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CHARAKTERISTIKA ZÁŽITKOVÉHO BLOKU 
 
Hlavný cieľ: rozvíjať schopnosť identifikovať a interpretovať emočné prežívanie a kriticky 
hodnotiť tendenciu ovplyvňovať (manipulovať) emócie ľudí napr. prostredníctvom médií či 
marketingových stratégií. 
  
Čiastkové ciele:  

 vedieť aplikovať poznatky o fungovaní centrálnej nervovej sústavy v súlade so 
psychologickou charakteristikou emócií,  

 vedieť identifikovať prejavy  a zdroje emócií, 

 dokázať kriticky zhodnotiť narábanie s emóciami v médiách, 

 získať väčšiu citlivosť k prejavom emócií ostatných i seba samého, 

 vedieť uplatniť poznatky o prejavoch emócií v tréningových situáciách. 
 
Priblíženie obsahového zamerania: emócie a city sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života, 
všetci ich prežívame, často nás ovplyvňujú viac, ako by sme chceli. Naučiť sa správne 
interpretovať prejavy emócií, poznať ich vlastnosti a vedieť odhaliť, čím môže okolie naše 
emócie ovplyvňovať, je najmä v súčasnej spoločenskej situácii veľmi užitočná spôsobilosť. 
 
Cieľová skupina: vyššie sekundárne vzdelávanie (vek 16+), optimálna veľkosť skupiny je 15 
až 20 študentov a študentiek. 
  
Medzipredmetové vzťahy: psychológia (dynamika psychiky: motivácia a emócie), biológia 
človeka (fyziologické prejavy emócií), sociálno-psychologický tréning (sebapoznávanie, 
emočná inteligencia), slovenský alebo cudzí jazyk (kreatívne písanie, čítanie s porozumením) 

Prepojiteľnosť v rámci prierezových tém: Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 
Multikultúrna výchova. 
 
Dĺžka trvania a časový harmonogram: 135 minút (podľa potreby možno použiť len prvé dve 
cvičenia a blok skrátiť na jednu vyučovaciu hodinu). 
 
Metódy: dialogické metódy, didaktické hry, inscenačné metódy, metódy samostatnej práce 
(práca s textom). 
 
Pomôcky, ktoré si pripraví učiteľ/učiteľka:  

 počítač 

 dataprojektor 

 reproduktory 
 
Usporiadanie miestnosti: tradične usporiadaná trieda s dataprojektorom, ideálne s väčším 
priestorom pred tabuľou. 
 
Poznámky: 
O emóciách vychádza stále viac publikácií, ktorých autormi sú psychológovia, ale aj lekári 
alebo experti na manažment a marketing. Prečítajte si niečo viac o emóciách: 
Stanley Elemen: Anatomie emocí: Emoce a jejich vliv na lidské tělo. Praha: Portál. 

http://www.ucenienasbavi.sk/
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Ivan Slaměník: Emoce a interpersonální vztahy. Praha: Grada. 
Daniel Goleman: Emoční inteligence. Praha: Columbus. 
Zbyněk Vybíral: Lži a polopravdy v lidské komunikaci. Praha: Portál. 
Iva Stuchlíková: Základy psychologie emocí. Praha: Portál. 
Seriál o emóciách v časopise Psychologie dnes 
 
Pozrite si: 
Dokumentárny seriál Českej televízie Emoce a my 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10397272551-emoce-a-my/dily/  
Interaktívna webstránka Paula Ekmana Atlas emócií 
http://atlasofemotions.org/  
Animovaná rozprávka o emóciách „V hlave“ (Inside Out) 
(PS: Paul Ekman pôsobil ako odborný konzultant pri tvorbe tejto rozprávky: 
https://www.paulekman.com/facial-expressions/the-science-of-inside-out/ ) 
 
ZOZNAM TECHNÍK: 

 Ako sa cítiš...? (trvanie: 15 - 20 minút, 2 videá, 1 strana pracovných listov)  

 Hra na city (trvanie: 15 - 20 minút, 2 strany pracovných listov) 

 Spoznaj klamára (trvanie: 20 minút) 

 Experimenty Paula Ekmana (trvanie: 25 minút, 4 strany pracovných listov) 

 Príbeh plný citov (trvanie: 45 minút, 8 strán fotografií, 1 video) 
 

Časové trvanie jednotlivých aktivít je orientačné a je možné ho skrátiť či predĺžiť v rámci 
modifikácie aktivity, aj prispôsobiť rôznym cieľovým skupinám z pohľadu ich zloženia, počtu, veku 

a pod. 
 

Celý dokument má rozsah 22 strán. 
 
 
Ďalšie informácie k zážitkovému bloku:  

 Tieto materiály sú určené najmä pre učiteľov a učiteľky. Ich komerčné použitie a zverejňovanie na 
ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.  

 

 Pôvodná podoba zážitkového bloku bola publikovaná ako Sokolová, L. (2017). Osobnosť a jej 
rozmanitosť. In: Lemešová, M. (zost.): Psychológia zážitkom. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava: 
Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. [143 s.] ISBN 978-80-223-4258-2.  

 

 Autorom fotografie na titulnom liste tohto zážitkového bloku je Renee Fischer, ktorý ju zverejnil  
v rámci databázy Unsplash. Ak nie je uvedené inak, fotografie použité v rámci tohto bloku 
pochádzajú z tejto databázy voľne dostupných fotografií.  

 

 Jednotlivé zážitkové bloky dostupné ako e-booky z webstránky www.ucenienasbavi.sk sú 
navzájom odlíšené úvodnou fotografiou a špecifickou farbou (v nadpisoch, pracovných listoch aj 
ako orámovanie). Slúžia ľahšej orientácii medzi viacerými blokmi a majú uľahčiť vyhľadávanie  
v tlačenom dokumente. 

 

 V dokumente sú vytvorené prepojenia medzi metodickým postupom a jednotlivými pracovnými 
listami. Po kliknutí na názov pracovného listu v metodickom postupe aktivity sa ihneď zobrazí 
požadovaný pracovný list.  

http://www.ucenienasbavi.sk/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10397272551-emoce-a-my/dily/
http://atlasofemotions.org/
https://www.paulekman.com/facial-expressions/the-science-of-inside-out/
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UKÁŽKA ZO ZÁŽITKOVÉHO BLOKU 
 
HRA NA CITY 
Cieľ: vedieť identifikovať emócie druhých ľudí na základe neverbálnych kľúčov, uvedomiť si 
význam emócií v komunikácii. 
Trvanie: 15 – 20 minút 
Veľkosť skupiny: bez obmedzenia 
Pomôcky: 
1x rozstrihané texty k inscenačnej hre Hra na city 
pracovný list Hra na city pre každého študenta/študentku  
 
Postup: 
Pre toto cvičenie potrebujeme 6 dobrovoľníkov alebo dobrovoľníčok. Každému dáme jednu 
kópiu športovej správy, ktorú majú nahlas prečítať s emočným nábojom uvedeným v záhlaví 
správy (nahnevane, radostne a pod.). Po každom prečítaní vyzveme skupinu, aby sa pokúsila 
identifikovať predvádzanú emóciu, a aby popísala, podľa čoho sa im podarilo emóciu odhaliť 
(podľa akých neverbálnych kľúčov: tempo reči, hlasitosť reči, výraz tváre, gestikulácia a pod.) 
Po inscenačnej hre študentom a študentkám rozdáme pracovné listy, ich úlohou je podľa 
obrázkov spoznať 6 základných emócií a popísať na základe svojich skúseností a reflexie 
predchádzajúceho cvičenia ich vonkajšie a vnútorné prejavy. 
 
Príklady odpovedí: 

Obr. Emócia Čo sa deje v mojom tele? Čo vnímajú ostatní? 

1 STRACH 
strnulosť, triaška, 
potenie... 

vydesený výraz tváre, výkrik... 

2 HNEV nával tepla, rýchly tep... 
hlasnú reč, živé gestá, agresívne 
prejavy... 

3 SMÚTOK 
sucho v ústach, 
nechutenstvo... 

plač, neochota komunikovať, 
uzavretosť... 

4 ODPOR 
„dvíhanie žalúdka“, 
zimomriavky... 

„znechutený“ výraz tváre, 
verbálne reakcie (citoslovce 
odporu)... 

5 PREKVAPENIE 
„šteklenie v žalúdku“, 
rýchly tep... 

vyvalené oči, otvorené ústa, 
neschopnosť komunikovať, 
nezvyčajné reakcie... 

6 RADOSŤ uvoľnenie, veľa energie... 
úsmev, komunikatívnosť, 
aktivita... 

 
Diskusia: 
Prečo potrebujeme vedieť identifikovať emócie iných ľudí? 
Podľa čoho identifikujeme emócie? 
Dá sa to naučiť alebo je táto schopnosť „vrodená“? 
V ktorých profesiách je dôležité vedieť pracovať s emóciami druhých?  
 

 

http://www.ucenienasbavi.sk/
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NAHNEVANE 
 
Stoprvý ročník cyklistických 
pretekov Tour de France sa začal v 
Anglicku. Druhé miesto si v 
úvodnej etape vybojoval Slovák 
Peter Sagan. 
O žltom drese z Tour de France 
snívajú všetci cyklisti. Je to 
najslávnejšia zo všetkých trofejí. 
Úspechom je mať ju čo i len na 
jeden deň. Mnohým skvelým 
cyklistom sa to nepodarilo, Nemec 
Marcel Kittel ho získal v prvej 
etape Tour de France druhý rok v 
rade. 
Suverénne ovládol šprint v 
Harrogate. O dĺžku jedného bicykla 
vyhral pred Petrom Saganom. 
Slovák bol ešte dvesto metrov 
pred cieľom pred Nemcom. Kittel 
však v krátkom šprinte nemá 
rovnocenného súpera. 

 

SMUTNE 
 
Stoprvý ročník cyklistických 
pretekov Tour de France sa začal v 
Anglicku. Druhé miesto si v 
úvodnej etape vybojoval Slovák 
Peter Sagan. 
O žltom drese z Tour de France 
snívajú všetci cyklisti. Je to 
najslávnejšia zo všetkých trofejí. 
Úspechom je mať ju čo i len na 
jeden deň. Mnohým skvelým 
cyklistom sa to nepodarilo, Nemec 
Marcel Kittel ho získal v prvej 
etape Tour de France druhý rok v 
rade. 
Suverénne ovládol šprint v 
Harrogate. O dĺžku jedného bicykla 
vyhral pred Petrom Saganom. 
Slovák bol ešte dvesto metrov 
pred cieľom pred Nemcom. Kittel 
však v krátkom šprinte nemá 
rovnocenného súpera. 

 

ZNECHUTENE 
 
Stoprvý ročník cyklistických 
pretekov Tour de France sa začal v 
Anglicku. Druhé miesto si v 
úvodnej etape vybojoval Slovák 
Peter Sagan. 
O žltom drese z Tour de France 
snívajú všetci cyklisti. Je to 
najslávnejšia zo všetkých trofejí. 
Úspechom je mať ju čo i len na 
jeden deň. Mnohým skvelým 
cyklistom sa to nepodarilo, Nemec 
Marcel Kittel ho získal v prvej 
etape Tour de France druhý rok v 
rade. 
Suverénne ovládol šprint v 
Harrogate. O dĺžku jedného bicykla 
vyhral pred Petrom Saganom. 
Slovák bol ešte dvesto metrov 
pred cieľom pred Nemcom. Kittel 
však v krátkom šprinte nemá 
rovnocenného súpera. 

 

RADOSTNE 
 
Stoprvý ročník cyklistických 
pretekov Tour de France sa začal v 
Anglicku. Druhé miesto si v 
úvodnej etape vybojoval Slovák 
Peter Sagan. 
O žltom drese z Tour de France 
snívajú všetci cyklisti. Je to 
najslávnejšia zo všetkých trofejí. 
Úspechom je mať ju čo i len na 
jeden deň. Mnohým skvelým 
cyklistom sa to nepodarilo, Nemec 
Marcel Kittel ho získal v prvej 
etape Tour de France druhý rok v 
rade. 
Suverénne ovládol šprint v 
Harrogate. O dĺžku jedného bicykla 
vyhral pred Petrom Saganom. 
Slovák bol ešte dvesto metrov 
pred cieľom pred Nemcom. Kittel 
však v krátkom šprinte nemá 
rovnocenného súpera. 

 

PREKVAPENE 
 
Stoprvý ročník cyklistických 
pretekov Tour de France sa začal v 
Anglicku. Druhé miesto si v 
úvodnej etape vybojoval Slovák 
Peter Sagan. 
O žltom drese z Tour de France 
snívajú všetci cyklisti. Je to 
najslávnejšia zo všetkých trofejí. 
Úspechom je mať ju čo i len na 
jeden deň. Mnohým skvelým 
cyklistom sa to nepodarilo, Nemec 
Marcel Kittel ho získal v prvej 
etape Tour de France druhý rok v 
rade. 
Suverénne ovládol šprint v 
Harrogate. O dĺžku jedného bicykla 
vyhral pred Petrom Saganom. 
Slovák bol ešte dvesto metrov 
pred cieľom pred Nemcom. Kittel 
však v krátkom šprinte nemá 
rovnocenného súpera. 

 

VYDESENE 
 
Stoprvý ročník cyklistických 
pretekov Tour de France sa začal v 
Anglicku. Druhé miesto si v 
úvodnej etape vybojoval Slovák 
Peter Sagan. 
O žltom drese z Tour de France 
snívajú všetci cyklisti. Je to 
najslávnejšia zo všetkých trofejí. 
Úspechom je mať ju čo i len na 
jeden deň. Mnohým skvelým 
cyklistom sa to nepodarilo, Nemec 
Marcel Kittel ho získal v prvej 
etape Tour de France druhý rok v 
rade. 
Suverénne ovládol šprint v 
Harrogate. O dĺžku jedného bicykla 
vyhral pred Petrom Saganom. 
Slovák bol ešte dvesto metrov 
pred cieľom pred Nemcom. Kittel 
však v krátkom šprinte nemá 
rovnocenného súpera. 

 

                                                           
1 Zdroj textu: http://sport.sme.sk/c/7270149/sagan-zacal-tour-druhym-miestom-v-nedelu-pojde-v-
bielom.html#ixzz39RUHZGli [4.8.2014] 

http://sport.sme.sk/c/7270149/sagan-zacal-tour-druhym-miestom-v-nedelu-pojde-v-bielom.html#ixzz39RUHZGli
http://sport.sme.sk/c/7270149/sagan-zacal-tour-druhym-miestom-v-nedelu-pojde-v-bielom.html#ixzz39RUHZGli
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Hra na city2 
 

 

Emócia  

Čo sa deje 
v mojom tele? 

 

Čo vnímajú 
ostatní? 

 

 

Emócia  

Čo sa deje 
v mojom tele? 

 

Čo vnímajú 
ostatní? 

 

 

Emócia  

Čo sa deje 
v mojom tele? 

 

Čo vnímajú 
ostatní? 

 

 

 

                                                           
2 V pracovnom liste sú použité obrázky programového balíka Microsoft Office 2007.  

 

Pozrite si tváre na obrázkoch, aké emócie prežívajú?  

Čo sa deje v našom tele, keď prežívame emóciu?  

Ako sa emócie prejavujú navonok?  

 

Emócia  

Čo sa deje 
v mojom tele? 

 

Čo vnímajú 
ostatní? 

 

 

Emócia  

Čo sa deje 
v mojom tele? 

 

Čo vnímajú 
ostatní? 

 

 

Emócia  

Čo sa deje 
v mojom tele? 

 

Čo vnímajú 
ostatní? 

 

 

 


