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Název aktivity: 

Jeden den v kůži nejvyššího představitele/nejvyšší představitelky mého státu 

Hlavní téma(ta): 

Politické rozhodování 

Politika 

Mezinárodní vztahy 

Volby 

Demokracie a totalita 

Komentář/Shrnutí: 

V rámci aktivity se každý z vás na jediný den převtělí do kůže nejvyššího 

představitele/nejvyšší představitelky svého státu. Vaším úkolem je čelit jedné či více hrozbám 

nebo možná příležitostem pro změnu v dosavadním způsobu fungování vašeho úřadu. 

Otázky do výuky:  

1) Na Zemi vypukla celosvětová pandemie. Bude nějaký čas trvat, než se najde protilék  

a vše se navrátí do normálu. Jak váš stát na situaci ohledně pandemie a po ní následně 

zareaguje? 

2) Kvůli reformě penzí jsou už dva týdny v celostátní stávce pracovníci úklidových služeb 

(např. popeláři). Jak si s problémem váš stát poradí? 

3) Území sousedního státu pustoší již několikátým dnem masivní záplavy a žádá váš stát  

o pomoc. Jak se k situaci postavíte? 

4) Na vůdčího představitele vašeho státu byl spáchán pokus o atentát, který však neuspěl. Jaká 

opatření provedete? 

5) Na vůdčího představitele vašeho státu byl úspěšně proveden atentát, je tedy mrtvý/á. Jaká 

opatření provedete? 

6) Ve vašem státě se zvyšuje míra kriminality, která je zaměřená především vůči jedné 

konkrétní skupině obyvatel (výběr skupiny ponechám na vás). Jaké kroky podniknete? 

7) Byl proveden neúspěšný pokus o převrat. Jak se vypořádáte s jeho strůjci? 

8) Byl proveden úspěšný převrat a váš stát musí projít velkými změnami. K jakým reformám 

se budete muset nejspíše uchýlit a proč? 

9) Mezinárodní pozorovatelé odhalili značné chyby ve výsledcích voleb (snad až manipulace)  

a poukazuje na ně později i zbytek světa. Jak se s daným politickým nátlakem vyrovnáte? 

10) Mezinárodní pozorovatelé odhalili značné chyby ve výsledcích voleb (snad až manipulace) 

a poukazuje na ně následně i zbytek světa. Jste nuceni odstoupit z vedoucích funkcí a provést 

reformy. O jaké reformy konkrétně půjde a proč? 

11) Mezinárodní pozorovatelé odhalili porušování základních lidských práv a svobod ve 

vašem státu. Jak se s daným politickým nátlakem vyrovnáte? 
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12) Měnová reforma vašeho státu se nezdařila a po několik dní již probíhají po celém státě 

masivní demonstrace a protesty vůči vládnoucímu režimu. Jak se s danou situací vypořádáte? 

13) Vzniká nová organizace s názvem „Spojené státy evropské“, která přichází také s ústavní 

smlouvou zajišťující a garantující silná národní práva pro všechny přistoupivší státy. Jak se 

postavíte k otázce možného začlenění vašeho státu do zmíněné organizace? 

14) V sousedním státě právě popravili vůdčího představitele, členy vlády, poslance apod. Je to 

skutečně státní převrat. Jaká opatření váš stát podnikne? Pokud žádná, vysvětlete proč. 

15) Vůdčí představitel vašeho státu je těžce nemocný, nemůže vykonávat svou funkci. Co dál? 
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