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TÉMA: 

 
 

 

METODA:  

Metoda šesti klobouků Edwarda de Bono. 

Práce ve skupinách 

 

CÍLE: 

 Schopnost analyzovat informace –výhody a nevýhody využívání ekologických zdrojů tepla 
 Schopnost prezentovat specifický pohled na věc týkající se znečištění ovzduší 

INSTRUKCE:  
 

 Papíry šesti barev, zformované do klobouku, spolu s vysvětlením, co která barva představuje (každá 
barva symbolizuje specifický způsob pojetí problému, jeho analýzu, hledání určitých argumentů 
k diskuzi)  
 
- žlutá – reprezentuje výhody daného řešení 
- zelená – možnosti – co můžeme udělat v dané situaci 
- modrá – logické uvažování 
- červená – emoce, intuice, pocity 
- černá – pesimismus 

-  – fakta 

POSTUP:  
 

1. Studenti vytvoří skupiny po 4-5 žácích a vylosují si jednu z barevných kartiček, připravených 
vyučujícím. Jejich úkolem je připravit se – debatovat s využitím metody šesti klobouků na téma 
výměny starých vytápěcích zařízení za nová, ekologická. Během debaty studenti prezentují své 
názory na boj proti smogu v jejich městě, ale také ukazují psychologické překážky spojené 
s výměnou kotlů. Každá skupina si zvolí svého vedoucího, který losuje barvu klobouku.  

2. Učitel umístí přehled významů barev na tabuli a také daný problém s vysvětlením.  
3. Diskuze v týmech – vedoucí týmu řídí skupinovou práci, organizuje ji, nedominuje, nevnucuje 

ostatním své názory. Zajišťuje, že každý může vyjádřit svůj názor. Vedoucí také zajišťuje, že každý 
pracuje, aby mohli připravit svůj „klobouk“ k diskuzi.  

4. Každá skupina si také zvolí asistenta a reprezentanta. Asistent zaznamenává zajímavé nápady, které 
během diskuze padnou. Reprezentant prezentuje výsledky skupinové práce. 

5. Diskuze „klobouků – reprezentantů“ v třídním fóru. Během diskuze učitel dbá na to, aby měl každý 
stejný prostor k vyjádření názorů. Učitel by neměl komentovat či přerušovat reprezentanty.  

6. Studenti, kteří si vytáhli modrou kartu, sepíšou argumenty na tabuli.  
7. Modrý klobouk má také na starosti shrnutí diskuze. Diskuze by měla končit konkrétním 

výsledkem – řešením.  
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8. Učitel na konci hodiny zhodnotí nejzajímavější a nejpřesvědčivější argumenty.  
 

PŘÍKLADY INTERPRETACE TÉMATU PODLE BARVY KLOBOUKU  
 

: fakta  

 
Faktem je, že ochrana ovzduší v naší oblasti je nedostatečná. Fakta napovídají tomu, že je potřeba snížit 

znečištění z různých zdrojů. Přesto, i navzdory různých sociálních a informačních kampaní, povědomí o 

metodách snižování znečištění je nízké. Dalším faktem je, že obyvatelé naší oblasti si plně neuvědomují 

rizika, která vznikají s environmentálním znečištěním, a nevědí, jak snížit toto znečištění.   

 

POZOR!!! 

1. "Bílý klobouk" poskytuje shrnutí hodiny, které si studenti zapíšou do sešitu.  

 

ŽLUTÁ: poskytuje výhody daného řešení  

 

Nejdůležitější je uvědomit si nebezpečí, která představuje znečištěné ovzduší. Hlavní rizika zahrnují 

zdravotní potíže, ale smog představuje také rizika, která ovlivňují celé životní prostředí.  

 

ZELENÁ: možnosti – co můžeme udělat v dané situaci, nápady 

 

Nejlepší řešení by bylo snížit škodlivé emise na nulu. V momentální situaci to je nereálné, vzhledem 

k nedostatku možností eliminovat například auta na cestách. Ale můžeme snížit výfukové emise méně 

častým užíváním auta a častějším užíváním kola. Můžeme se také pokusit eliminovat staré, opotřebované 

motory sešrotováním. Rozhodně můžeme eliminovat znečištění z pálení odpadů doma.  

 

MODRÁ: logické myšlení 

 

Jelikož chceme žít v čistém prostředí, logicky musíme začít snižovat své emise. Měli bychom se tedy 

soustředit na to, co pálíme, jaké uhlí pálíme, jestli naše auto nezpůsobuje nadměrné znečištění, jestli 

sousedé a přátelé dodržují zásady environmentální ochrany, která je zdraví prospěšná.  

 

ČERVENÁ: emoce, intuice (pocity)  

 

Nejdůležitější je mít pocit, že můžeme překonat smog! Musíme věřit, že nakonec všichni lidé začnou užívat 

čistá paliva a začnou myslet i na ostatní.  
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ČERNÁ: pesimismus 

 

Bohužel, není možné kompletně eliminovat znečištění a proces změny myšlení lidí bude trvat velmi dlouho. 

Smog nás bude dusit a my nebudeme schopní s tím nic udělat, protože to ve skutečnosti nezáleží na nás.  

 

SHRNUTÍ:  

Mohlo by se zdát, že pouhá výměna vytápěcího zařízení vyřeší problém. Nicméně psychologická bariéra je 

velký problém. Lidé si myslí, že moderní, ekologická zařízení jsou moc drahá a využívání paliv dobré kvality 

nebo přírodních zdrojů (slunce, geotermální energie) je nevýhodné. Někteří, kteří mají staré kotle, se 

nezajímají o čistý vzduch, zajímají se o nejlevnější variantu paliva a nevidí na tom nic špatného. Většina 

rozpočtu domácností na energii padne na vytápění. Navíc, mnoho lidí si nemůže dovolit využívat dražší 

ekologické vytápění, nemluvě o výměně vytápěcího zařízení.  Je výměna kotlů a topenišť opravdu 

nepřijatelný výdaj pro rodiny? Navrátí se jim investice do čistého vytápění a je dýchání čistého vzduchu 

luxusem? Můžeme jim pomoci a za odměnu získat čisté ovzduší bez znečištění?  

 

Podpora Evropské komise pro tvorbu tohoto materiálu neznamená podporu obsahu, který odráží pouze 

názory autorů. Evropská komise tak nemůže být zodpovědná za jakékoliv užití informací v daném materiálu. 

 


