
10. ZAKÁZAT ČI NEZAKÁZAT 

 

Cíl 

• rozhodování 

• odpovědnost 

 

Provedení 

Situace 

Kouření cigaret je závažný národní problém. Každý rok umírá velké množství občanů na 
rakovinu plic a další choroby, které souvisí s kouřením. Je jich více než postižených AIDS 
a drogami. Studie ukázaly přímý vliv mezi kouřením a rakovinou, dokonce inhalace kouře 
z cigarety druhého člověka se ukázala jako nebezpečná. Otázka zákazu reklamy na 
tabákové výrobky se stává více a více kontroverznější, protože prodejci brání svoje právo 
na svobodu podnikání a odpůrci kouření argumentují svým právem na zdravé ovzduší a 
zdravotními důvody. Navíc dochází ke znepokojivému růstu kouření u mládeže.  

Senátorka Nováková byla zvolena za oblast Kutné Hory, kde stojí velká továrna na 
cigarety, která podle statistických údajů dává přímo práci 3500 lidem a 940 
zprostředkovaně. Schválení tohoto zákona by vedlo k omezení prodeje cigaret, a tím by 
mnoho lidí přišlo o práci. Ekonomiku regionu by to vážně narušilo. 

Senátorka Nováková je osobně přesvědčena o škodlivosti kouření a dala by přednost 
tomu, kdyby reklama na tabákové výrobky byla omezena, protože je přesvědčena, že 
ohrožuje především mládež. Sama je nekuřačka. Na druhou stranu si je vědoma toho, že 
schválení tohoto zákona by negativně ovlivnilo okrsek, kde byla zvolena. Senátorka 
Nováková stojí před dilematem společným mnoha členům Senátu: je její povinností 
hlasovat pro obecné blaho země, nebo zastupovat zájmy svého regionu? 

 

Co si myslíte? 

1. Jaké důvody vás napadají, které by mohla senátorka Nováková uplatnit 
v hlasování proti zákonu, i když se domnívá, že zákon by byl dobrý? 

2. Jaké důvody vás napadají, které by mohla senátorka Nováková uplatnit pro 
zákon, i když se domnívá, že zákon by měl negativní dopady na její volební 
okrsek? 

3. Pokud bude senátorka Nováková hlasovat pro zákon, jaké důsledky to může mít 
pro ni, pro její okrsek a její zemi? 

4. Pokud bude senátorka Nováková hlasovat proti zákonu, jaké důsledky to může 
mít pro ni, pro její okres a stát? 

5. Co byste na místě senátorky Novákové udělali vy? Napadá vás způsob, jak 
vyhovět zájmům státu i svému okresu? 

6. Obecně vzato, domníváte se, že zvolení zástupci mají povinnost jednat podle přání 
svých voličů, nebo uplatňovat úsudek podle svého nejlepšího vědomí pro obecné 
blaho? 

 

Provedení 

Nejvhodnější metodou provedení této aktivity je řízená diskuse nebo diskusní pavučina.   



 

Reflexe 

• Jak probíhala diskuse? 

• V čem je problém rozhodování? 

• Jak se shodovala vaše stanoviska s většinovým? 

• Co je to odpovědnost? 

• Co nového jste poznali? 

 


