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Cíl 

Žák formuluje, co si představí pod pojmy „vlast“ a „domov“ 

Anotace 

Vlast a domov jsou slova, která známe a jejichž tvary běžně používáme. 
Dokážeme je ale přesně vymezit? Vlast jako krajinu snad, ale u hledání 
definice domova, něčeho nám tak bytostně blízkého, se najednou můžeme 
ocitnout v nejistotě, a to zejména, jsme-li konfrontováni s vyjádřeními 
dalších lidí. Koneckonců nemůže být i vlast naším domovem? Najednou 
zjišťujeme, že domov můžou chápat lidé v různých dobách různě. A nad to, 
že i v jedné dané době může domov znamenat pro různé lidi něco úplně 
jiného. Hodina vede žáky k hledání podstaty domova a uvědomění si 
rozmanitosti jeho chápání. Přispívá tak nejen k poznání sebe, ale i 
k respektu k názorům druhých.    

Metodický přehled 

Vzdělávací obor Občanská výchova, 6. ročník 

Mezipředmětově: český jazyk, dějepis, zeměpis 

Průřezová témata: environmentální výchova, osobnostní 
a sociální výchova  

Učivo / výstupy Naše vlast, kraj, region / chápe význam pojmů vlast a 
vlastenectví, rozpozná projevy patriotismu a 
nacionalismu 

Rozdílnost a podobnost lidí / chápe význam pojmu 
domov, je si vědom rozdílnosti ve vnímání a myšlení lidí 
a nutnosti tolerance těchto rozdílů  

Časový rámec 
lekce 

45 min 

Pomůcky komiks (nakopírovaný, nebo připravený k promítnutí) 

QR kódy + nápověda (nakopírované do skupin / 
rozmístěné po  ve třídě) 

Literatura Cílek Václav, Krajiny domova. Praha: Albatros, 2018. ISBN 
978-80-00-05131-4.  



Šefců, Ondřej. Od jeskyně ke katedrále. Praha: Grada, 
2014. ISBN 978-80-247-3120-9 

Ukázky dostupné: 

https://cs.padlet.com/marketamarketa71/lly2m7qaspei 

 

Motivace 

Myšlenková mapa 

Na tabuli učitel napíše dva klíčové pojmy hodiny: 

  VLAST      DOMOV   

Žáci si napíší slova do sešitu a okolo několik asociací (1 – 3 ke každému 
pojmu). 

Učitel bude během hodiny postupně myšlenkovou mapu okolo daných slov 
tvořit, až vznikne například taková: 

1) Vlast a domov na základě interpretace komiksu 



Komiks představuje ve zkratce podstatu domova. Žáci si komiks přečtou a 
pokusí se ji sami formulovat pomocí odpovědí na otázku: „Na základě čeho, 
pravěcí lidé v komiksu nazvali jeskyni svým domovem?“ 

a) je to jejich místo 

b) jsou v bezpečí 

c) jsou tam společně s tím, koho mají rádi 

Učitel tato zjištění poznamená ke slovu domov na tabuli.  

Učitel se zeptá, jestli někomu slovo domov asociovalo jeskyni? Zřejmě ne, 
poukáže tedy na fakt, že lidé si v průběhu času začali své domovy stavět, 
nejprve jen z toho, co nalezli a velmi primitivně, ale postupem času dospěli 
k propracovaným a konstrukčně náročným stavbám. Společně se v rámci 
třídy vyjmenují různé asociace, které si žáci do tabulky zapsali na začátku 
hodiny. Podle toho učitel doplňuje na tabuli – konkrétní místa: pokoj, byt, 
dům (do spodní části, pokud se tyto asociace opakují, může učitel 
„čárkovat“), i obecniny: místo, které mám rád, kde se cítím dobře…  

Nyní se zaměří na slovo „vlast“. I to je v komiksu skrytě popsané – „bydlel 
člověk jen tak na louce“. Identifikují žáci, co označujeme pojmem vlast?  

Louky, lesy, mýtiny, hory, řeky, což vše dohromady lze označit slovem 
krajina, ke které máme bližší vztah, zpravidla protože jsme se v ní narodili. 
Někdo může krajinu vnímat pouze jako přírodu, někdo jako ohraničené 
území, tedy stát.  

2) Krajiny vlasti, krajiny domova 

Zkusí žáci na základě úryvků, které naleznou pod QR kódy, poznat o jaký 
kraj České republiky se jedná? Mohou využít nápovědy a pouze přiřadit 
z předem daných možností.  

Rybniční krajina – Třeboňsko / Kosmická krajina – České středohoří / 
Podzemní krajina – Moravský kras / Bájná krajina – Blaník / Industriální 
krajina – Ostravsko 

Mnoho dalších krajin k nalezení v knize Krajiny domova od Václava Cílka (viz 
padlet).  

Učitel/žák shrne dosavadní poznatky – domov je naše místo, kde se cítíme 
v bezpečí a sdílíme ho s našimi blízkými. A vlast je krajina, ke které cítíme 
sympatie více než k ostatním. Často je vlast zemí, odkud pocházíme. A často 
ji vnímáme jako stát ohraničený hranicemi.  



V této chvíli lze vysvětlit i pojem patriotismus (zdůrazněná láska k vlasti, její 
vychvalování, upřednostňování) a nacionalismus (vyhrocené protěžování své 
vlasti a národa na úkor jiných). Žáci mohou ke slovu vlast vyhledat 
v synonymickém slovníku významově podobné slovo - otčina, latinsky 
patria. Případně mohou vymýšlet případy projevů patriotismu (zakládání 
spolků v cizině, fandění sportovcům) a nacionalismu (snaha 
segregovat menšiny jiných národností).   

3) Hymna  

Problematizace – učitel vyzve žáka/y, aby našli na internetu zvukový záznam 
hymny (připomene ji jako jeden ze státních symbolů) a pustí ji. Po poslechu 
učitel položí následující otázku: Jak popisuje hledaný domov Josef Kajetán 
Tyl, autor textu písně?  

Jako krajinu. Stejně tak existuje ještě jedno synonymum pro vlast, čili 
krajinu, a sice domovina. A konečně úryvky, které žáci četli jsou z knihy, 
která se jmenuje Krajiny domova.  

Vyvodí žáci, co to znamená? Domov může někdo chápat i jako krajinu. 
Typické to jistě bylo pro romantiky i během národního obrození v 19. století, 
ale i pro pravěkého člověka z úvodního komiksu. Ale přesuneme-li se jen o 
několik století dál, do doby království, do časů středověkých hradů 
stavěných k obraně a měst, která umožňovala bezpečný obchod uvnitř 
svých hradeb, uvědomíme si, že tehdy to byly právě tyto sídelní ostrovy 
uprostřed nebezpečných temných hvozdů, které jejich obyvatelé považovali 
jistě za své domovy. Ale i dnes může jako svůj domov vnímat celé město 
třeba starosta, jehož zodpovědnost je pečovat o bezpečnost ulic a 
spokojenost obyvatel. Dnes je ovšem doba hodně individualistická a tak je 
mnohem běžnější, že každý svůj domov vnímá především, jako svůj velmi 
soukromý prostor.  

Reflexe 

Během hodiny vznikla na tabuli myšlenková mapa. Tu mohou žáci na konci 
hodiny ústně shrnout nebo konvertovat i do písemné podoby.  

Mezipředmětově lze ve spolupráci rozšířit o další činnosti: 

 Místní krajina - práce s textem vybrané kapitoly z knihy Krajiny 
domova (zeměpis, český jazyk) 

 Různé domovy – tvorba anketních otázek, anketa, grafické zpracování 
(český jazyk, informatika) 



Z knihy „Od jeskyně ke katedrále“, Ondřej Šefců, Praha: Grada, 2014. ISBN 
978-80-247-3120-9.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzemní krajina 

Ostravsko 

Rybniční krajina   

Třeboňsko 

Kosmická krajina  

Bájná krajina 

České středohoří  

Moravský kras  

Blaník  

Industriální krajina 


