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Říká se, že nemáme soudit nikoho, dokud neujdeme alespoň kousek v jeho botách. Tím je myšleno, že se 
máme zamyslet nad tím, co ten druhý právě prožívá.

Schopnosti vcítit se do druhého říkáme empatie. A je moc důležitá. Umožňuje nám vidět situaci z různých 
úhlů pohledu.

V CIZÍCH BOTÁCH

Představ si, že Tvůj kamarád prohraje zápas, který pro něj byl 
hodně důležitý. Jak můžeš reagovat?

Posmívat se mu, ale to 
žádný opravdový kamarád 
neudělá...

Začít ho utěšovat, že se nic 
nestalo...

Zeptat se jej, jak se cítí. A zkusit si představit, jak by 
bylo tobě, kdyby ses na něco dlouho připravoval/a
a nepodařilo se ti to. Vyjádřit svoje pochopení. 
To je empatie…

Schopnosti vcítit se do druhého říkáme empatie. A je moc důležitá. Umožňuje nám vidět situaci z různých 
úhlů pohledu.
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Každý člověk ve Tvém okolí řeší své starosti. Jaké je to asi v jeho 
botách? Vyzkoušej si to. Prohlédni si následující situace a zkus 
napsat, jak se asi tito lidé cítí.

Maminka má hodně práce, musí teď pracovat i o víkendu.

Paní sousedce zemřel manžel.

Můj kamarád se musí odstěhovat a začne chodit na jinou školu.

Tvůj učitel z prvního stupně se ocitnul po autonehodě na vozíku a běžně dostupná místa 
jsou teď pro něj těžko dosažitelná. Jaká reakce tě napadá?

Jaká reakce tě napadá?

Maminka asi musí být hodně unavená, když je tak dlouho v práci a ještě ji toho čeká hodně doma. 
Zeptám se jí, jak jí je a jak jí můžu co nejvíc pomoct.

Paní sousedce je asi hodně smutno.. Nechybí jí někdo, kdo by jí pomohl anebo si s ním 
mohla povídat?

Představ si, že máš kouzelné brýle. Když si je nasadíš, uvidíš, 
co prožívají ostatní. Zkus si projít místo, kde žiješ, s pomyslnými 
brýlemi. Jak se asi cítí ostatní? Co prožívá bezdomovec, paní 
starostka, učitel, prodavač ze samoobsluhy, osoba s horší 
pohyblivostí, vozíčkář, spolužák či spolužačka z ciziny? Někdy 
možná nevíš - a pak je dobré se zeptat. Znáš někoho, kdo chodí 
po vaší ulici s kočárkem nebo o holi, vozíčkáře nebo nevidomého? 
Můžeš ho zkusit oslovit.

TROCHU JINÁ PROCHÁZKA

Empatie a komunikace je moc důležitá pro to, abychom pochopili ostatní a hledali řešení přijatelná pro 
všechny.




