,
a pﬁed zástupem spoluÏákÛ a spoluÏaãek na nûj zakﬁiãel: „Odkud má‰ ten pﬁí‰ern˘ svetr!“
(Podle Konflikt, koﬁení Ïivota. Multikulturní centrum. Praha, 2004.)

Jaké má Vojta moÏnosti reagovat?
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Reagování na konflikt s negativními dÛsledky
„V‰ichni jste vinni!“

Násilím se prosadím,
nebo se urazím.

„Jen já jsem vinen.“

Ustoupím a lituji se,
nebo hledám,
kdo by mû politoval.

„Nic se nestalo...“

Pﬁedstírám, Ïe je v‰echno
v poﬁádku.

Reagování na konflikt s pozitivními dÛsledky
„Buì oba kousek,
nebo nikdo“

Kompromis

„MoÏná se dá udûlat
nûco, abychom byli
oba spokojeni.“

Dohoda
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O dvou oslech

VI. – 27 – 6

metodika8_PL_cb

7.10.2009 19:22

Stránka 108

Co brání dohodû?
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CHTùL(A) BYCH, ABYS

„PﬁestaÀ mû kritizovat, stejnû se jen snaÏí‰
na sebe strhnout pozornost!“
„Je‰tû jednou si to vezme‰ na sebe,
tak si mû nepﬁej!“
„Na peníze jsem ti dobrá, ale kdyÏ tû potﬁebuji,
tak jsi poﬁád nûkde v trapu.“
„Zase jsi po sobû neuklidil! Jsi bordeláﬁ!“
„Je‰tû se s tím babrá‰? Já osobnû bych uÏ to
mûla dávno hotové.“
„Prostû to musí‰ udûlat!“
„Podívej se na Markétu,
ona to vÏdycky zvládne.“
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Mezigeneraãní vztahy

Vnuk je… / Vnuãka je…
puberÈák, kter˘ ãasto jedná
v afektu
nevychovanec, kter˘ neposlouchá
Dûda je… / Babiãka je…
dûcko, které nemá na nic ãas
dÛchodce, kter˘ nic nedûlá,
ale bere peníze
nervózní ãlovûk, kter˘ si
krátí ãas honbou za slevami
v supermarketech
ãlovûk, kter˘ si krátí ãas
sledováním nesmysln˘ch
seriálÛ v televizi nebo
klábosením o nízk˘ch
dÛchodech v ãekárnû lékaﬁe
ãlovûk, kter˘ jenom
pouãuje
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neurvalec, ze kterého jde strach
dítû, které napodobuje dospûlého
v tûch hor‰ích vûcech
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Bydlení pro tﬁi generace
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Konflikty v rodinû
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Plán „mírového ﬁe‰ení“
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Dopisy dvou otcÛ
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Charta práv rodiny
předložená Apoštolským stolcem všem lidem,
institucím a vládám, zainteresovaným na poslání
rodiny v současném světě.
Preambule
Apoštolský stolec prohlašuje, že:
A) Lidská práva, ač pojímaná jako práva jednotlivce, mají též
základní rozměr společenský, projevující se zásadně
a přirozeně v rodině.
B) Rodina je budována na manželství, hlubokém a vzájemně
se doplňujícím svazku muže a ženy, který spočívá na
nerozlučitelném poutu manželství uzavřeném dobrovolně
a veřejně, otevřeném vůči předávání života.
C) Manželství je přirozená instituce, jíž je výlučně svěřeno
poslání předávání života.
D) Rodině, přirozenému a vzhledem k státu či jakémukoliv
společenství prvotnímu svazku, náleží vlastní, nezadatelná
práva.
E) Rodina je mnohem víc než obyčejná právní, společenská
nebo hospodářská jednotka – je společenstvím lásky
a solidarity, jemuž jedinečným způsobem náleží učit
a předávat kulturní, etické, společenské, duchovní
a náboženské hodnoty podstatné pro rozvoj a prospěch
vlastních členů i společnosti.
F) Rodina je místem setkání různých generací, které si
navzájem pomáhají osvojit si plněji životní moudrost a být ve
shodě s právy jednotlivých osob, jak to společenský život
vyžaduje.
G) Rodina i společnost, propojené životními i organickými
vazbami, se vzájemně doplňují v obraně a rozvoji dobra
všech lidí a každého člověka.
H) Zkušenosti různých kultur v průběhu dějin dosvědčují
nutnost, aby společnost uznala a bránila instituci rodiny.
I) Společnost, především však stát a mezinárodní
organizace, jsou povinny učinit vše možné, aby zabezpečily
veškerou politickou, hospodářskou, sociální a právní
pomoc, nezbytnou pro posílení jednoty a stability rodin, aby
ony mohly být právy svému specifickému poslání.
J) Práva, základní potřeby, existenční zabezpečení i hodnoty
rodiny, ač jsou mnohde stále lépe chráněny, nejsou přesto
často uznávány, a dokonce jsou ohroženy různými zákony,
institucemi a sociálně-hospodářskými programy.
K) Mnoho rodin musí žít v podmínkách chudoby, která jim
znemožňuje důstojně plnit jejich úlohu.
L) Katolická církev si je vědoma, že dobro člověka,
společnosti i samé církve je spojeno s životem rodiny. Vždy
uznávala, že jejím posláním je hlásání Božího úmyslu
vepsaného do lidské přirozenosti, který se týká manželství
a rodiny, a jejich podpora a obrana před jakýmkoliv útokem.
M) Biskupská synoda shromážděná v roce 1980 naléhavě
doporučila vypracování Charty práv rodiny a její předložení
všem zainteresovaným.
Po konzultacích s biskupskými konferencemi předkládá
Apoštolský stolec tuto
CHARTU PRÁV RODINY
a vyzývá všechny státy, mezinárodní organizace, stejně jako
i všechny instituce a zainteresované osoby, aby tato práva
ctily, skutečně je uznávaly a dodržovaly.
Článek 1
Každý člověk má právo na svobodnou volbu své životní
cesty, tedy uzavřít manželský svazek a založit rodinu nebo
zůstat svobodným.
a) Každý muž a každá žena – po dosažení plnoletosti
a dosáhnuvše k tomu potřebných schopností – mají bez
jakékoliv diskriminace právo se vzít a založit rodinu;
zákonné omezení tohoto práva, úplné nebo časově
omezené, může být uplatněno pouze z objektivních
a vážných důvodů samé instituce manželství a jejího
veřejného a sociálního významu a musí v každém případě
respektovat důstojnost a základní práva člověka.
b) Ti, kdo zamýšlejí se vzít a založit rodinu, mají právo
očekávat od společnosti zajištění takových morálních,
výchovných, sociálních a hospodářských podmínek, jež jim
s plnou odpovědností a uvědoměním dovolí vykonávat
právo na manželství.
c) Vlády jsou povinny podporovat hodnotu instituce
manželství. Mimomanželské svazky nemohou být
rovnocenné s řádně uzavřeným manželstvím.
Článek 2
Manželství může být uzavřeno výlučně dobrovolným,
vzájemným a odpovědně vyjádřeným souhlasem.
a) I když se v mnoha kulturních oblastech oceňuje úloha
vlivu rodiny na rozhodování dětí, je nutno se vyvarovat
každého přinucení, jež by omezovalo volbu partnera.

b) Budoucí manželé mají právo na náboženskou svobodu;
svědomí odporující požadavek na zřeknutí se víry nebo na
změnu náboženství, stanovený jako podmínka pro uzavření
manželství, je porušováním tohoto práva.
c) V přirozeném vzájemném doplňování muže a ženy náleží
v manželství oběma tatáž důstojnost a stejná práva.
Článek 3
Manželé mají nezadatelné právo založit rodinu a rozhodovat
o času narození i počtu dětí, majíce přitom plně na zřeteli
povinnost vůči sobě, vůči již narozeným dětem, vůči rodině
i společnosti, a to v patřičné hierarchii hodnot a ve shodě
s přirozeným mravním řádem, který vylučuje užívání
nepřirozené antikoncepce, sterilizace a přerušení
těhotenství.
a) Činnost státní moci nebo organizací, která jakýmkoliv
způsobem vede k omezení svobodného rozhodnutí
manželů o potomstvu, je těžkou urážkou lidské důstojnosti
a spravedlnosti.
b) Mezinárodní hospodářská pomoc pro rozvoj nemůže být
podmíněna přijetím programu antikoncepce, sterilizace
a interrupce.

Článek 6
Rodina má právo být a rozvíjet se jako rodina.
a) Veřejná moc je povinna uznávat i podporovat důstojnost,
spravedlivou nezávislost, intimitu, integritu a stálost rodiny.
b) Rozvod porušuje samu instituci manželství a rodiny.
c) Systém širší rodiny, kde se ještě vyskytuje, má právo, aby
mu náležela úcta i péče, aby tak mohl dobře naplňovat svou
tradiční funkci solidarity a vzájemné pomoci při současném
respektování práv malé rodiny a důstojnosti každého člena
jako osoby.
Článek 7
Každé rodině náleží právo pod vedením rodičů svobodně
prožívat náboženský život v domácím prostředí, stejně jako
právo na veřejné vyznání a hlásání své víry, na účast ve
veřejném kultu a svobodnou volbu programů náboženské
výchovy, a to bez jakékoli diskriminace.
Článek 8
Rodina má právo vykonávat své sociální a politické funkce
při výstavbě společnosti.

c) Rodina má právo, aby jí společnost poskytla pomoc při
porodu i výchově dětí. Rodiny s větším počtem dětí mají
právo na odpovídající pomoc, a nemohou být proto
diskriminovány.

a) Rodiny mají právo vytvářet sdružení s jinými rodinami
i institucemi, aby tak rodina mohla přiměřeně a účinně plnit
svou vlastní úlohu a aby tak tato sdružení bránila práva,
podporovala dobro a zastupovala zájmy rodiny.

Článek 4

b) Rodiny a sdružení rodin mají mít zajištěné právo na
uplatnění jim vlastní funkce při přípravě i uskutečňování
hospodářských, sociálních, právních i kulturních programů,
majících vliv na rodinný život.

Lidskému životu již od početí náleží bezpodmínečně
veškerá péče a úcta.
a) Přerušení těhotenství je přímým porušením základního
práva každé bytosti – práva na život.
b) Úcta k lidské důstojnosti vylučuje jakékoliv
experimentální manipulace s lidským embryem nebo jiné
jeho zneužití.
c) Každý zásah do genetické dědičnosti lidské osoby, neníli jeho cílem náprava anomálie, je porušením práva na
fyzickou nedotknutelnost a odporuje dobru rodiny.
d) Děti jak před narozením, tak i po něm mají právo na
ochranu a sociální péči. Totéž se týká matek v těhotenství
a v přiměřené míře i po porodu.
e) Všem dětem, ať už se narodily z manželství nebo jsou
nemanželské, náleží totéž právo na sociální péči a starost
o plný rozvoj jejich osobnosti.
f) Sirotkům a dětem nemajícím rodiče nebo pěstouny náleží
obzvláštní péče společnosti. V záležitosti adopce nebo
přijetí dětí k výchově jinou rodinou je stát povinen zavést
odpovídající zákonnou úpravu, která by usnadnila rodinám
k tomu schopným přijmout potřebné děti natrvalo nebo na
omezenou dobu, a zároveň měla ohled na přirozené právo
vlastních rodičů.
g) Duševně i tělesně postižené děti mají právo nalézt doma
i ve škole přizpůsobený rámec pro svůj lidský růst.
Článek 5
Rodiče, poněvadž dali dětem život, mají prvotní
a nezadatelné právo na prvenství na jejich výchovu a musí
být uznáni za jejich první a hlavní vychovatele.
a) Rodiče mají právo na výchovu dětí v souhlasu se svým
mravním a náboženským přesvědčením i kulturními
tradicemi rodiny, které umožňují rozvíjet dobro a důstojnost
dítěte. Jim také náleží potřebná pomoc a podpora
společnosti ke splnění úlohy vychovatelů.
b) Rodiče ve shodě se svým přesvědčením mají právo na
svobodnou volbu školy nebo jiných vzdělávacích zařízení.
Veřejná moc musí působit, aby veřejné finanční prostředky
byly rozdělovány tak, aby rodiče mohli skutečně svobodně
užívat toto právo a nemuseli nést na svých bedrech
nespravedlivé výdaje. Rodiče nesmějí být, ať přímo či
nepřímo, nuceni k dodatečným výdajům, které by bránily či
nepatřičně omezovaly užívání této svobody.
c) Rodiče mají právo, aby děti nebyly nuceny navštěvovat
školy, které neodpovídají jejich vlastnímu mravnímu
a náboženskému přesvědčení. Zvláště sexuální výchova –
základní právo rodičů – se má vždy dít pod jejich
starostlivou péčí jak doma, tak v jimi zvolených
a kontrolovaných výchovných zařízeních.
d) Porušena jsou práva rodičů, jestliže stát vnucuje povinný
systém výchovy, z něhož je úplně vyloučena náboženská
formace.
e) Základní právo rodičů na výchovu je třeba podporovat
různými formami spolupráce rodičů s učiteli a vedením
školy, a zejména účastí občanů na činnosti škol
a vypracováním i prováděním politiky výchovy.
f) Rodina má právo požadovat, aby sdělovací prostředky
byly kladným prvkem při budování společnosti, a aby plně
podporovaly základní hodnoty rodiny. Zároveň má rodina
právo na odpovídající ochranu, zvláště svých nejmladších
členů, před škodlivými vlivy a zneužitím sdělovacích
prostředků.
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Článek 9
Rodiny mají právo očekávat od veřejné moci spravedlivou,
nikoho nediskriminující rodinnou politiku v otázkách
právních, hospodářských, sociálních a finančních.
a) Rodiny mají právo na takové ekonomické podmínky, které
jim zabezpečí jejich důstojnost, odpovídající životní úroveň
a plný rozvoj. Nesmějí být zbaveny práva na nabytí a držení
soukromého vlastnictví, jež jim umožňuje stabilitu
rodinného života; dědické právo a právo odkazu majetku
mají respektovat potřeby i oprávněné nároky členů rodiny.
b) Rodiny mají právo očekávat, že jim společnost v případě
potřeby poskytne pomoc zejména v mimořádných
případech, jako je smrt jednoho či obou rodičů, opuštění
rodiny jedním z manželů, v neštěstí, nemoci či invaliditě,
nezaměstnanosti nebo tehdy, kdy rodina musí nést břímě
nákladů spojených se starobou, s tělesným či duševním
postižením některého ze svých členů nebo též spojených
s výchovou.
c) Staré osoby mají právo, aby měly zabezpečené místo ve
vlastní rodině, kde to není možné, v příslušných domovech,
kde by mohly dožít klidně své stáří, vykonávat činnost
přiměřenou jejich věku a mít tak možnost účastnit se
společenského života.
d) Práva a potřeby rodiny a zvláště hodnota rodinné jednoty
musí být vzaty v úvahu také v politice a trestním
zákonodárství, aby vězni mohli zůstávat ve styku s rodinou
a rodinám po dobu věznění kteréhokoliv jejich člena byla
poskytována nezbytná podpora.
Článek 10
Rodiny mají právo na takový sociální a hospodářský systém,
v němž organizace práce umožní členům rodiny společný
život a neohrožuje jednotu, životní úroveň, stabilitu a zdraví
rodiny, a poskytuje jim možnost zdravého odpočinku.
a) Mzda za práci musí být dostačující k založení
a k důstojnému životu rodiny, ať už díky příslušné mzdě
označované jako „rodinný příjem“, nebo jiným sociálním
opatřením, jako jsou rodinné přídavky nebo placená
dovolená jednoho z rodičů, který doma pečuje o dítě. Mzda
za práci musí být taková, aby matka nemusela pracovat na
úkor života rodiny a zvláště výchovy dětí.
b) Práce matky v domácnosti musí být uznána a doceněna
vzhledem k její hodnotě pro život rodiny i společnosti.
Č l á n e k 11
Rodina má právo na slušný byt odpovídající rodinnému
životu a počtu jejich členů, v prostředí, kde základní služby
potřebné pro život rodiny a občanů jsou zabezpečeny.
Článek 12
Rodiny přistěhovalců i vystěhovalců mají právo na tutéž
společenskou ochranu, jaká náleží ostatním rodinám.
a) Rodiny přistěhovalců mají právo na úctu k vlastní kultuře,
podporu a péči potřebnou k tomu, aby se mohly zapojit do
společenství, jemuž přinášejí vlastní vklad.
b) Emigranti zaměstnaní v cizí zemi mají právo, aby co
nejrychleji byly přijaty i jejich rodiny.
c) Uprchlíci mají právo očekávat od vlád i mezinárodních
organizací pomoc, aby se mohli spojit se svými rodinami.
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Povinnost poslouchat a povinnost neposlouchat
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Jakou cenu má ãlovûk?
„Hodnû“, chtûlo se mu ﬁíct, ale to by bylo tro‰ku zjednodu‰ené. No ano, taková matematická nebo
fyzikální otázka, ta by se dala ﬁe‰it logicky, ale takováhle otázka?
„Na druhou stranu, proã ne,“ honilo se mu hlavou, „proã o tom neuvaÏovat logicky? Na kolik si
cením svého Ïivota? To se pﬁece musí dát nûjak vyﬁe‰it.“
Marek listuje v jedné ilustrované encyklopedii a najde zajímavou stranu:

„Zajímavé“, pomyslí si Marek, „ale to je snad trochu málo!“
Marek zapne televizi. Právû zde srovnávají nové a staré v˘robky: „Vá‰ Ïivot bude hodnotnûj‰í, kdyÏ
si koneãnû dopﬁejete…!“ „Trápí vás, Ïe vás va‰i pﬁátelé a kolegové podceÀují? UÏ jste nûkdy zkusili
…?“ „Cena, jaká tu je‰tû nebyla – nov˘ …“ – Marek pﬁem˘‰lí: Jak to ale dopadne s tûmi, kteﬁí nemají
peníze na to, aby si v‰echny tyhle vûci koupili?
VI. – 29 – 1
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Îivotopis a deník

ÎIVOTOPIS

DENÍK

Jméno a pﬁíjmení

Datum

Datum narození

Co bych si chtûl(a) zapamatovat?

Místo narození
Rodiãe

Co bych nejradûji zapomnûl(a)?

Bydli‰tû
Co mi pﬁipadalo zajímavé?

DÛleÏité události:
–
–

Motto:
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Hodnoty minulosti, pﬁítomnosti a budoucnosti
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Pro Ïivot a proti Ïivotu
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Eutanazie
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Jak je to moÏné?
PﬁibliÏn˘ poãet obûtí
2 000 000

náboÏenské války
mezi protestanty a katolíky

1562–1598

3 000 000

tﬁicetiletá válka

1618–1648

3 500 000

napoleonské války

1804–1815

18 500 000

první svûtová válka

1914–1918

druhá svûtová válka
ruská obãanská válka

1939–1945
1917–1921

3 400 000

vietnamská válka

1959–1975

2 500 000

ãínská obãanská válka

1945–1949

2 800 000

korejská válka

1950–1953

3 900 000

obãanská války v Kongu

1998–2003

1 800 000

afghánská obãanská válka

70 000 000
5–9 000 0000

od 1978

Francisco de Goya, 3. kvûten 1808, 1814

Asi 6 000 000 ÎidÛ vedle RomÛ, politick˘ch vûzÀÛ, handicapovan˘ch a nemocn˘ch a dal‰ích lidí se
stalo obûtí nacistického holocaustu.
Asi 250 000 000 dûtí ve svûtû pracuje od sv˘ch 15 let. 100–200 000 000 dûtí a mlad˘ch lidí bydlí na
ulicích.
Více neÏ 80 000 000 dívek a 40 000 000 chlapcÛ nemá Ïádné základní vzdûlání.
Miliony dûtí, pﬁedev‰ím dívek je v souãasnosti sexuálnû zneuÏíváno ve v‰ech zemích svûta.
Na svûtû leÏí 115 000 min, kaÏd˘ch 90 minut jedna vybuchne.
300 000 vojákÛ je mlad‰ích 18 let, v Afghánistánu je asi 100 000 nezletil˘ch bojovníkÛ, v USA je
v armádû 6 500 nezletil˘ch, ve Velké Británii 4 900 nezletil˘ch.
Max-Planck-Institut nabídl pokusn˘m osobám (muÏÛm) ve stáﬁí od 19 do 49 let úãast na experimentu. Mûli
testovat, jak trest ovlivÀuje lidské uãení. Dostali roli „uãitelÛ“, kteﬁí mohli své „Ïáky“ potrestat elektrick˘m
‰okem, kdykoliv nedokázali bezchybnû rozli‰it urãité skupiny slov. „Îáci“ byli ve vedlej‰í místnosti.
Pﬁed oãima „uãitele“ byl Ïák pevnû pﬁipoután, a napojen kabely a elektrodami na aparát zpÛsobující
elektrické ‰oky. Pro tresty mûl „uãitel k dispozici 30 páãek s napûtím od 15 do 450 voltÛ. Pﬁi první chybû
mûl Ïáka potrestat patnácti volty, a pﬁi kaÏdé dal‰í chybû mûl trest zv˘‰it vÏdy o dal‰ích 15 voltÛ. Za svou
rozvodnou deskou mohl sly‰et reakce „Ïáka“ díky odposlouchávacímu zaﬁízení. Zpoãátku to byly
pﬁekvapené v˘kﬁiky, s pﬁib˘vajícími volty ale zaãali „Ïáci protestovat,
potom jiÏ zoufale kﬁiãet a plakat. Nakonec obûÈ úplnû umlkla.
Jakmile zaãal „uãitel“ s tresty váhat, vedoucí pokusu ho upozornil:
„Pokraãujete dál!“ Nebo: „Jde o vûdeck˘ pokus velké dÛleÏitosti.
NemÛÏete jen tak jednodu‰e pﬁestat!“
„Uãitelé“ nevûdûli, Ïe „Ïáci“ k aparátu ve skuteãnosti pﬁipoutáni
nejsou. Kﬁik byl vysílán z magnetofonu.
Vyhodnocení experimentu ukázalo:
Ze 100 pokusn˘ch osob
85 % vykázalo totální poslu‰nost
98 % uvûﬁilo, Ïe skuteãnû nûjakého ãlovûka muãí
70 % uvûﬁilo, Ïe jejich obûÈ ztratila vûdomí
15 % uvûﬁilo, Ïe jejich obûÈ mohla zemﬁít
74 % odmítlo odpovûdnost za své jednání
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SebevraÏda
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Milovat znamená
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Kytice nûÏností
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Jít si na nervy.

Dlouhé rozhovory.

DrÏení se za ruku.

Objímání se.

Kompromis.

DobrodruÏství.

DÛvûra.

Egoismus.

Sebeláska.

Líbání se.

Hádky.

Dot˘kání se tam,
kde uÏ je to pro jiné lidi tabu.

Odpor k negativním vlastnostem
druhého.

Pﬁijetí negativních vlastností
druhého.

Povrchnost.

Odlouãení.

KdyÏ tû nevidím, myslím na tebe.
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âí je to zvonek?
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Rozvod?

BUDU TĚ NOSIT NA RUKOU,
SNESU TI MODRÉ Z NEBE,
USTELU TI NA RŮŽÍCH
A POLOŽÍM TI K NOHÁM CELÝ SVĚT.
BUDEŠ PRO MĚ PRVNÍ A JEDINÁ NA CELÉM SVĚTĚ.
JSI DÍVKA MÝCH SNŮ (STÁŘÍ 20–30 LET),
IDEÁLNÍ DÍVKA PRO MUŽE
(KOLEM 30 LET, ZCELA NEZÁVISLÉHO),
PROSÍM, OZVI SE MI!

procenta

Ve srovnání s ostatními evropsk˘mi zemûmi patﬁí âeská republika mezi zemû s nadprÛmûrnou
intenzitou rozvodovosti. Rozvodem dnes konãí jiÏ polovina z pÛvodnû uzavﬁen˘ch manÏelství.
Nejvy‰‰í úrovnû dosahuje rozvodovost ve tﬁetím a ãtvrtém dokonãeném roce trvání manÏelství.
Pozvoln˘, ale trval˘ vzestup intenzity rozvodovosti obyvatelstva âeské republiky lze oznaãit za jednu
ze základních charakteristik demografického v˘voje. PrÛmûrná délka trvání manÏelství od jeho vzniku
do ukonãení rozvodem je v souãasnosti kolem dvanácti let. Pﬁíãinou rozvratu manÏelství je zhruba
v polovinû pﬁípadÛ „rozdílnost povah, názorÛ a zájmÛ“. Za dal‰í pﬁíãiny zvy‰ující se rozvodovosti
jsou povaÏovány ne pﬁíli‰ pﬁísná legislativa,
Úhrnná rozvodovost v období 1991–2004
sekularizace spoleãnosti, tolerance k rozvodÛm,
60
nízk˘ vûk pﬁi sÀatku, sÀatek „vynucen˘“
tûhotenstvím partnerky aj.
50
V souãasnosti mají nejvy‰‰í rozvodovost
40
skandinávské zemû ·védsko a Finsko, a také
Belgie. V˘raznû podprÛmûrná úroveÀ
30
rozvodovosti existuje v zemích se silnou
20
náboÏenskou tradicí jako je Itálie, ·panûlsko
a ¤ecko, a také v zemích b˘valé Jugoslávie.
10
Pomyslná hranice v˘‰e rozvodovosti v Evropû
0
leÏí tedy mezi severem a jihem.
1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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Peníze, nebo Ïivot!
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17
18
19
20

16

Dánsko
·v˘carsko
Rakousko
Island
Bahamy
Finsko
·védsko
Bhútán
Brunej
Kanada
Irsko
Lucembursko
Kostarika
Malta
Nizozemsko
Antigua
a Barbuda
Malajsie
Nov˘ Zéland
Norsko
Seychely

Zemû

73,2
79,1
79,4
72,7

73,9

12,1
25,2
42,3
7,8

11

délka
HDP
Ïivota
77,2
34,6
80,5
32,3
79
32,7
80,7
35,6
69,7
20,2
78,5
30,9
80,2
29,8
62,9
1,4
76,4
23,6
80
34
77,7
41
78,5
55,6
78,2
11,1
78,4
19,9
78,4
30,5

Poﬁadí
23
26
35
41
50
51
62
69
70
77
84
90
98
99
129
157
164
166
167
172
174

délka
HDP
Ïivota
USA
77,4
41,8
Austrálie
80,3
31,9
Nûmecko
78,7
30,4
Británie
78,4
30,3
Itálie
80,1
29,2
Mexiko
75,1
10
Francie
79,5
29,9
V˘chodní Timor 65,5
0,4
Tonga
72,2
2,3
âeská republika 75,6
19,5
¤ecko
78,3
22,2
Japonsko
82
31,5
Chorvatsko
75
11,6
Polsko
74,3
13,3
Slovensko
74
16,1
Albánie
73,8
4,9
Bulharsko
72,2
9,6
Pákistán
63
2,4
Rusko
65,3
11,1
Arménie
71,5
4,5
Ukrajina
66,1
7,2
Zemû
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3
4
5
6
7
8
9
10
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13
14
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ZAMBIE

âeská republika je na . . . . . místû z celkového poãtu 195 nezávisl˘ch státÛ svûta.

Chudoba a bohatství
sedm nejchud‰ích a sedm nejbohat‰ích zemí svûta

VELKÁ BRITÁNIE

BURKINA FASO

ETIOPIE

USA

SOMÁLSKO

ITÁLIE

KANADA
FRANCIE
JAPONSKO
MADAGASKAR
NùMECKO
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Spor o vlastnická práva
Správce jednoho brazilského velkostatku objíÏdûl jednou neobdûlávané pozemky svého pána. Po
cestû si v‰iml rodin, které si na nich postavily chudobné chatrãe. Lidé ho úpûnlivû prosili: „Neﬁíkejte
to svému pánovi! Potﬁebujeme jen pár ãtvereãních metrÛ, abychom si na nich postavili chatrã
a vypûstovali trochu zeleniny. VÏdyÈ vá‰ pán má tisíce ãtvereãních kilometrÛ, které vlastní jako své
pozemky. My jsme o ve‰ker˘ svÛj majetek pﬁi‰li. Na‰e chatrãe shoﬁely, a nás vyhnali, aby mohl b˘t
ve mûstû postaven˘ nov˘ hotel. Jediné, v co mÛÏeme doufat, je, Ïe vláda koneãnû provede
slibovanou reformu a pﬁizná nám pÛdu, která nám právem náleÏí, abychom se vzmohli na malá
hospodáﬁství.“ Správce vyslechl jejich náﬁky. Dozví-li se jeho pán o tûchto svévoln˘ch pﬁistûhovalcích,
musí se obávat, Ïe ho vyhodí z práce. JestliÏe v‰ak toto po‰kozování majetku ohlásí, dá zcela urãitû
jeho pán tyto rodiny vyhnat.
Co má dûlat?

Nedávno probûhla tiskem zpráva o vyvlastnûní majetku bíl˘ch v jedné africké zemi. Bílí teì musejí
podle nov˘ch zákonÛ zemû majetek, pozemky a pÛdu, kterou dlouhá léta obdûlávali a pﬁiná‰eli tak
zemi relativní blahobyt, odevzdat a vystûhovat se. Afriãané ale stejnû nezbohatnou, protoÏe nemají
techniku a neumûjí s majetkem nakládat. Zemi, jejíÏ obyvatelé koneãnû dosáhli sv˘ch práv, tak hrozí
hladomor.
Kde se stala chyba?
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Pravda a leÏ
Se lÏí mÛÏe‰ sedût u obûda,
u veãeﬁe uÏ ne.
(Arabské pﬁísloví)
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Vždy říkej, co si myslíš,
a podlý člověk se ti
vyhne.
(William Blake)

Lidé rádi uvûﬁí tomu,
ãemu uvûﬁit chtûjí.
(Gaius Iulius Caesar)

Lháﬁi obvykle nevûﬁíme
ani tenkrát,
kdyÏ mluví pravdu.
(Marcus Tullius Cicero)

LeÏ prostﬁedkem
a leÏ cílem;
i to jsou dûjiny.
(Josef âapek)

Pravda se nesmí zaměňovat
s názorem většiny.
(Jean Cocteau)
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Pravda je jenom jedna.
Kdo lže,
má daleko větší výběr.
(Vladimír Dvořák)
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Co se tady podle tebe stalo?
Chris Stevenson/ová je vedoucí telefonní sluÏby zákazníkÛm u jedné softwarové firmy. Chris
byl/a poÏádán/a, aby se dostavila do manaÏerovy kanceláﬁe.
Chris je obvinûn/a z toho, Ïe se nedokáÏe
vypoﬁádat s neefektivním ãlenem t˘mu.
Kolegové a zákazníci si stûÏují na nedostatek
pochopení pro dotazy zákazníkÛ. Chris se
dovídá, Ïe nabízená ﬁe‰ení vycházejí
z nedostateãné znalosti softwarového systému
a Ïe existuje podezﬁení, Ïe neschopnost
vyslechnout ﬁádnû zákazníky, je symptomem
této nedostateãné znalosti.
O hodinu pozdûji v jídelnû lidé vidí, Ïe Chris je
netypicky hrub˘/á a rozãilen˘/á a stûÏuje si na
úroveÀ podávané stravy (která byla vÏdycky
vedením povaÏována za vynikající) a na ubohou
úroveÀ hygieny. Do klína pokladní padá tác
s jídlem, právû kdyÏ se na scénû objevují
pﬁíslu‰níci firemní bezpeãnostní sluÏby. Chris
propuká v pláã.
Jsou následující v˘roky:
„Správnû“ S
„Nesprávnû“ N
„Nevím“ ?

otázky
1.

Chris mûl(a) pohovor s manaÏerem.

2.

Pohovor se odehrával v manaÏerovû kanceláﬁi.

3.

Chris je Ïena.

4.

Ostatní se o neefektivním ãlenu t˘mu domnívají, Ïe zakr˘vá nedostateãnou znalost
softwarového systému.

5.

AlespoÀ jeden ãlovûk je nespokojen˘ se standardem sluÏeb nabízen˘ch alespoÀ jedním
ãlenem t˘mu telefoní sluÏby.

6.

Obvinûní jsou tak nespravedlivá, Ïe o hodinu pozdûji si Chris vylévá zadrÏovan˘ hnûv
na nevinn˘ch zamûstnancích jídelny.

7.

StíÏnosti Chris/e na úroveÀ jídla jsou neopodstatnûné.

8.

Chris v hnûvu hodil/a na pokladní tác s jídlem.

9.

Pﬁíchod ãlenÛ firemní bezpeãnostní sluÏby signalizuje nepﬁíjemnou eskalaci situace.

10.

Jakmile pﬁicházejí ãlenové bezpeãnostní sluÏby, Chris si uvûdomuje, Ïe situace se vymkla
z rukou a zhroutí se.
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LeÏ a politika

(1) V. I. Lenin a L. D. Trock˘ na Rudém
námûstí v roce 1920. 23. 5. 1940 byl Trock˘
zavraÏdûn a zmizel také z fotografie.

(4) Prezident republiky Klement Gottwald
(vlevo) v rozhovoru s pﬁedsedou vlády
Antonínem Zápotock˘m a místopﬁedsedou
vlády Viliamem ·irok˘m
na Wilsonovû nádraÏí v Praze
pﬁed odjezdem na oslavy Slovenského
národního povstání.
Datum poﬁízení: 26. 8. 1949.
MontáÏ: Vlevo vzadu zmizel Rudolf
Slánsk˘, tehdy generální tajemník ÚV
KSâ, popraven˘ reÏimem 3. 12. 1952.

(3) Prezident republiky Antonín Zápotock˘
zdraví z balkonu na III. nádvoﬁí PraÏského
hradu obãany – volba prezidenta.
Datum poﬁízení: 21. 3. 1953

(2) Pﬁedseda KSâ a pﬁedseda vlády Klement
Gottwald pﬁi projevu na Staromûstském
námûstí v Praze.
Datum poﬁízení: 9. 2. 1948.
MontáÏ: Z fotografie zmizel fotograf
a Vlado Clementis, popraven˘ reÏimem
3. 12. 1952.
(podle http://technet.idnes.cz/jak-z-fotografii-mizeli-nepohodlni-lidevylet-do-sveta-fotomontaze-1fu/tec_foto.asp?c=A070914_103713_tec_foto_pka, 20. 7. 2009)
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