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ABSTRAKT 

Téma disertační práce se vztahuje k potenciálu zážitkové pedagogiky (ZP) pro implementaci 

osobnostní a sociální výchovy (OSV). Cílem výzkumu je popsat determinanty užití ZP 

v didaktickém uvažování skupiny pedagogů při plánování a realizaci výuky OSV 

na základní škole. Teoretická východiska jsou postavena na rozsáhlé komparaci nesourodé 

terminologie ZP, obecné didaktiky a didaktiky OSV. Kvalitativní výzkum se opírá o 

vícepřípadovou studii. Data získaná z materiálu tematického psaní a ohniskové skupiny byla 

zpracována postupy obsahové analýzy s podporou axiální analýzy. Analýzy didaktického 

uvažování přinesly zjištění o vazbě cíle, zážitku jako prostředku učení a reflexe. Pedagogové 

své didaktické uvažování a realizaci determinují znalostí skupiny i jednotlivců s respektem 

k psychické bezpečnosti. Prožitek ve hře je chápán jako prostředek učení, které je 

facilitováno reflexí. Intepretace ukazují na konstruktivistické postupy výuky postavené 

na socio-kognitivním konfliktu jako příležitosti k učení (Janík, Slavík, Reusser). Důraz 

na aktivizaci žáků výzvou a provázející roli učitele (Helus; Pelikán; Jonassen, Land, Mareš). 

Od pojetí ZP se výpovědi případu liší deficitem dramaturgického pojetí a týmového 

charakteru práce pedagogů, rezignací na roli přírodního prostředí prožitkové situace a rigidní 

podmínky školního prostředí. Zjištění otevírají téma kvalifikace pedagoga OSV (Valenta) a 

profesních pravomocí práce se třídou.  
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ABSTRACT 

This thesis focuses on the experiential pedagogy about the implementation of personal and 

social education. The research aims to investigate and describe the determinants of the 

experiential pedagogy, particularly about the didactical thinking of group teachers who plan 

and implement teaching personal and social education in a Czech basic school.  

The theoretical grounds of this current study are based on the extensive comparison of 

heterogenous terminology of experiential pedagogy, general didactics, and didactics of 

personal and social education. This study adopts the qualitative research paradigm with 

multiple-case-studies research design. The data have been gathered from thematic writing 

and focus group interviews which were analysed by the content analysis method with the 

support of axial analysis.  

The analysis of didactical thinking is concerned with the objective and the experience as 

a means of learning and reflection and revealed that teachers determine their didactical 

thinking and practice by the knowledge of the group and individuals concerning 

psychological safety. The experience during the game is understood as a way of learning 

facilitated by reflection. The interpretations concur with the constructivist teaching practices 

based on a socio-cognitive conflict as a learning opportunity (Janík, Slavík, Reusser) with 

an emphasis on activating pupils through a challenge and facilitating the teacher's role 

(Jirásek, Valenta; Helus; Pelikán; Jonassen, Land; Mareš).  

The results of the multiple case studies differ from the experiential pedagogy concept by 

the deficit of the dramaturgical concept and a team nature of the work of the teachers, by the 

resignation to the role of the natural environment of the experience situation and by the rigid 

conditions of the school environment. The findings of this study open up the issue of the 

teacher qualification of personal and social education (Valenta) and professional 

competences when working in primary school classrooms 

KEYWORDS 

experiential education, education, personal and social education, drama education, art-

philetics, Czech basic school, qualitative research, multiple case study 
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Úvod 
Předložená disertační práce sleduje uplatnění zážitkové pedagogiky v oblasti didaktiky 

osobnostní a sociální výchovy. V diskurzu výchovně-vzdělávacího procesu na základní škole 

se vztahuje k implementaci kurikulární reformy. Didaktické uchopení osobnostní a sociální 

výchovy (dále OSV) bývá ve školní realitě velmi různorodé. Z formálního hlediska se obsahy 

a strategie OSV konkrétní školy odvíjejí od příslušného rámcového vzdělávacího programu 

(dále RVP) do konkrétních kurikulárních specifikací ve školním vzdělávacím programu (dále 

ŠVP). Prakticky závisí pojetí cílů a volba konkrétních strategií OSV ve výchovně-vzdělávacím 

procesu školy na podmínkách školy. Zcela jistě hrají roli organizační, technické podmínky, ale 

především záleží na prioritách učitelského sboru a vedení školy ve vztahu k výchově žáků. 

K tradičnímu pojetí výchovy se výchovné obsahy kurikula OSV vztahují tím, že pracují 

s rozvojem osobnosti, respektive sociálních dovedností dítěte v rámci skupiny, i tím, že se 

zabývají postoji a životními hodnotami. Ačkoliv výchovné cíle byly kurikulárními dokumenty 

deklarovány víceméně vždy, je k diskusi, do jaké míry se pregraduální vzdělávání učitelů 

věnovalo explicitně výchovným obsahům. Výchovné obsahy OSV, podobně jako dalších 

průřezových témat RVP, jsou pro učitele netradičním vzdělávacím obsahem. Důvodem je 

nejspíš to, že učitelé nebyli v pregraduální přípravě na takto specifikované obsahy didakticky 

vybaveni tak jako pro svou aprobaci. Odpovědí na deficit takovýchto didaktických dovedností 

měla být odborná školení metodické podpory při zavádění kurikulární reformy. Hektický a 

neefektivní charakter přípravné fáze reformy1 se týkal i dotčené oblasti didaktické opory pro 

průřezová témata RVP. To bylo zřejmě jednou z příčin, proč učitelé hledali i jinde. 

V návaznosti na vlnu prudkého rozvoje zážitkové pedagogiky 90. let se nabízela inspirace 

populárními všudypřítomnými „zážitkovými programy“. Ironií je, že devalvace pověsti 

zážitkové pedagogiky (dále ZP) v diskurzu pedagogických věd má zřejmě své kořeny právě 

v tomto období v neodborně vedených kurzech, které se pojmem zážitková pedagogika 

zaštiťovaly zcela neprávem. V nepřehledném množství školení se těžko mohly prosadit v širším 

měřítku erudované kurzy ZP, které vycházely z metod tradiční prázdninové pedagogiky 

obohacené o zahraniční zdroje zážitkového vzdělávání. Právě nesystémová a v důsledku 

nekontrolovatelná didaktická podpora reformy přinesla různorodá uchopení prožitku ve hře. 

Předpokladem efektivní práce s hrou v deskripci ZP je didaktické uchopení prožitku jako cíleně 

propracované příležitosti k učení ve výchovné, resp. výukové situaci. V této disertační práci 

                                                 
1 Janík, 2013b; Urbánek, 2011; Slavík, Janík, Jarníková & Tupý, 2014; Janík, Maňák, Knecht, Němec, 2010. 
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nás zajímá, co determinuje využití ZP na základní škole, konkrétně pak při realizaci 

průřezového tématu OSV. 

Pojem determinanta je do názvu práce zvolen ve smyslu určenosti, podmíněnosti, vztahu 

příčiny a důsledku, v úzkém propojení na faktory, které podmiňují existenci, kvalitu, rozvíjení 

daného jevu (Kolář, 2012, s. 26). Termín determinanty výuky2 vystihuje základní zájem 

zkoumání toho, co vstupuje do hry, chceme-li mluvit o využití ZP ve škole. Důvodem jsou 

pochybnosti o spojení ZP s prostředím školy, které se zřetelně projevují jak v komunitě 

odborníků školní didaktiky, tak v komunitě odborníků ZP. Průcha pojem determinace vztahuje 

k určujícímu vlivu, určujícímu činiteli, kde je předem prokázána kauzalita: Co vlastně 

determinuje procesy na jejich vstupu? Jinak řečeno: Co je těmto procesům přirozeně dáno 

(resp. i záměrně zadáno) před tím, než jsou vůbec zahájeny? (2009b, s. 104). Těmito otázkami 

lze přiléhavě otevřít úvahy o tom, čím je podmíněno využití ZP již při plánování výuky OSV 

ve škole.  

Podle Janíka (2013b, s. 4) se výzkumy vyučování a učení (analogicky i projektování výuky 

učitelem) rozvíjejí v rámci určitých oborů či předmětů školního vzdělávání. Konstatuje, 

že ve výzkumech jde spíš o oblast oborových didaktik než o rovinu obecné didaktiky, 

že mnohdy chybí odhodlání hledat své společné rysy právě v obecné didaktice. Tato disertační 

práce se v tématu potenciálu ZP pro OSV snaží o integrující pohled, který předurčuje kurikulum 

v RVP tím, že nastavuje OSV jako průřezové téma, které se tak nutně vztahuje k řadě 

vzdělávacích oblastí. To je zcela zřetelným důvodem zvolit pro dizertační práci diskurz obecné 

didaktiky s přesahem k metodám v deskripcích ZP a k didaktice OSV. Deskripce ZP ve smyslu 

didaktické znalosti obsahu totiž podrobněji nepopisují obsahovou oblast holistické výchovy, 

k níž se hlásí jako k oblasti své realizace (Jirásek, 2016, s. 172 aj.). Jirásek (tamtéž) píše: 

Holistická výchova prožitkem nabízí mladým lidem zkušenosti, které v jiných výchovných 

oblastech nejsou nabízeny. Napomáhá osobnostnímu rozvoji a prohlubování existence. Zřejmě 

platí, že ZP může přispět do mikrodidaktických teorií nadoborovým pohledem na didaktické 

využití zážitku jako příležitosti k učení. V tom smyslu se ZP nemůže, ani zřejmě nehodlá, 

vztahovat k oborovým didaktikám3. ZP se konstruováním svých didaktických deskripcí 

                                                 
2 V literatuře se objevují v různých konotacích pojmy determinanty výuky, faktory výuky, či činitelé výuky (resp. 
prvky výuky), podmínky (Průcha, 2009b; Kalhous, Obst a kol., 2009; Janík, 2009; Maňák, 2003; Pasch & kol., 
1998; apod.). Pojem faktor výuky je používán v různých pohledech na edukační procesy v kap. 3 (např. Pasch & 
kol.: faktor znalostí učitele, 1998, s. 22). Užití pojmů v textu bude respektovat autora zdroje či se uchýlí k 
obecnému pojmu charakteristiky. 
3 Oborové didaktiky se konstituují na pomezí konkrétního oboru lidského poznávání a odpovídající složky 
vzdělávání, pracují např. s kategoriemi didaktické znalosti obsahu a didaktické transformace obsahu (Janík, Slavík, 
2007; Janík, 2013a)  
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pohybuje na klinickém přístupu k výchově. Ten je pro pomáhající profese charakteristický 

(srov. Vyskočilová, Dvořák, 2009, s. 38–43).  

Integrující konceptuální rámec výzkumného problému je zároveň velmi lákavý a zároveň velmi 

komplikovaný rozsahem dílčích charakteristik. Širší výchovný kontext, ke kterému se ZP hlásí 

z hlediska obsahu, předpokládá specifické hledání souvislostí ve struktuře pedagogických a 

částečně psychologických věd. Teoretické zázemí ZP u nás vychází z filosofických, 

psychologických zdrojů, pracuje s kontextem pedagogiky volného času, avšak minimálně se 

vztahuje ke kategoriím obecné didaktiky respektovaným ve školním edukaci. Pohled této práce 

na vztahy s dotčenými oblastmi nabízí 1. kapitola. Didaktický rámec uvádí 2. a 3. kapitola. Fakt 

vzájemně nesourodé terminologie obecné didaktiky a odlišný profesní jazyk ZP, či deskripce 

metodických postupů v ZP si vyžádal komparativní formu zpracování těchto kapitol. Takové 

zarámování témat ZP v pedagogicko-psychologickém diskurzu se neobejde bez argumentací 

podpořených řadou odkazů či citací. Jsem si vědoma, že tento postup není v teoretické části 

dizertační práce obvyklý, ale považuji za důležité pokusit se o vyjasnění společných témat a 

stanovisek, protože právě to vidím jako klíčové východisko pro korektní interpretaci analýz 

výzkumu. Při komparaci je třeba zvážit, jak strukturovat text a na čem text postavit. Základním 

východiskem musí být respekt k autorství, k původnosti myšlenek. Právě z tohoto důvodu jsou 

častěji užity přímé citace, které považume za stěžejní pro dotčený diskurz. Ze svého 

profesionálního hlediska vnímám výstup komparací jako cestu k transparentnosti problematiky 

ZP pro studenty i pro učitele v praxi. Texty kapitol chci po úpravě využít jako podporu výuky 

seminářů. Jsem si vědoma, že práce tím nabyla většího rozsahu, než je zvykem, a za to se 

předem omlouvám. 

Dizertační práce staví do centra zájmu determinanty charakteristik edukačních konstruktů 

(postupů implementace OSV v nastavení kurikula RVP ZV4) a charakteristik prostředí, 

resp. podmínek školy. Okrajově se dotýká profesních charakteristik učitelů (a vychovatelů) 

zvláště v didaktické oblasti. Výzkumný problém je zúžen na didaktické uvažování 

při plánování a realizaci výuky, ve které je využit zážitek jako příležitost k učení. Cílem 

výzkumu je popsat determinanty užití ZP v didaktickém uvažování skupiny pedagogů 

při plánování a realizaci výuky OSV na základní škole. Pojem didaktické uvažování je chápán 

v pojetí Slavíka (2013, část Úvod) a Valenty (2013, s. 9) jako explikace praxe v didaktickém 

textu (v tzv. empirickém zakotvení) tak, že vychází z teoretického zobecnění 

                                                 
4 RVP pro základní vzdělávání. 
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k operacionalizacím až na úrovni mikroanalýzy reálných situací praxe. Jde o formu 

transformace teorie didaktiky do myšlenkových struktur o jednání účastníků výuky v praxi5.  

Empirický výzkum je založen na kvalitativním šetření v designu případové studie. Design 

výzkumu směřuje k deskriptivním výstupům didaktického charakteru edukační reality 

a je založen na koncepci obsahové analýzy. Metodologická část popisuje následující 

operacionalizaci komponent obsahové analýzy (Gavora, 2015, s. 357–362): výběr 

analyzovaného obsahu ad hoc textů tematického psaní a záznamů ohniskové skupiny 

(teoretická saturace dat); nastavení hloubky analýzy v rámci tematického kódování 

a otevřeného kódování; analýza dat; zpracování interpretací obsahu s podporou axiálního 

kódování pro kontexty6. V první fázi výzkumu tvoří případ pedagogové OSV v praxi ZŠ, 

kteří absolvovali nějaký druh metodické podpory didaktického oborového diskurzu OSV, či ZP 

(resp. DV, artefiletiky). V druhé fázi se zúží skupina případu pro metodu ohniskové skupiny. 

Konzistentní kódování jediným výzkumníkem v souladu se zvolenými postupy přináší na jedné 

straně kredibilitu výzkumu, na druhé straně nutnost akceptovat subjektivní charakter zjištění 

(podle Gavory, 2015, s. 361). 

Výstupy práce si určitě nečiní nárok na uchopení problematiky využití ZP ve školním 

edukačním prostředí v celé šířce. Jednak se vymezují pouze ke kurikulu OSV, jednak pracují 

s limitem zvoleného případu kvalitativního šetření. Pro mne jako autorku jde o významný 

profesní podnět k seminářům výchovy zážitkem, dramatické výchovy, osobnostní a sociální 

výchovy a artefiletiky v rámci pregraduální přípravy učitelů a vychovatelů. Z mých 

dlouholetých zkušeností z této výuky vyvstává řada podnětů k úvahám, ke kterým 

by výzkumná zjištění mohla přinést transparentnější podklady (např. pro sebezkušenostní 

výcvik v profesních dovednostech budoucích učitelů; srov. kap. 3.1 např. Slavík, 2008; Čáp, 

2001; Blížkovský, 1992; Píšová, Duschinská, 2011; PrvoSen, 2008; Holec, 2007a; Jirásek, 

2018; Valenta, 2013; Hanuš, Chytilová, 2009). 

                                                 
5 Text částečně převzat z článku k dílčím výstupům výzkumu (Hanková, 2018). 
6 Toto nastavení výzkumného projektu vychází z pilotní fáze výzkumu a navazuje na myšlenkové kořeny vlastního 
nestrukturovaného předvýzkumu (blíž v kap. 6.5). 
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1 Zážitková pedagogika jako obor 
Téma disertační práce se cele vztahuje k diskurzu školní pedagogiky a s ní úzce souvisejícími 

obory (např. obecná didaktika, oborové didaktiky) a pro ten účel bude pracovat s následujícím 

výběrem terminologie:  

• zážitková pedagogika: teoretické postižení a analýza takových procesů, které 

pracují s navozováním, rozborem a reflexí prožitkových událostí za účelem 

získávání zkušeností přenositelných do dalšího života (Jirásek, 2004, s. 15);  

• výchova zážitkem: praktická realizace pedagogického procesu, her, kurzů, akcí.  

Další termíny se týkají metod a postupů a jsou podrobně definovány v následujících kapitolách 

v rámci didaktického diskurzu: 

• holistická výchova; cíl, rozvojové potřeby cílové skupiny; peadagogická 

diagnostika  

• dramaturgie, scénář, libreto (legenda) 

• pedagog, učitel, vychovatel, vychovávající, instruktor, tým; žák, účastník, 

vychovávaný; 

• prožitek, zážitek, zkušenost;  

• hra, aktivita (expresivní hra); reflexe (review, zpracování, zpětná vazba); evaluace 

• osobnostní a sociální výchova (OSV), dramatická výchova (DV), artefiletika 

ZP trpí nekvalifikovanými prezentacemi v praxi7 a s tím více či méně souvisejícími 

polemikami vně i uvnitř odborné komunity. V reakci na chybné užívání termínu se vymezují 

Dvořáčková, Šulcová, Jirásek (2014, s. 411, 407) termín výlučně pro teoretické (vědecké) 

deskripce a analýzy, zejména pro označení potenciálního vědního oboru, který teoreticky 

reflektuje, metodicky rozpracovává a vědecky8 zkoumá oblast praktického působení výchovy 

prožitkem, resp. holistické výchovy…. Použití termínu a jeho neujasněnost (zejména s ohledem 

na překračování diskursů vymezených obvykle termíny „výchova“ a „pedagogika“, tedy 

                                                 
7 Různorodé trmíny: pedagogika zážitku, pedagogika prožitku, výchova prožitkem, výchova zkušeností, výchova 
v přírodě, výzvou, zkušenostním učením či výchova dobrodružstvím (Průcha, Walterová & Mareš, 2009; 
Vážanský, 1992; Neuman, 2013;Vážanský & Smékal, 1995; Jirásek, 2004).  
8 Dále autoři vyvozují, že ZP může být vědním oborem dle Průchových kritérií konstituovanosti (2000, s. 23) – 
vědecké časopisy nebo jiná média (zahraničí: např. Journal of Experiential Education; Journal of Adventure 
Education and Outdoor Learning; Australian Journal of Outdoor Education; New Zealand Journal of Outdoor 
Education, Research in Outdoor Education; v ČR existuje pouze metodicky pojatý časopis Gymnasion), 
specializované vědecké společnosti (nejčastěji v České kinantropologické společnosti, často v sekci pedagogické 
kinantropologie, v České pedagogické společnosti, žádná zaměřená výlučně na ZP, v zahraničí Association for 
Experiential Education,  Association of Outdoor Recreation and Education aj.), obor studia na vysokých školách 
je doloženo v následující poznámce. (Dvořáčková, Šulcová, Jirásek, 2014, s. 411–412) 
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v dimenzi odlišností praxe a teorie) však vede rovněž k jeho kritickému náhledu. Cizojazyčné 

termíny v mezinárodní odborné diskusi: experiential education, outdoor education, adventure 

education, environmental education (resp. learning), Erlebnispädagogik se odvozují 

v odlišném nejen kulturním, ale i sémantickém pojetí v následujících oblastech: 

• cílů výchovných (education, pedagogy, learning), manažerských (leadership), rekreačních 
(recreation) a terapeutických (therapy); 

• prostředků zážitkově-zkušenostních (experiential), přírodních (outdoor, wilderness) 
a dobrodružných (adventure); 

• časovosti, odlišující zážitkovou pedagogiku od pedagogiky volného času. 
 
Výchova v přírodě (outdoor education) a výchova dobrodružstvím (adventure education, 

challenge education) sdílejí se ZP řadu společných edukačních konstruktů. Svozilová (2004) 

definuje: Základním principem zážitkové pedagogiky je ve všech případech využiti reálného 

prožitku k výchově a vzdělávání. To, v čem se jednotlivé přístupy a projevy zážitkové pedagogiky 

liší, je způsob navození a zpracování zážitku. Hledáni nejvhodnějších způsobů se pak odvíjí 

přinejmenším od toho, pro koho a k jakým pedagogickým cílům je program určen. Definice 

vystihuje variabilitu prostředí, cílové skupiny i záměrů, ale je nepřesná v detailu: nejde o princip 

ZP jako vědy, ale spíš o didaktický princip, od kterého je odvozen název zážitková pedagogika. 

V tom smyslu je přesnější Brestovanský (2013, s. 15): Pedagogiku zážitku môžeme chápať ako 

aplikovanú pedagogickú vednú disciplínu, pričom aplikačný rámec tu netvorí obsahová stránka 

(ako napr. pedagogika rodiny, pedagogika športu apod.), ale špecifická metóda. Je to práve 

táto špecifická metóda, cez ktorú sa aplikujú v procese výchovy všeobecné výchovné ciele. 

Všetky definície kľúčových autorov od nás i zo zahraničia majú v sebe ako základný element 

zakomponovanú práve túto procesuálnu stránku výchovy. 

Hovoříme-li o prožitku jako o základním prostředku formativního procesu, specifikujme 

tento pojem v přesném odlišení od nesprávných konotací laického chápání9. Podle Jiráska 

(2004, s. 14) je prožitek, jak ho chápe ZP, charakterizován těmito aspekty (více kap. 4.1): 

 
• komplexnost (charakteristika lidského způsobu existence, odlišující se od možné redukce pouze 

racionálním uchopením) 
• verbální nepřenositelnost (s větším úspěchem u mýtů a umění než vědy) 
• nedefinovatelnost (nezbytné vlastnosti jazyka se stálým pojmovým aparátem stírají plnost prožitku 

v definičním vymezeni) 
• jedinečnost (jedinečná událost v širším prožitkovém proudu) 
• intencionální (prožitek je neoddělitelný od svého „obsahu“, sounáležitost prožívajícího jedince a 

prožívané události)  
 

                                                 
9 Zkreslený pohled praxe vede i teoretiky pedagogických disciplín k zjednodušenému vnímání ZP (ostrá polemika 
Strouhal, 2013 versus Jirásek, 2014, více kap. 1.1)  
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Jirásek, Svoboda (2015, s. 16–18) užívají termínu prožitková situace ve vyjádření 

pedagogická využitelnost prožitkové situace (podobně Hanuš, Chytilová, 2009, s. 12; Franc, 

Zounková, Martin, 2007, s. 20). Tomu je možné porozumět tak, že jde o edukační situaci 

v edukačním procesu, která musí splňovat výše zmíněné aspekty. Edukační situaci proto, 

že důvodem pro vytvoření takové situace je výchovný záměr, tedy záměr uvozující proces 

učení. Průcha (2009b, s. 65) definuje edukačních procesy jako všechny takové činnosti lidí, 

při nichž dochází k učení na straně nějakého subjektu, jemuž je exponován jiným subjektem 

přímo nebo zprostředkovaně (textem, technickým zařízením aj.) určitý druh informace. 

Záměrnost někdy bývá diskutována s opatrností. V některých koncepcích výchovy 

je zdůrazňována jako vědomé vytváření předpokladů pro rozvoj vnitřních dispozic 

vychovávané osobnosti, aby sama mohla dosahovat plnějšího růstu (Koťa, 1994, s. 20). Podle 

míry intencionality učení (záměrnosti, plánovaného či pociťovaného úmyslu) bývají 

rozlišovány edukační procesy za učení bezděčného, edukační procesy za učení intencionálního 

a edukační procesy za učení řízeného. Prožitkovou situaci je tedy možné uchopit jako edukační 

situaci o různé míře záměrnosti v závislosti na požadavcích edukačního prostředí. Asociace 

zážitkového vzdělávání (Franc, Zounková, Martin, 2007, s. 20)10 počítá se záměrností na 

úrovni řízeného učení: ke klíčovým faktorům zážitku v jednotlivých situacích počítá strukturu 

zážitku, facilitaci a hodnocení. K principům facilitace procesu výchovy zážitkem zdůrazňuje 

roli pedagoga jako primární, a to ve smyslu identifikace, nastavení a podpory zážitku jako 

příležitosti k učení. Edukační procesy v pojetí ZP míří k harmonickému rozvoji osobnosti 

(kalokágathía) prostřednictvím holistické výchovy. 

Ve vazbě na edukační prostředí se užívají pro pojmenování subjektů edukace pojmy lektor, 

instruktor, školitel, trenér apod., respektive student, účastník, klient. Pro subjekty účastnící se 

edukace Průcha vyvozuje shrnující pojmy edukant a edukátor, ale ty se v českém prostředí 

užívají zřídka (2009b, s. 71 a s. 173). V dalším textu práce ale nevyhnutelně vyvstane nutnost 

najít sjednocující pojmenování. Nabízí se termín vychovávající: jako subjekt výchovy v širším 

pojetí (viz Kotásek v kap. 2, obr. č. 3). Pojem je nejvýstižnější a zároveň srozumitelný, 

avšak v podstatě nepoužívaný. Uchýlíme se tedy k praxí vžitému souhrnnému pojmu 

pedagog11, s odkazem na tradiční i novější odborné texty (Jůva a Jůva In Průcha, 2009b, s. 82; 

podobně Pelikán, 2009, s. 20; Blížkovský, 1992, s. 256; Valenta 2013, s. 10 a s. 47 hovoří 

                                                 
10 Odkazem na původní zdroj Asociace ZP: Andresen, Bound, Cohen; Luckmann) 
11 Pojem pedagogický pracovník ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících je 
přesně vymezen požadavky na kvalifikaci a zařazení ve školské praxi, ale nenáleží do didaktického diskurzu.  
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o kvalifikaci pedagoga „životních dovedností“, více kap. 3.1). V textu budeme zároveň 

respektovat pojmy instruktor, lektor, učitel ve vztahu k řešené oblasti vlivu ZP.   

Práce se cele vztahuje k didaktickému diskurzu, proto historické prameny uvedeme pouze 

schematicky. Následující myšlenková mapa zdrojů současné ZP (obr. č. 1) by měla by sloužit 

k základní orientaci pro pochopení souvislostí odkazů k historii v dalším textu. Teoretická 

základna ZP vychází z českých kořenů12, ale opírá se o zdroje německé, anglické, americké 

a novozélandské. Hodí se dodat, že světová komunita ZP13 přijala specifické přínosy českých 

kořenů ZP: fenomén hry a pojetí tvořivosti. 

 

 
Obrázek 1 Myšlenková mapa zdrojové základny ZP 

                                                 
12 Autorka si je vědoma, že schéma neobsáhne všechny klíčové osobnosti a tímto se s úctou omlouvá. 
13 Např. mezinárodní Outward Bound.International 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Česká linie a zdroje ZP (Hanuš, 

Chytilová, 2009, s. 11): 

• Junák – český skaut, 
• Lesní moudrost, 
• Tramping, 
• Foglarovy čtenářské kluby,  
• Tábornické školy,  
• Gintel –experimentální 

období,  
• Prázdninová škola Lipnice. 
  

 

Štorch Eduard, 
pedagog, učitel, 
spisovatel, archeolog 

Foglar Jaroslav, 
pedagog, spisovatel, 
skauting  

Svojsík, skauting 

Nevrlý Miroslav, 
spisovatel,  

Tajovský,  

 
Jirásek Ivo, pedagog, filosof 

Paulusová, instr., dramaturgie 

Neuman, pedagog sportu 

Hanuš R., pedagog, rekreologie 

Martin, pedagog, rekreologie 

Kubala, pedagog rekreologie 

Slavík, pedagog, artefiletika 

Valenta, pedagog, dramatická v. 

Zounková,  instr., rekreologie 

Svatoš, managm.trenink 

Činčera, pedagog, enviroment. v. 

Drahanská, pedagog, dramatická v. 

Franc, managm.trenink 

Vážanský, pedagog 

Křivohlavý, psycholog 

Břicháček, psycholog, 
skauting 

Zapletal, teoretik her v 
přírodě, pedagog 

Smékal, psycholog, 

Gintel , psycholog, 
pedagog, nakladatel 

Holec, instruktor, autor 

Hrkal, instruktor, autor 

Hora, pedagog,spisovatel 

Bakalář, psycholog 

Gintel Allan, psycholog, 

  

 

• Zahraniční linie a zdroje ZP 

(Hanuš, Chytilová, 2009, s. 11): 

•  

• Německá linie a zdroje ZP: 
venkovské výchovné ústavy H. 
Lietze, salemská škola K. 
Hahna, Waisenhaus-
Kurzschulen, W. Neubert, M. 
Šlechtová. 

• Britská linie a zdroje ZP: 
Gordonstounská škola K. 
Hahna, City Challenge, City 
Bound, Aberdovey – Short 
Term School, The Mountains, 
Speak for Themselves, 
Outward Bound. 

• Americká linie a zdroje ZP: 
Project Adventure, Adventure 
Based Counseling, Adventure 
in the Classroom, 
AdventureProgramming. 

• Severská linie a zdroje ZP: 
Fridtjof Nansen a Friluftsliv 

 

Hahn Kurt, pedagog 

Seton, spisovatel, skauting 
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1.1 Zážitková pedagogika v diskurzu pedagogických a 

psychologických disciplín 

Tato kapitola by měla přinést východisko disertační práce ve smyslu zarámování tématu 

v pedagogickém diskurzu. Podržíme se tradičního pohledu pedagogiko-psychologického 

základu vysokoškolské přípravy pro pedagogické profese. V textu se pokusíme doložit 

vzájemné souvislosti ZP jako oboru s vybranými disciplínami pedagogiky a psychologie 

(společná témata či myšlenková propojení a odlišnosti).  

Vymezení ZP jako mezioborové pedagogické disciplíny má jednak blízko k neformálnímu 

vzdělávání14 a jednak k filozofickému pojetí cílů výchovy. Oba pohledy se potkávají 

ve Smékalově pojednání k výchově člověka zahrnuté v jedné z prvních polistopadových 

publikací k pedagogice volného času. Klíčové je jeho širokého nahlížení na výchovu ve vztahu 

k lidskému životu: Základní smysl výchovy tvoří rozvinutí lidských hodnot i postojů a vybavení 

člověka znalostmi a dovednostmi, které mu budou umožňovat cítit se bezpečněji a mít více 

prožitků a uspokojení v životě. Těžiště současného chápání výchovy nespočívá v dílčích 

prvcích, nýbrž v celistvém, dialektickém pojetí humanistické výchovy. Uplatňuje otevřenost 

ke světu, ve kterém se člověk nachází, hovoří o jednotě s objektivním světem: Výchova 

znamená optimalizaci člověka a jeho světa, uvědomělý, aktivní a tvůrčí vztah jedince (lidí) 

ke světu, přírodě, společnosti i sobě samému. Smékal se shoduje s tradičním pojetím 

cílevědomého rozvíjení osobnosti, také sociální skupiny, bere zřetel k vnějším a vnitřním 

faktorům, zdůrazňuje přitom antropologický a sociogenní faktor. Zpochybňuje univerzální 

a odtažitý abstraktní ideál výchovy jedince, aniž by byly přípustné modifikace. Nepřipouští 

opomíjení vlivu životních zkušeností, které přicházejí z veškerého životního i sociálního 

prostředí či sebeformujícího procesu, tedy aniž by musely mít původ v záměrném, 

intencionálním vlivu výchovy (Vážanský, Smékal, 1995, s. 57-58). Smékalův vliv nacházíme 

v kořenech ZP právě holistickým, celistvým pojetím výchovy. Podobné (ne-li shodné) 

chápaní výchovy bychom našli v rozmanitých textech dalších autorů na poli ZP: 

 
• Křivohlavého: Cílem výchovy, a tedy pedagogického snažení, je člověk po všech stránkách dozrálý, 

dospělý, tvořivý, schopný spolupráce s jinými zralými lidmi, člověk socializovaný (zakotvený harmonicky 
uprostřed lidského kolektivu), člověk zformovaný v kulturní bytost (Křivohlavý, 1984, s. 15) 

• Smékala: Jde o to objevit, jak pomoci lidem, aby se stávali zralými osobnostmi (Smékal, 2008, s. 92) 
• Gintela: přesvědčení, že život má lidi otvírat, ne uzavírat, má je zbavovat strachu a dodávat jim na 

dosažitelnosti (Gintel, 2007, s. 5); Pedagogické mistrovství nespočívá v tom, že správně odhadneme, jaký 

                                                 
14 Ve výstupu Konference o zážitkové pedagogice 20.–21.4. 2007 (ke 30.výročí PŠL) v Praze je formulován závěr, 
že obor zážitkové pedagogiky je vnímán jako dynamicky se rozvíjející přístup k neformálnímu vzdělávání 
(Gymnasion, 2007, s. 224) 
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člověk je, nýbrž v tom, že rozpoznáme, jaký by mohl být, k čemu by se mohl hodit, kam až by mohl dojít, 
co by ho mohlo porazit (Gintel, 1984, s. 104) 

• Hory: harmonické utváření osobnosti, její rozvoj v somatické, psychické a psychosociální oblasti (Hora, 
1984, s. 10); …zda jako lidská bytost přemýšlí o svých životních východiscích, zda se do všech stran trvale 
a odvážně rozhlíží či táže (Hora, 2007, s. 14) 

• Břicháčka: Hledala se zde pravda o světě, o tvoření sebe sama i tvoření pro druhé, o síle přátelství ve 
chvílích vyčerpání i rizika, ale i pohody. Hledala se síla lidského poznání i síla lidského díla. Hledala se 
síla pozitivních lidských činů i vztahů. Hledala se cesta poznání přírody i života člověka v přírodě; … 
Někdy se říká „je třeba svět kapírovat (= chápat), ale nikoliv kopírovat!“ (Břicháček, 1992, In PŠL, 
PrvoSen, 2008, s. 13) 

• Cílem je zejména osobnostní rozvoj v holistické dimenzi kultivaci lidské existence (Jirásek, 2016, s. 165, 
podobně 2008, či Jirásek, Svoboda, 2015 atd.) 

 
Takto otevřené nazírání na výchovu, rozvoj osobnosti v celoživotním kontextu, zacílení 

na lidské ctnosti a hodnotový aparát jsou také východiskem textů Holce (1994; 2007), Bakaláře 

(In Jirásek, Svoboda, 2015), France, Zounkové, Martina, Svatoše (2007) a dalších. Vrátíme-li 

se ke Smékalovu stanovisku celistvosti a dialektického pojetí výchovy, nabízí se jedna úvaha: 

v základním znaku jde o integrující pohled na pedagogiku. Nebylo, a tím spíš nyní není možné 

vystačit s tradiční pedagogikou s převážně se soustředící na školní výchovu a vzdělávání. 

Moderní pohled na pedagogiku se dá vysledovat na postupně se měnících definicích 

pedagogiky, rozmanitě obohacených akcenty různých prostředí, různé míry záměrnosti, a na 

rozšířeném pohledu na výchovu. Průcha (2009b, s. 20 a dál) na základě analýzy starších 

definic15 zaznamenává teoretický posun polistopadových trendů v českém kontextu (srovnává 

autory: Pařízek, Kučerová, Krejčí, Maňák atd.). V Pedagogické encyklopedii (2009a, s. 15) 

definuje Průcha pedagogiku v moderním pojetí: 

Pedagogika je sociální věda, která se zabývá edukační realitou, tj. zkoumá edukační 

procesy probíhající v různých edukačních prostředích. Edukační prostředí se vzájemně odlišují 

typem zúčastněných subjektů, obsahem, formami, a intenzitou edukačních procesů a použitím 

různých edukačních konstruktů. Tyto odlišnosti vyvolaly vznik a rozvoj specifických 

pedagogických disciplín a výzkumných témat pedagogické vědy.  

V tom smyslu je možné vnímat jako specifickou pedagogickou disciplínu také ZP. V jakých 

možných vazbách stojí k ostatním disciplínám pedagogického a psychologického diskurzu, 

se pokusíme ukázat na schématu Zážitková pedagogika v diskurzu pedagogických 

a psychologických disciplín16. Schéma strukturuje logickou blízkost disciplín a oborů, 

zabarvení obrazců vypovídá o příslušnosti k pedagogickému (oranžové odstíny), 

                                                 
15 Sleduje také jednak normativní a explanativní pojetí pedagogiky, mezinárodní komparace, dále ideologické 
vlivy na pojetí výchovy u nás. 
16 V řadě odborných textů je zakotvení ZP mezi pedagogické vědy již v nejrůznějších podobách uvedeno (Jirásek, 
2004, s. 7; 2008, s. 27; podobně Neuman, 2013; Hanuš, 2013; Pavlíková, 2008, s. 23 apod,). Toto schéma si nečiní 
nárok na vyřešení tradičně diskutovaného problému, má sloužit pro účely explanací v této disertační práci.  
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či psychologickému (modré odstíny) diskurzu a dalším vybraným oblastem vědění (zelené 

odstíny). Další třídění je odlišené barevným zarámováním obrazců: teoretické disciplíny (žlutě) 

a prakticky orientované obory (červeně). Komparace v dalších textech kapitoly vycházejí 

z pohledu tohoto schématu (obr. 2). 

 

Obrázek 2: Zážitková pedagogika v diskurzech pedagogických a psychologických disciplín 
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Schéma dodržuje podstatu pojmové mapy, ale poskytuje potenciál k dynamice myšlenkové 

mapy, jednak propojováním dle rozličných hledisek, jednak otevřeností k obohacení dalšími 

prvky. Má potenciál pro komparaci v sémantickém i sémiotickém významu. V tom smyslu se 

nabízí úvaha nad genezí názvů oborů:  

• odvozeno od prostředků edukace: dramatická výchova (DV): drama jako edukační 

prostředek; artefiletika: výtvarný projev, výraz jako edukační prostředek apod.  

• odvozeno od edukačního obsahu: etická výchova, osobnostní a sociální výchova 

(OSV): učivo, edukačního obsah; preventivní programy – záměr edukace).  

Ze struktury je patrná cesta k úvaze, v jakém směru a v jakých formách mohou výukové 

strategie obsažené v deskripcích ZP najít své uplatnění ve školní edukaci. Dá se předpokládat 

variování didaktických opor, což vyžaduje komplexnější pohled na možnosti školní edukační 

reality, formálního vzdělávání.  V úzkém vztahu je ZP zcela zřetelně: 

• k obecné pedagogice; 

• k pedagogice volného času společným rámcem neformálního vzdělávání;  

• k filozofii výchovy specifickým pojetím výchovy;  

• k sociální pedagogice především rolí sociálního prostředí jako východiska, zacílení 

i determinanty edukačních procesů, též v didaktickém kontextu prostředí, 

umocňujícího efektivitu učení (atmosférou, či přírodním rámcem); 

• k obecné didaktice a oborovým didaktikám ve vzájemných interakcích teorie 

a praxe edukačních procesů v nastavení charakteristickém pro ZP; 

• k psychologickým disciplínám vzhledem k pedagogicko-psychologickým 

souvislostem práce se zážitkem, k psychologickým kořenům ZP (tzv. prázdninové 

pedagogiky, experimentálního období apod.);  

• ke speciální pedagogice v celé řadě propojení ZP a praxe17: v práci s jedincem 

se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu se skupinové dynamiky třídy 

a inkluze (s kladnými i zápornými konotacemi a závažnými pochybnostmi 

k nepřipravenému politickém rozhodnutí, včetně dilemat profesní připravenosti 

                                                 
17 V českém prostředí: Občanské sdružení Užitečný život: zážitkové kurzy otevřené lidem s postižením (bez ohledu 
na postižení); Mosty: kurzy PŠL (od r. 1994) pro cyklisty (vozíčkáře) a chodící v poměru dva na jednoho; 
Seminarium kurzy PŠL (od r. 1996) opět bez ohledu na postižení a zároveň pro pedagogické pracovníky 
se záměrem integrace postižených do škol. Následný otevřený kurz Fénix (1999) integrace tzv. druhoplánové: 
v dnešním pojetí inkluze. Zahraniční příklady jsou komentovány v řadě článků časopisu Gymnasion, odkazujeme 
především na č. 2, 2004 s názvem Integrace. 
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stávajících pedagogických pracovníků a pregraduální přípravy). Vztah ZP 

a speciální pedagogiky dál nebude zvažován. 

Zařazení ZP k pedagogickým vědám předpokládá zarámování v pojmovém aparátu obecné 

pedagogiky. Výše zmíněnou definici pedagogiky Průcha opřel o širší termín edukace 

v sémantickém propojení výchovy a vzdělávání, přičemž šířku záběru vyvozuje z této 

myšlenky: předmětem této vědy jsou všechny typy edukace edukačních prostředí a edukačních 

procesů a subjektů (Průcha, 2009a, s. 13). Edukační realita je specifikovaná jako velmi 

proměnlivá, variabilní skutečnost ve smyslu determinací rozmanitých charakteristik, které 

Průcha dělí na vnější (širší prostředí ekonomické, sociokulturní, demografické, etnické atd.) 

a vnitřní (fyzikální/ergonomické a psychosociální, trvalejší ve smyslu učebního klimatu a 

proměnlivé ve smyslu učební atmosféry). 

Helus (2015) chápe edukační proces jako proces různorodých sociálních interakcí, které tak 

či onak ovlivňují učení. Za neopomenutelné východisko považuje sociální situovanost 

vychovávaného. V tom smyslu zdůrazňuje znalosti sociální psychologie jako vědy, která se 

zabývá člověkem v sociálních souvislostech jeho života (s. 16). Znalosti ze sociální 

psychologie se tradičně mají za klíčové také proto, aby se dařilo napomáhat začleňování jedince 

do společnosti. Jestliže jde o ovlivňování jedince, neobejdeme se bez znalostí psychologie 

osobnosti (a nejde jen o prožívání, jak by se mohlo zdát z kontextu fenoménu prožitku jako 

prostředku učení). Helus v řadě textů (např. 2011, 2015) akcentuje nebezpečí laického 

psychologizování, potažmo požaduje základní orientaci pedagoga v psychologii osobnosti 

(v sebepojetí jako vztahu člověka k sobě samému, v souvislostech sebepoznání, 

sebehodnocení, sebecitu, seberealizace směřující k předpokladu respektu sociálním okolím). 

V souladu s pojetím ZP se osobností zabývá Smékal, který chápe výchovu v souvislosti 

se socializací jako pěstování motivační kultury osobnosti v souvislosti s rozvojem potřeb (2002, 

s. 248, více v kap. 3). Křivohlavý (1984, s. 21) formuluje „imperativem vědět“ apel 

významnosti požadavku psychologických znalostí u vychovatele, resp. instruktora. Jeho text 

k psychologie osobnosti pro instruktory je postaven na třech základních rozměrech: struktura 

osobnosti – motivace osobnosti – zralost osobnosti. Podobně je poskytnuta základna znalostí 

vývojové psychologie, zpravidla v komparativním pohledu na školní věk a adolescenci, anebo 

v kontextu biodromální psychologie (také Gintel, 1984, s. 90–91, Gintel, 2007). 

Determinujícím východiskem pro pochopení momentu silného prožívání jako podnětu 

pro učení budou znalosti kognitivní psychologie. Potenciál prožitku pro učení se dá vysledovat 

v postupu učení přes vnímání (smyslový počitek, vjem), percepci a apercepci. Apercepci 
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můžeme definovat jako obohacené vnímání v dynamickém procesu zvláště intenzivního 

podnětu účastí emocí, potřebami, snahami, zájmy, dřívější zkušeností. Zpracování vjemu 

na základě myšlení (zpravidla induktivního) bývá zafixováno ve vědomí jako zkušenost pro 

budoucí využití. Vnímání je tedy závislé na celkovém obsahu duševního života, je součástí 

poznávání, učení. Nová zkušenost se vyznačuje subjektivitou, která má vliv mimo jiné na 

zobecňování v procesu poznávání (Hyblík, Nakonečný, 1973, s. 262). Vnější podpora učení při 

zpracování prožitku ovlivní racionální poznání podle záměru výchovného procesu (jakkoliv je 

přítomen), ale ne vždy. Nesprávné, povrchní uchopení prožitku v edukačním procesu degraduje 

potencionalitu hlubokého prožitku pro učení k plochému, samoúčelnému smyslovému počitku. 

Náročnost navození edukační situace prožitku i provázení vychovávaného při zpracování 

prožitého stojí na požadavku zorientovat se v zarámování prožitku do komplexity života 

vychovávaného. Role skupiny, sociálního prostředí přináší do zpracování vjemu komplexnost 

pohledu na základě sociálních interakcí. Vychovatelova schopnost facilitace skupiny v takovém 

procesu je dána jak osobním založením, tak získáním specifických znalostí a dovedností 

(Křivohlavý, Gintel, Holec18, 1984 a další). Psychologické znalosti jsou jako základní 

východisko začleněny do obsahu vzdělávání instruktorů od počátečních období prázdninové 

pedagogiky, experimentálních akcí postavených na využití zážitku pro rozvoj jednotlivců i 

skupiny. Již výš v textu jsme připomínali, že vůdčí osobnosti projektů byli profesí 

psychologové (Gintel, Křivohlavý, Smékal aj., viz obr. č. 1, kap. 1). Je tedy logické, že znalosti 

základů psychologie (v porozumění osobnosti, procesů učení, sociálních interakcí a vlivů) jsou 

od počátku považovány za samozřejmou podmínku práce se skupinou a jsou součástí odborné 

přípravy a zkoušek instruktorů (více kap. 3.1). 

Psychologická východiska holistické výchovy poskytují potenciál pro témata sociálního 

rozvoje, a to ve dvou dimenzích: jednak potřebami skupiny v kontextu sociální dynamiky, 

jednak v přípravě na sociální role v životě. Zajímají nás proto kategorie životních stadií, 

důležitých životních předělů, dlouhodobé životní perspektivy, hodnot, smyslu života, vztahu ke 

smrti, k sobě samému, lidem, k vlastní identitě. Tato témata biodromální psychologie, podle 

Říčana (1989, s. 13) psychologie životní cesty, patří ke studiu celoživotního vývoje19, lidského 

životního běhu jako psychologického problému. Socializace je v jeho pojetí chápána jako 

podstatná složka involuce, jako příprava na plnění úloha rolí, které nás v životě čekají, vrůstání 

do společnosti, ve které máme žít (s. 28). Říčan tamtéž popisuje vývoj jedince jako řadu 

                                                 
18 K výkladu je zařazen seznam základní literatury psychologie (Čáp, Helus, Říčan, Hyblík, Nakonečný, 
Křivohlavý apod.) a didaktické publikace instruktorské, tělovýchovné a tábornické s. 298–302.  
19 Pojem vývoj Říčana (1989) odlišuje od pojmu rozvoj.  
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zákonitých změn, zároveň jako iniciativu (působící zevnitř jako potřeby a motivy v reakci na 

příležitosti), specifikuje učení jako mechanismus vývoje. Hovoří o bio-psycho-sociální 

determinaci duševního vývoje, v té souvislosti užívá např, pojmů: sociální hybné síly a hybné 

síly osobnosti). Biodromální pohled na výchovu charakterizuje Paloušův termín agogika (bez 

odlišení andragogiky, či gerontagogiky), kterým směřuje k holistickému nazírání na výchovu. 

Také Jirásek se vyjadřuje k možné, leč těžko využitelné variantě názvu holoagogika, 

logoagogika (2014, s. 18). Holistická výchova je chápána jako základní východisko ZP, ale 

vymezuje se specifickým zarámováním v edukačních procesech. Dle Jiráska (2015, s. 23) 

v řadě situací obor ZP překračuje jasná kritéria pedagogických disciplín a klasifikačních 

třídění, neboť se týkají holistických zkušeností z hlubokých prožitkových situací, …musíme si 

uvědomovat i jejich potencionálně filosofický rozměr (bez jehož zvládnutí dochází k frapantním 

přehmatům, jako když se např. využívá sousloví „autentický prožitek“, aniž by byl jakkoliv 

osvětlen vztah k autentickému modu bytí v rozvrhu myšlení Martina Heideggera). Tím se 

odkazuje k obsahově a dramaturgicky sofistikovaně řešeným realizacím kurzů (typu putovního 

projektu) zasahujících do duchovních, spirituálních rovin rozvoje osobnosti. ZP pracuje 

s biodromálními projekty tradičně v autorských kurzech Prázdninové školy Lipnice (dále 

PŠL)20. Jiným případem jsou kurzy pro mladé lidi na prahu života, kdy má biodromální projekt 

roli iniciačního procesu (prvky iniciačních rituálů jsou dramaturgicky zapracované jako pouť 

v metafoře životní pouti)21. Aby míra rizika výzvy fyzického i psychického charakteru 

přinášela příležitosti k hlubokému poznání (výš Jiráskova úvaha) a zároveň eliminovala 

ohrožení, klíčovou roli má erudovanost, životní zralost a kulturní vyspělost pedagogů. Zároveň 

je podstatnou, determinující zásadou dobrovolnost a testování připravenosti účastníků22. 

Takové nastavení prakticky vylučuje využití školní třídou, byť středoškoláků. Výzva je zde 

chápána jako motivace a její překonávání nositelem prožitku, respektive: prožitek a jeho 

zpracování se stává prostředkem učení. Jirásek (tamtéž) zdůrazňuje, že filozofické chápání 

autentického prožitku je pro edukační procesy v deskripcích ZP klíčové. Výchovné poselství 

takových edukačních procesů bývá nezřídka podceňováno povrchním nahlížením, či 

nezasvěceným hodnocením. Výzva k překonávání fyzicky náročných situací, které jsou častým 

                                                 
20 kurzy pro rodiče s dětmi (Kecky, Cesta kolem světa za 8 dní, Jaké je to asi v Čudu aj.); kurz pro rodiče 
v očekávání (Budeme tři); kurz pro věk 40–60 let Déja Vu (ke smyslu života poté, co domov opustí děti a rodiče 
zůstávají „osamoceni“); pro ženy 18+ Mokoša („mezigenerační setkání žen“); pro muže 21+ Quo Vadis? (vyvážení 
psychické a fyzické aktivity, mužská role ve společnosti) (Holec, 2007b, s. 140-142) 
21 S propojením psychologického momentu rituálu a životní změny pracoval Kurt Hahn (více kap. 3.3) 
22 Např. existenciální fenomén účastnické zkušenosti putovního projektu Život je gotický pes 2011 byla 
analyzována v empirické studii s tímto závěrem: Významná spojitost účastnické zkušenosti se ukazuje zejména 
s fenomény spirituality, spirituálního zdraví a poutnické zkušenosti. Souhrnně můžeme konstatovat, že ŽGP 2011 
můžeme vnímat jako specifický modus nenáboženské pouti. (Jirásek, Svoboda 2015, abstrakt). 
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programovým prvkem, bývá mylně chápána jako cíl aktivity. Podobným nepochopením trpí 

Strouhalova (2013, s. 114) ostrá kritika z pozice teorie výchovy slovy: nenaplněný příslib ZP, 

plytký formalismus ZP, myšlenky definitivně vyklízí pole intenzitě prožívání, učení nahrazeno 

konáním. Na to reaguje již v recenzi Jirásek (2014, s. 1, 2): Problém je, že jako hlavní viník 

soudobé pokleslosti je udáván zážitek. Zážitek jako protipól ducha, uspořádanosti a hodnoty, 

protiklad myšlení a reflexe. Pak není divu, že zásadní intence textu (Strouhalova) je vedena 

přesvědčením, že v této oblasti převládá zájem o metody, a nikoliv o obsahy. I tlak na to, aby se 

„učení nahradilo konáním“ (požadavek aktivizace výuky), plytký formalismus zážitkové 

pedagogiky… Jediné odkazy na autority v této části recenzované knihy jsou Fabre, Platón, 

Arendtová, Montaigne, Whitehead, Bergson. Jedno jméno větší než druhé – jenomže ani jedna 

z těchto osobností se nevyjadřuje k oboru zážitková pedagogika. Jirásek se k tomuto 

Strouhalově textu vrací ještě v článku Doxa a epistémé zážitkové pedagogiky (2016, s. 161), 

kde jeho čtení zážitku přičítá pohledu hédonistického etického konceptu (požitkářské kultury), 

zatímco míjí pojetí ctnostného, ušlechtilého hledání eudamonia. Článek je ale velmi sdělný 

ve své komplexnosti: usiluje o objektivní zvažování postavení ZP a holistické výchovy 

v pedagogickém diskurzu, specifikuje sémantické vymezení na základních znacích, hledá 

a dokládá příčiny mylného chápání ZP (vedle výše zmíněného směru kritiky také mylné 

argumentace Komenského hrou, zjednodušujících paradigmat zkušenostního učení, povrchního 

pohledu na reflexi apod.).  

Teorie výchovy obecně nabízí různá odlišení teorií, směrů a výchovných ideologií, které se 

liší způsobem myšlení o výchovném procesu v nahlížení sociálních věd včetně sociologie, či 

nahlížení pedagogickým paradigmatem pedocentrismu a tradicionalismu. Ve filozofickém 

pohledu přináší dilema dvou akcentů:  

• výchovy preferující svobodný vývoj dítěte 

• výchovy preferující společenskou „zakázku“ (společností daných výkonů a norem; 

regulace společenské situace prostřednictvím souladu edukačních cílů se 

společenskými cíli, resp. změnami) 

Dva základní typy teorie výchovy jsou pojaté jednak založením empirickým, jednak 

filozofickým (Prokop, 2009, s. 261–263). Naléhavost neúnosného stavu společnosti 

(v etických, mravních, kulturních či politických dimenzích) se odráží v alarmujících 

požadavcích na směřování výchovy v textech autorů tak či onak se vztahujících k ZP. Jirásek 

se ve zmíněném článku zmiňuje o vztahu tradičních zdrojů výchovy v přírodě (prázdninové 

pedagogiky apod.) a zahraničních inspirací v 90. letech, které vyústily do vlny hektického 
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konstituování ZP. Společnost se ocitala v turbulentním období znovunabyté svobody. Z té doby 

pochází Břicháčkovo zamyšlení nad směřováním PŠL na kurzu PŠL „Bottega 1991“: Kultura 

(českých tradic) se udržela, a naopak se rozvíjela. Rozvíjela se i netradiční výchova, která se 

opět opírala o české tradice: hledala sice poučení ve světě, ale nechtěla svět napodobovat. 

Chtěla přijímat podněty a využívat je pro vlastní a originální styl práce… (PŠL) malinká 

univerzita, jedno Jabné. (Břicháček, 1992, In PrvoSen, 2008, s. 13, celé v příloze č. 1). 

Metaforu Univerzity v Jabné přirovnává k udržení tradice výchovy prázdninové pedagogiky 

(jejímž nositelem označuje PŠL) za komunistické normalizace u nás k řadě situací v dějinách 

lidstva, kdy se manipulacemi s pravdou v totalitních režimech nenechala udolat malá hnutí, 

dokázala podržet a chránit kulturní dědictví a pokračovat v hledání pravdy a poznání. Analogií 

autor znepokojeně reaguje na směřování výchovy v novém ohrožení, tentokrát evropským 

diktátem materiálního bohatství a úspěchu v neusazené české společnosti 90. let. Břicháčkovo 

znepokojení rezonuje s aktuálními reakcemi řady odborných textů na morální „rozpačitost“ 

dnešní společnosti. Rusnák (2013, s. 69–70) formuluje nebezpečí denaturalizace přirozeného 

světa, oddělení člověka (žáka, studenta) od procesuální přirozenosti, od vlastní zkušenosti a od 

toho, co nazýváme lidskostí. Navazuje na Patočkovo pojetí filosofie výchovy (ve vztahu etiky, 

výchovy a jejích funkcí k předporozumění světa) s odkazem na morální filosofii. Specifikuje 

její význam v situaci společnosti postmoderní doby, v prostředí informační společnosti 

charakterizované technokratickým vývojem i médii. Podobně je míněna výchova k lidskosti 

v Helusově (2016, s. 10 a dále) edukaci obratu. Reaguje na současnost jako na dobu ohrožení 

člověka oslabováním, ne-li ztrácením jeho lidskosti, na dobu, kterou lze označit pojmem krize 

v antropologickém zakotvení23. 

Míří k poselství duchovního rozměru života společnosti v dalších generacích ve smyslu lidskosti ve čtyřech 
znacích: vcítivost / empatie; zábraně ublížit/ ohleduplnost; nenechat v nouzi/ přispěchat na pomoc/ být oporou, 
útěchou; důstojnost. Podrobně vyvozuje požadavky na formativní procesy: 

• Vzdělání jakožto ucelený náhled na svět a na místo/poslání člověka v něm 
• Výchovná akcentovanost vzdělávání 
• Prožitkové kvality vzdělávání 
• Cílová komplexita 
• Aktivizace žáků k výukovému spoluaktérství 

Výše citované úvahy vedou shodně k požadavkům na změnu v postojích současné společnosti 

k výchově (Helus též 2015, s. 269; srov. Dvořák, 2009 a Valentová, 2013 v kap. 3.2.1). Zdá se, 

že úkoly výchovy jsou opakovaně rekonstruovány. ZP se touto tendencí v postupu doby zabývá 

                                                 
23 Na článek reagují v plné shodě ve stejném čísle čas. Pedagogika Hejný a Bravená (2016) 
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v celé řadě publikací, článků a přednášek (např. Jiráska, Svobody, 2015, s. 43; Jiráska, 2014, 

s. 1, 2; 2007, s. 57; Němce, 2018)24.  

Bez filosofického náhledu často uniká tolik potřebný nadhled, či vhled vychovatele 

na formování člověka, na výchovu k dalekému přesahu k lidskosti v nejvyšších hodnotách. 

Filozofické náhledy na výchovu bývají školní praxí velmi neprávem odmítány jako příliš 

„vědecké, neuchopitelné“. S myšlenkovými konstrukty o smyslu výchovy, lásce k moudrosti, 

porozumění životu (mravnosti, lidským ctnostem, poznání, porozumění světu jako celku) 

se studenti pedagogických fakult potkávají v předmětu filozofie výchovy. Jirásek (2016, s. 156) 

zvažuje v souvislosti s poznáním skrze prožitek otázku pravdy, pravdivosti, kde označuje 

za podstatný proces odhalování pravdy jako rysu lidského bytí (překonávání fáze zdání dalším 

odkrýváním skrze logos). Vymezuje se proti prvoplánové jednoznačnosti předčasných závěrů, 

myšlenkové povrchnosti ve výchovném snažení. Autor říká, že v pedagogickém diskurzu 

se může (filozoficky vzato) pravda jak odkrývat, tak zakrývat. Vědomí míry vlivu vychovatele 

lze zvažovat ve vztahu ke svobodě vychovávaného. Patočka (1997, s. 26, 27) předkládá 

kategorizaci vlivů na formování osobnosti v metafoře několika „poschodí“, které si pro 

přehlednost dovolíme strukturovat:    

• nejspodněji máme přirozený vývoj bytosti samé s hlubokými zářezy, jež přirozeně se v jejím životě 
dostavují (jako je dospívání, dospělost, obohacení, ztráty a určité jiné základní prožitky; 

• potom vlivy okolí věcného a lidského, lidské činy, lidské úsudky, podněty – z toho může vytrysknout 
úmysl chtít skutečně předat jistou životní formu, jisté statky, kterými společnost žije, chtít prostě 
formovat druhé úmyslně; 

• konečně může být úmysl předat životní formu spoluurčenou svobodou. 

Upozorňuje, že v celé této struktuře může dojít jak k naprostému ustrnutí, tak k celkové drezúře, 

ale také za určitých podmínek ke skutečné výchově. Ptá se po podmínkách, prostředcích a nutně 

dochází k zásadnímu momentu pedagogické situace: k rozlišení hlediska vychovávaného 

a vychovatele (vzhledem k cílům a prostředkům) a z toho vyplývající otázky svobody 

vychovávaného. Vychovatel má naprostou převahu ve výchovném procesu. Jeho autorita, jeho 

moc je v naprosté převaze vůči samočinnosti vychovancově. Ta se rozvíjí jenom v omezené míře 

(Patočka, 1997, s. 48). Toto významné konstatování platí obecně. Otázka moci vychovatelovy 

nad vychovávaným je velké a velmi složité téma, a to včetně dimenze manipulativního jednání. 

Zodpovědnost ve vychovatelově nazírání na své jednání řadí Syřiště (2014, s. 52) do rozměru 

etiky ve filozofii výchovy takto: Výchovu nelze realizovat bez představy dobra nebo zla – tyto 

etické kategorie patří do etiky, která je součástí filosofie. Ve výchově a pedagogice nutně 

                                                 
24 Ve výročním čísle časopisu Gymnasion (č. 07, 2007) lze v bilanci 30 let sledovat vývoj pojetí výchovy PŠL 
v zamyšleních řady autorů (Gintel, Hora, Neuman, Hanuš, Halada, Holec, Jirásek), a to s odkazy, či citacemi 
významných dobových textů.  
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s těmito pojmy operujeme bez ohledu na to, jestli si tyto kategorie představujeme jako 

principiálně rozporné nebo jestli předpokládáme, že zlo nebo špatnost je důsledkem nevědění 

(zlo je zde vlastně nedostatkem dobra, jako tma je nedostatkem světla). Do jaké míry je 

respektována autonomie jedinečné důstojnosti vychovávaného konkrétně při práci se 

zážitkem zvažuje Vadíková (2013, s. 54): Využít zážitek v edukačním procesu znamená 

respektovat autonomii jedinečné důstojnosti osoby a nabídnout prostor a čas pro axiologicko-

aretologickou předpřipravenost její osobnosti pro uskutečnění osobního životního příběhu. 

Téma zachování důstojnosti jedince má daleko širší přesah, než je zklamání sebe sama, pocit 

selhání v případě výzvy různého charakteru (např. uměleckého projevu, sebeodkrývání 

v psychohrách, tedy nejen v případě fyzicky náročné výzvy). Roli tu hraje sociální kontext, 

např. uznání skupinou. Zásadní komponentou ZP je aspekt emocionálního náboje prostředí, 

včetně prostředí sociálního, důvěry ve skupině a v instruktorově citlivém jednání s respektem 

k důstojnosti vychovávaného (Gintel, Hanuš, Jirásek, Holec, Válek aj., více kap. 3.2.1, 3.1.1 a 

texty kap. 4). 

Míra svobody se liší v různých přístupech výchovy, a tedy nejen s rozličnou edukační 

realitou. Vezmeme ku pomoci situaci ve škole ve dvou odlišných didaktických pojetích výuky 

(víc kap. 2.1): tradiční přístup cele podřízený učiteli (respektive učivu) a přístup zaměřený na 

žáka, kdy (jak již v název napovídá) edukační proces staví vychovávaného (žáka, účastníka 

kurzu apod.) do klíčové role. Helus (2015, s. 315) hovoří podobně o tzv. výukovém 

spoluaktérství. Učení v tomto pojetí stojí do jisté míry na svobodném jednání (a zároveň 

zodpovědnosti) vychovávaného (žáka): učitel má provázející roli, v aktivní pozici je žák, 

znalosti se konstruují v kontextu zkušenosti (kap. 4). ZP je svým pojetím výchovy zcela zřetelně 

postavená na tomto přístupu. Zcela svobodné postavení vychovávaného to ale do důsledku není 

a ani nemůže být. O jakou míru svobody ve vztahu k zodpovědnosti zpravidla jde, je patrné 

z Vážanského vymezení znaků ZP (In Hanuš, Chytilová, 2009, s. 22):  

• Demokratická spolupráce zúčastněných místo principu rozkaz – poslušnost, 

• Učení se důsledkem vlastního jednání místo postoupení odpovědnosti hierarchickým 

strukturám, 

• Zřeknutí se předstíraných obrazů světa ve prospěch dopracování se vlastních, 

společenských a individuálních názorových struktur, 

• Společné překonávání úkolů místo principu konkurence a soutěživosti 

Zodpovědnost pedagoga přitom není ale nijak oslabena, jeho role spočívá v nastavení činností 

(her, programu) a jeho provázení tak, aby poskytovaly příležitost k učení v závislosti 
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na potřebách a vyspělosti skupiny (Hora, 1984, s. 11, Křivohlavý, s. 52 a Gintel, s. 70 tamtéž; 

Vecheta, 2009, s. 12; Martin In Franc, Zounková, Martin, 2007, s. 22; Činčera, 2007, s. 23; a 

Henton, 1996; Frank, 2004, kap. 4). Jeho facilitativní, provázející role, jak z citovaných zásad 

vyplývá, stále obsahuje podstatnou míru kontroly nad děním v edukačních situacích, 

ale je logicky omezená tím, že nesmí bránit rozhodování žáků, respektive vychovávaných 

(Pelikán, 2009, více kap. 2.1). Větší míra svobody žáků a zároveň nižší míra kontroly učitelem, 

než je tomu v tradiční hodině, bývá pro tradiční typy učitelů odrazující. Vnímá takto nastavenou 

edukační situaci jako nekomfortní, dokonce může podléhat obavě z vymykající se autority. 

Tomu pocitu může snadno propadnout, jestliže se běžně opírá o snadno nabytou formální 

autoritu danou jednak legislativně školským systémem a jednak tradičním vnímáním 

společností. Platí tedy, že podmínkou uplatnění zážitkových postupů ve škole (a podobně např. 

v konstruktivistických postupech, kap. 2.1) je přirozená autorita učitele. Téma autority tedy 

poskytuje myšlenkový rámec pro možnost svobody rozhodování vychovávaného při jeho 

zodpovědnosti. Zvažujeme zároveň míru autoritativního působení v zájmu otevření prostoru 

pro sebevýchovu a sebevědomí vychovávaných (volní vlastnosti, sebeovládání při práci, 

povinnosti, pořádku, formování sebevědomí). Pohybujeme se na linii vztahu exteriorizace 

a interiorizace (Vališová, 2013 a také 1994, s. 52; podobně Bendl, 2015, s. 253 a také 2001; 

Helus, 2015, s. 352). Téma neformální autority a pěstování sociálních dovedností vedení 

skupiny patří k tématům ZP od textů počátečních zdrojů prázdninové pedagogiky: vést 

aneovládat; společný cíl, nikoliv převaha; dohled, nikoliv dozor; citlivost pro společný zájem 

(Gintel, 1984, s. 95-100); řídí, sám se prosazuje minimálně; drží se zpátky, nedominuje; nehrát, 

nepředstírat, být důvěryhodný a úctyhodný znamená stát se v očích vychovávaných vzorem 

(Křivohlavý, 1984, s. 56–68). Poslední témata jsou společná pedagogice volného času, sociální 

pedagogice a ZP a uvozují následující podkapitolu.  

1.2 Vztah ZP k pedagogice volného času a sociální pedagogice 

Pedagogika volného času má k ZP vztah spíš paralelní, setkávající se praxi, podporující se 

společnými charakteristikami vyplývajícími z edukačního prostředí neformálního vzdělávání, 

akceptující se v některých teoretických konstruktech. Jirásek (2004, s. 10) se vymezuje 

ke vztahu ZP a pedagogiky volného času (laisure education) odkazem na fenomén volného času 

jako aspekt vymezující časový prostor, kdy k výchovnému působení dochází. Konstatuje, že 

výchova ve volném čase a její teoretické uchopení (pedagogika volného času) je disciplínou 

jdoucí napříč možnostmi ZP. To dále vysvětluje tím, že její obsahové vymezení: 

• je širší než ZP: vztahuje se k veškeré výchově mimo vyučování 
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• naopak je užší než ZP: ze své podstaty (volného času) se nevztahuje na školní 

edukaci, kde ZP může uplatnit svůj potenciál (tamtéž s. 11). 

Navzdory tomu bývá ZP historicky spojována s pedagogikou volného času, protože 

myšlenkové zdroje ZP pocházejí z období experimentálních a prázdninových programů 

pro mládež, organizovaných v 70. letech bezvýhradně ve volném čase. V polistopadovém 

období vyvstal požadavek přestrukturování pohledu na výchovu především jasným vymezením 

vůči komunistické ideologii (více kap. 2.1). Tak byla v té době se konstituující ZP zprvu 

vnímána jako trend, reformní inovace vynořující se spolu s kritikou stávajícího vzdělávacího 

systému a vztahující se k volnému času. Vážanský (1995, s. 132) popisuje ZP jako 

„znovuobjevenou a oživenou“, a to v čase, kdy zdůvodňuje emancipaci pedagogiky volného 

času jako svébytnou platformu výchovy, kde učení je pojato jinak, než školně-kognitivním slova 

smyslu, nýbrž v komplexním a bohatém slova smyslu, přiměřeném volnému času (s. 72). Oba 

obory se shodují na komplexním vnímání rozvoje osobnosti vychovávaného, reagují 

od počátku na tradiční, školsky „rozparcelovaný“, pohled na edukaci žáka optikou jednotlivých 

předmětů a do jisté míry se vymezují v rámci požadavků na nastavení neformální výchovy vůči 

systému formální výchovy tehdejšího školství. Pedagogiku volného času řadí do systému 

pedagogických věd jako aplikační, mající praktický dopad. Časové hledisko „volna“ ve 

frekvenci v denním volném čase, týdenním, ročním, včetně specifik životních etap (volného 

času ve stáří) uvozuje konkrétní specifika přístupů, které směřují k dílčím disciplínám 

pedagogiky volného času. Vážanský (1995, s. 93) vidí v komplexním pohledu holistické 

výchovy také cestu k překonání rozpolcenosti lidské existence v práci (škole) a volném čase. 

Holistickou koncepci života, propojení tělesného, intelektuálního a duchovního rozvoje chápe 

jako cestu, kterou pedagogika volného času osvobodí od zúženého uvažování nad rozvojem 

člověka pouze ve vazbě na práci 25. S fenoménem volného času dospělých do oblasti vstupuje 

obor andragogika v zájmovém vzdělávání, teprve následně ke vzdělávání, které je 

organizováno v rámci pracovní doby jako firemní vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů. 

V některých specifických formách se andragogika opírá o ZP, konkrétně např. outdoor 

management training (Svatoš, Lebeda, 2005; Česká cesta, 2007; Hanuš, 2013). Tyto formy 

vzdělávání probíhají na široké platformě komerčního i neziskového sektoru v zahraniční i u nás 

                                                 
25 Podle Vážanského volný čas nabývá na významu jako čas zbývající po práci, tedy ten čas, který práce dovolí 
a který můžeme vnímat jako společensky neproduktivní a bezcenný. Ovšem zároveň je volný čas nutným prostorem 
pro regeneraci, obnovení pracovní síly, ale také jako čas pro další rozvoj pracovních dovedností. Už v 90. letech 
píše o závažných negativních důsledcích industrializace života společnosti na životní styl v naší kultuře. Tento 
pohled přináší úvahu nad změnou motivace volného času (vedle intenzity, prožívání a postoje k volnému času). 
Pozn.: text částečně převzat z článku autorky (2017). 
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(objevuje termín zážitková andragogika; Balvín, 2018, s. 31). Outdoor management training se 

v řadě pojetí odklání od českých zdrojů ZP (např.  nekritickým přebíráním zahraničních modelů 

a šablon v 90. letech; více kap. 4)26.  

Vážanský (1995) pedagogiku volného času řadí do systému pedagogických věd jako 

aplikační, mající praktický dopad. Časové hledisko „volna“ ve frekvenci v denním volném 

čase, týdenním, ročním, včetně specifik životních etap (volného času ve stáří) uvozuje 

konkrétní specifika přístupů, které směřují k dílčím disciplínám pedagogiky volného času. 

Didaktickou oporu pedagogiky volného času vidí v koncepci animace salesiánské27. Hovoří 

o požadavku provázanosti cíle, obsahu, metody, procesu a účinku (v otevřeném přístupu 

podněcování a podpory kreativity, komunikace a participace; srov. Kaplánek, 2009). 

V současné době se didaktická východiska volnočasových činností obohatila rozmanitostí 

edukačních prostředí neformální výchovy. 

Cílem výchovy ve volném čase je slovy Pávkové (2015, s. 124) naučit jedince hospodařit 

s volným časem, rozumně ho využívat a oceňovat volný čas jako významnou životní hodnotu. 

Na základě aktuálních nároků vyvozuje Pávková dílčí cíle a funkce výchovy ve volném čase: 

Dílčí cíle: naučit vychovávaného jedince rozumně odpočívat, umět volit účinné formy rekreace, rozvíjet zájmy, 
podporovat aktivní zájmy, objevovat a rozvíjet specifické schopnosti, uspokojovat a kultivovat potřeby, naučit 
jedince vhodně využívat dostupných materiálních prostředků pro trávení volného času, vést k celoživotnímu 
vzdělávání. 

Výchovně-vzdělávací funkce (rozvoj osobnosti po psychické, fyzické i sociální stránce v rámci uspokojování 
a kultivace potřeb – seberealizace, sociální vztahy, objevování a rozvoj zájmů); 
Zdravotní funkce (režim dne přizpůsoben věku, pohybové aktivity s respektem k přirozené potřebě 
spontánního pohybu dětí mladšího školního věku a zároveň kompenzací po pohybově pasivním dopoledni, 
zdravé stravování včetně vhodných stravovacích návyků, pitného režimu, hygienických návyků péče o tělo, 
oděv, obuv i prostředí, bezpečnosti pracovních postupů, psychohygiena); 
Sociální funkce (dohled ve smyslu zajištění bezpečnosti mimo vyučování, navazování sociálních vztahů, 
postavení ve skupině v sociálních rolích, kultivace sociálních dovedností, vyrovnávání nestejných podmínek 
rodinného prostředí dětí ve skupině); 
Preventivní funkce (předcházení negativním jevům v chování, včetně závažných jako jsou agresivita, 
závislosti, netolerance, ale zdánlivě banální neukázněnosti, jako je nerespektování pravidel, autority, lhaní, 
záškoláctví apod.). (Pávková, 2015, s. 122–124; z článku autorky, 2017) 

 
Výchovně-vzdělávací a sociální funkce výchovy ve volném čase mají podobná významová 

vymezení k pojetí ZP, zatímco formulace zdravotní funkce se zdají být vztažené ke školnímu 

věku (jen do jisté míry: zmíněné návyky zdaleka nejsou napříč různými věkovými skupinami 

zcela samozřejmé). ZP pracuje se stejnými aspekty v rámci rekreačních cílů kurzů, a to v rovině 

                                                 
26 Tato práce se vztahuje ke školní edukační realitě, proto se zde ani v následných didaktických kapitolách 
nebudeme věnovat ZP v andragogickém kontextu. 
27 Pojem animace má v kontextu Vážanského pojetí (s. 85) dobový dosah (vychází z Opaschowského 80. let, 
navazuje na tradici Dona Bosca, salesiánů). 
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výchovné i organizační (při dramaturgickém zakomponování náročných programů po fyzické i 

psychické stránce, viz dramaturgická pravidla kap. 4). Preventivní funkce vyžaduje již svou 

sociální komplexitou širší zamyšlení. Pod pojmem prevence se rozumějí veškeré aktivity a 

opatření směřující k předcházení a minimalizaci jevů, které jsou spojeny s rizikovým chováním 

a jeho důsledky (Bendl, 2015, s. 228). Téma prevence je závažným tématem, které si troufáme 

označit za všudypřítomné pozadí cílů výchovné práce v rozličných edukačních prostředích. 

Vážanského úvaha, že pedagogika volného času je mostem mezi školní a sociální pedagogikou 

(1995, s. 90; srov. Němec, 2009) míří k řešení problémů odvíjejících se od uchopení volného 

času, včetně preventivních, diagnostických, poradenských a následně intervenčních kontextů. 

Preventivní aspekt lze vysledovat v jeho specifikaci role pedagogiky ve sféře volného času 

v těchto dimenzích: 

• kompenzace a zmenšení sociálních tlaků, komunikativních bariér, kreativní 

zdrženlivosti (střídmosti a kulturního přizpůsobení); 

• animace a schopnost aktivního střetnutí mezi sebou a sociálním prostředím pomocí 

hry, sportu, umění, literatury, médií, techniky a politiky (Vážanský, 1995, s. 95 

s odkazem na Opaschovského). 

Z. Kolář (2012, s. 98), který definuje ZP jako jeden z přístupů v pedagogice volného času, 

přisuzuje ZP preventivní roli i v rovině sekundární. Vychází z toho, že si ve volném čase 

člověk/žák/dítě sám volí takové aktivity, o které má zájem, má je rád, jsou spojeny s hlubšími 

a intenzivnějšími zážitky. Zabývá se i otázkami primární a sekundární prevence sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže28. Preventivní téma v primární rovině patří k zacílením 

výchovy, ale sekundární prevence přesahuje spíš do oblasti sociální pedagogiky. Téma 

rizikového chování (novější termín) a prevence rizikového chování bývá uváděna do úzkého 

spojení se sociální pedagogikou pro determinující vliv sociálního prostředí, který zkoumá. 

Podle Bendla (2014, s. 16) se sociální pedagogika zaměřuje na vlivy prostředí na výchovu; 

odchylky sociálního chování (rizikového chování, sociálních deviací); prevenci a terapii 

jedinců a sociálních skupin; pomoc a péči všem věkovým kategoriím; ochranu a práva dítěte; 

péči v rámci formální i neformální výchovy a konkrétní pomoc a péči v terénu. Má tedy vazbu 

na sociální práci v souvislosti s rizikovým chováním jednotlivců i skupin na straně jedné 

a ochranou dítěte v jeho vývoji na straně druhé. Tím má blízko k intervenci poradenského, 

či terapeutického charakteru pro člověka v krizi. Pedagog zastává zpravidla detekční, 

                                                 
28 Připojuje druhý aspekt: volíme pro volný čas nabídky takových činností, které s hlubšími pozitivními zážitky 
souvisejí, ale uchopení „zážitků“ nevysvětluje. 
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či diagnostickou úlohu (dětí v životné změně, v krizi traumatické povahy), poskytuje sociální 

oporu, případně zprostředkovává odbornou pomoc (Jedlička, 2007, s. 367-369; Bendl, 2011; 

Martanová, Valentová, 2013; více kap. 3.1.1). V širším pojetí se sociální pedagogika zaměřuje 

na roli prostředí ve výchově, na zvládání životních situací bez ohledu na věk ve smyslu 

napomáhání souladu potřeb jedince a společnosti, na utváření optimálního životního způsobu 

(Kraus, 2009, s. 733; podobně Němec, 2018). Ve vztahu k sociologii má blízko k filozofickým 

apelům na potřebu změn ve výchově v reakci na společenskou situaci. Objektem zájmu zde 

není pouze školní mládež, což je blízké biodromálnímu pojetí ZP.  

Ve vztahu k socializaci, specificky k výchově, sociální pedagogika staví důsledně 

na interakci prostředí a jedince v širokém slova smyslu. Bendl (2015, s. 98) vysvětluje ve shodě 

s Pelikánem (2009, s. 19) možnost organizace výchovné situace tak, aby sama o sobě poskytla 

příležitost samostatného rozhodování vychovávaného a vedle intencionálního (záměrného) 

působení zdůrazňuje tzv. pedagogizaci prostředí jako zvláštní případ funkcionálního působení, 

tedy konceptu nepřímé výchovy29. Koncept nepřímé výchovy se propojuje s nahlížením ZP na 

formování osobnosti tím, že prostředí chápe jako didaktický nástroj v dramaturgii kurzů 

(Křivohlavý, Hora, Gintel, 1984; Jirásek, 2016). Konkrétní specifika práce s cíli tohoto druhu 

zpracovávají empirické studie v diskursu ZP30. 

Podobně jako sociální pedagogika řeší své vymezení jako mezioborová věda, některé 

charakteristiky ZP nevyjasňují mezioborové hranice. Myšlenky, na které se váží zdroje ZP 

v mezinárodní Outward Bound31 a současné české ZP, stojí již od počátku na propojeném 

vztahu výchovy, prevence a terapie. Kurt Hahn pojmem zážitková terapie posílil smysl 

ochrany, léčení a posílení v atmosféře individuálního a společenského úpadku 19. a 20. století 

a ve svém odborném životě pohyboval mezi dimenzemi pedagogiky a terapie (Neuman, 2004, 

s. 95; Rýdl, 2013; Allison, 2018, s. 39; Frank, 2004, s. 6). Pohyboval se na poli reformní 

pedagogiky. Nápravu spatřoval ve výchově a vzdělávání charakteru a práci se skupinovou 

dynamikou (kap. 3.3). Edukační konstrukt ZP je třeba odlišit od terapeutického diskurzu. 

To považujeme za důležité téma, proto se mu budeme věnovat podrobněji v následujících 

textech (více kap. 3.1.1).  

                                                 
29 Bendl (2015, s. 104) s odkazem na Furlana hovoří o třech významech pedagogizace prostředí: sjednocenost 
nebo jednotná tendence výchovného vlivu (škola a rodina); humanizace člověka (lidské prostředí pro vývoj 
v lidskou bytost; využívání prostředí jako pedagogického prostředku (edukační nástrojem je cílená organizace 
sociálního i životního prostředí.  
30 Empirická studie na pomezí vědeckých oborů kineantropologie a pedagogiky projektu neformální edukace kurzu 
PŠL Život je gotickej pes, byla zpracována v diskursu ZP (Jirásek, Svoboda, 2015, s. 19; více kap. 4.1). 
31 Outward Bound International: Poslání: pomáhat lidem odhalovat a rozvíjet jejich schopnosti pečovat o svůj 
osobní rozvoj, o své okolí a svět kolem sebe. Prostředkem této výchovy je výzva – zkušenost z náročných situací 
v neobvyklém prostředí (více kap. 3.3). 
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2 Zážitková pedagogika v didaktickém kontextu 
Kapitola bude spočívat na mapování společných témat obecné didaktiky a metodického aparátu 

ZP. Bude strukturována do dvou částí. Nejprve se pokusíme odvodit od obecných didaktických 

definic, modelů výuky (odpovídajících teoriím učení) postup výukové strategie v kontextu ZP. 

V druhé části tyto souvislosti vztáhneme ke konkrétním metodickým postupům hlubším 

nadoborovým pohledem na edukační procesy, kde pracujeme se zážitkem jako prostředkem 

učení.  

V terminologickém systému pedagogiky je didaktika chápána nejčastěji jako teorie učení 

a vyučování, zabývající se cíli, obsahy, metodami a organizačními formami ve vyučování, 

či reálnými aspekty edukace. V podrobnější diferenciaci se rozlišuje didaktika: 

• podle kritéria obsahových specifik: obecná didaktika a speciální didaktiky (oborové 

didaktiky, předmětové didaktiky); 

• podle kritéria struktury školské soustavy: didaktika preprimární, primární, 

středoškolská, vysokoškolská apod. 

Didaktika je zároveň profesní vědou (pro učitele), a to v úzkém propojení teorie a praxe 

edukace. Základními didaktickými kategoriemi jsou v souhrnu32:  

• výchovně-vzdělávací obsah, výchovně-vzdělávací proces, edukace, výuka, vyučování, 

vedení či výchovné působení, učení; 

• vychovávající (vychovatel, učitel) a vychovávaný (žák, skupina), instituce; 

• učební situace (pedagogické, edukační), prostředky (metody, organizační formy, 

pedagogická komunikace, materiální didaktické prostředky) a prostředí výchovně-

vzdělávacího procesu; 

• pedagogická diagnostika, projektování, realizace, evaluace výchovně-vzdělávacího 

procesu.  

V širším pojetí bývá didaktika chápána jako teorie vzdělávání33. Maňákem (2003, s. 6) 

je didaktika definována jako teorie vzdělávání a zahrnuje všechny jevy a procesy týkající se 

záměrné myšlenkové a motorické kultivace učiva, a to ve všech formách a stádiích vývoje. 

Rámcem je široké pojetí systému směřujícímu k formování a rozvoji mnohostranné, 

harmonicky rozvinuté osobnosti. Na Kotáskově prostorovém schématu (obr. č. 3) je dobře 

                                                 
32 (Průcha, Walterová & Mareš, 2009; Skalková, 2007; Blížkovský, 1992; Kalhous, Obst a kol. 2009; Kolář, 2012; 
Maňák, 2003; Janík, 2013a; Zvírotský, 2015). 
33 V pedagogickém slovníku je pod heslem didaktika uveden původní Komenského pohled na didaktiku jako 
na obecnou teorii vzdělávání včetně obecné, mravní výchovy (Průcha, Walterová & Mareš, 2009) 
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pochopitelná komplexnost procesů v rozlišení výchovy, vzdělávání a výcviku ve struktuře 

pedagogických pojmů 34 (Kotásek, In Starý, 2006, s. 12):  

 

Obrázek 3 Kotásek: Struktura základních pedagogických pojmů (převzato Kotásek In Starý, 2006, s. 12) 

Prostorovým průnikem psychologické dimenze schéma zdůrazňuje obecný pedagogický 

konsenzus, že výchovné působení (ve výuce i mimo výuku) chápeme jako edukační proces 

neodmyslitelný od učení. To je podstatné pro posílení povědomí o tom, že i mimo vyučování 

hovoříme o učení v psychologických kategoriích: kognitivní, postojové a psycho-motorické 

oblasti35. Vzdělávání, výchova a výcvik se vztahují jak k výuce, tak k výchově mimo výuku36 

                                                 
34 Starý dokládá k původnosti Kotáskova schématu: Vzhledem k jeho omezeným možnostem publikovat v období 
tzv. normalizace se podařilo J. Kotáskovi prezentovat odborné veřejnosti svůj návrh struktury základních 
pedagogických pojmů až s velkým časovým odstupem, a v to ještě v publikaci s malým nákladem. V knize 
Československá výchovně vzdělávací soustava a otázky pedagogiky předložil ucelenou strukturu základních 
pedagogických pojmů. Vzhledem k tomu, že se jedná o málo známou publikaci, dovolujeme si zde s laskavým 
svolením autora přetisknout původní schéma (Starý, 2006, str. 12) 
35 Didaktika odvozuje domény cílů: kognitivní, psychomotorické a postojové; pedagogika volného času původně 
užívala složky výchovy: rozumová, mravní, světonázorová, estetická, pracovní technická, pohybová aj.) 
36 Pávková v diskurzu pedagogiky volného času pracuje s pojmem výchova ve volném čase a výchova mimo 
vyučování, ale ten vztahuje pouze k jedincům, kteří chodí do školy (Pávková, 2015, s. 121; Jirásek, 2004, s. 11, či 
2016, s. 171). 
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v odlišení v rámci dimenze organizace. Obojí je v oblasti činností vychovávajících označeno 

souhrnným pojmem výchovné působení, ale odlišeno v pojmech vedení (ve výchově 

mimo výuku) a vyučování (ve výuce). Vymezení pojmů vyučování a vedení nese důležité 

terminologické vydělení v rámci školní a „mimoškolní“ didaktiky. Analogicky by mělo platit, 

že při výchově mimo výuku je učení řízeno prostřednictvím vedení. Zatímco vyučování 

je zavedený pojem, vedení není v odborné literatuře důsledně využíváno37 (resp. užívá 

se ve spojení vedení kroužku, vedoucí skupiny, oddílu ve smyslu organizace, managementu). 

Odlišování školní a mimoškolní didaktiky v našem pohledu nebude podstatné, pokud budeme 

výchovně-vzdělávací proces sledovat nazíráním obecné didaktiky na edukaci v širším pohledu 

Kotáska. V dalším textu proto budeme užívat pojem výuka, který zahrnuje implementaci 

„výchovných“ cílů kurikula OSV v rámci výchovného působení školy. 

2.1 Výchovně-vzdělávací proces pohledem obecné didaktiky a ZP 

Janík (2013a, s. 1) vymezuje obecnou didaktiku jako základní pedagogickou disciplínu, 

která usiluje o systematizaci a interpretaci klíčových didaktických jevů a zákonitostí 

a o vymezení obecně platných didaktických principů. Janík dále textu upřesňuje, že obecná 

didaktika přitom není „zbytkem obecných otázek“, které zůstaly nerozebrány dílčími 

didaktickými disciplínami, naopak, jde jí o objasňování základních otázek, které umožňují 

propojení dílčích didaktických disciplín a řešení jejich problému na společné terminologické 

bázi. Svébytnost a pojetí obecné didaktiky se ve vývoji velmi komplikovaně měnilo38 jednak 

v závislosti na filosofickém pohledu na cíle výchovy (často socio-kulturně či historicky 

podmíněné) a jednak s odlišnými pohledy rozmanitých teorií učení, modelů učení a modelů 

výuky39. Současné pojetí didaktiky je ovlivněno konstruktivismem (kognitivním či sociálním), 

prosazujícím se v reakci na transmisivní přístup k vyučování, vliv si udržují behaviorismus a 

kognitivismus. Trendem jsou postupy založené na aktivizaci žáka v sociální interakci a 

smysluplnosti edukačního procesu (Dvořák, Vyskočilová, 2009; Mareš, 2001; Veverková, 

2009; Jonassen, Land ed., 2012; Janík, 2013a, též 2013b; též Helus, 2015, s. 310).  

Bude tedy vhodné sledovat výchovně-vzdělávací proces v situačním pojetí. Pedagogické 

situace představují určitý časově ohraničený úsek, v němž se odehrává interakce mezi učitelem, 

žákem a učivem (Janík, 2009, s. 179). Pedagogické situace jako záměrně vytvořené situace 

                                                 
37 V didaktice se objevuje spíš termín provázení ve významu facilitace, či nižší míry řízení procesů. 
38 Směry pragmatické pedagogiky (Dewey), behaviorismu, progresivismu, technologií a systémového myšlení, 
kognitivismu (v návaznosti na Piageta), humanistické psychologie (Rogers).  
39 Teorie učení, z nichž odvozují modely učení, vycházejí z výzkumu učení z ideální situaci učitel-jedinec, 
ne ve složité praxi třídy s řadou proměnných; podobně teorie výuky a modely výuky (Mareš, 2001, s. 394). 
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poskytují prostřednictvím učebních úloh příležitostí k učení, a to jako nabídka a současně 

pobídka k učení (též Průcha, Walterová & Mareš, 2009, s. 323; srov. Pelikán, 2009, s. 22). 

Tento pohled školní didaktiky na edukační procesy v kontextu výuky lze analogicky vztáhnout 

k intencionálnímu edukačnímu procesu výchovy mimo výuku: základní charakteristikou 

bude vytváření příležitosti k učení k výchovným cílům. Otázka intencionality v oblasti výchovy 

v užším slova smyslu je východiskem pro míru řízení edukačního procesu40. Výchovu definuje 

Blížkovský jako snahu o cílevědomé vedení komplexního procesu utváření člověka a lidských 

vztahů v zájmu jejich harmonického rozvoje (1992, s. 38–41), ale jeho chápaní pojmu vedení se 

do jisté míry od Kotáska liší41. Didaktická témata Blížkovský specifikuje v kategoriích modelu 

výchovně-vzdělávacího procesu (dále VVP) a operativního pedagogického projektování 

výchovy v užších sociálních skupinách (nejen třídách).  

 
Obrázek 4 Model výchovně-vzdělávacího procesu podle Blížkovského (1992, s. 71, upraveno) 

Z modelu (obr. č. 4) je možné dobře vysledovat vztahy mezi faktory VVP jednak uvnitř modelu 

výchovy, jednak v propojení s vnější sítí: prostředím aktérů samotných a dalších souvisejících 

skutečností (včetně společnosti, institucí aj.). Současná didaktika pracuje v oblasti cílů 

vzdělávání s pojmy ontodidaktická a psychodidaktická transformace obsahů. V Průchově 

                                                 
40 např. výchova pedagogizací prostředí, kde je role vychovávajícího oslabena, ale stále klíčová v aranžování 
a zpracování edukační situace, poskytující příležitost k učení (Pelikán, Bendl v kap 2.); též kap. 4. 
41 Na rozdíl od Kotáska chápe pojem vedení Blížkovský (s. 232) v rovinách makrořízení (rámec celé společnosti, 
vzdělávací soustavy) a mikrořízení (rámec výchovně-vzdělávací instituce, výchovně-vzdělávacího procesu, 
resp. pedagogického procesu, a dále též sebeřízení). 
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pojetí (2009a, s. 236) je obsah charakterizován v diskurzu kurikula školního vzdělávání, 

zatímco ve Slavíkově pojetí (1997, s. 28; též Janík, Slavík, 2007) v širším smyslu výchovy. 

Ontodidaktická transformace obsahu se týká transformace oborových obsahů (vědy, kultury, 

včetně etiky, hodnotového aparátu apod.) do kurikula na úrovni Blížkovského makrořízení 

(na modelu jde o kontext vnější sítě). Psychodidaktická transformace obsahu na úrovni 

výchovně-vzdělávacího procesu se promítá do Blížkovského mikrořízení na pozadí vnitřní 

komplexity faktorů na modelu VVP, současně s tím i do operativního pedagogického 

projektování42. Autoři Janík a Slavík zasazují psychodidaktickou transformaci obsahu 

do interakce učitel-žák. Zdůrazňují učitelovo hluboké chápaní komplexní dynamiky edukace v 

propojení s didaktickou znalostí obsahu (oboru): učitel vytváří edukační situace tak, aby byly 

funkční pro žákovo učení obsahu a žák mohl přebírat aktivní roli v procesu edukace (Slavík, 

Janík, 2007, s. 58, též Janík, 2009, s. 141; Slavík, 1997; Helus, 2015, s. 295). Podobně 

Blížkovský podřizuje pedagogické projektování výchovy hlubšímu poznání procesuální 

stránky výchovy ve vytyčování cílů, plánování výchovných situací a procesů, v nichž si žáci 

projektované vlastnosti osvojují. Podstatné je zdůraznění aktivní role žáka: Blížkovský se tak 

konzistentně směřuje výchovné procesy k sebevýchovným procesům vychovávaných. Každé 

výchovné působení by …mělo ústit v sebevýchovu, v uvědomělou harmonickou seberealizaci 

člověka (1992, s. 35). Podobně Pelikán (2009, s. 19) říká, že základním smyslem výchovy je 

současně stimulace vlastní snahy jedince po zdokonalení, po autenticitě a vnitřní integraci 

spolu s úsilím stát se socializovanou bytostí. Klíčovým požadavkem je úzká návaznost na 

průběžnou pedagogickou diagnostiku skupiny i jednotlivců, což nese značně vysoké 

požadavky na pedagogickou vyspělost vychovatelů. 

Didaktické kategorie ZP se utvářely odvozením metodiky psychodidaktickou cestou 

z východisek psychologie osobnosti, sociální, kognitivní či biodromální psychologie 

(viz kap. 1.1), ale opírají se také o zkušenosti z praxe43. Tradované metodiky vznikaly 

od 70. let44 a zakládají se mimo jiné na textech psychologů Křivohlavého (1984), Bakaláře 

a Břicháčka (In Jirásek, Svoboda, 2015), Gintela (1984; Gintel In Jirásek, Svoboda, 2015) 

a Smékala (2002 aj.). Pojetím se shodují s Blížkovského operativním pedagogickým 

projektováním výchovy a pojetím výchovy s Palikánem. Didaktický aparát ZP se odvíjí 

                                                 
42 Operativní projektování rozvoje lidského teoretického, praktického i sociálního učení a sebezdokonalování 
(Blížkovský, 1992, s. 255) 
43 proto bývají někdy označovány za prakticistní, zřejmě právě proto, že obcházejí odbornou didaktickou 
terminologii (vyjma tělovýchovné a umělecké obory sledující částečně oborové didaktiky a tehdy nově 
se prosazující ekologickou výchovu).  
44 podrobně viz kap. 1: namátkou tábornické školy, prázdninová pedagogika, experimentální akce, Prázdninová 
škola (později PŠL; Jirásek, Svoboda, 2015, s. 32) a další hnutí včetně skautingu. 
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od obecného pojetí výchovy a z hlediska pedagogiky nabývá nevyhraněnými stanovisky 

nadoborový charakter (podobně v řadě textů Jirásek, Slavík; či Zounková, Franc, Martin, 2007 

aj).  Zřejmě platí, že ZP přispívá do diskurzu obecné didaktiky deskripcemi psychodidaktických 

transformací obsahů výchovy a deskripcí didaktického využití zážitku jako příležitosti k učení 

v nadoborovém pojetí.  

Metodické texty ZP vznikaly pro potřeby praxe (Svatoš In Franc, Zounková, Martin, 2007, 

s. 8; Hora, 1984; Gintel, 2004, s. 99 aj. v Gymnasionu, č. 7, 2007). Mezi prvními autory 

metodik45 jsou hojně zastoupeni psychologové (dále učitelé, sportovní instruktoři, také lékaři, 

filosofové, umělci, studenti; srov. obr. 1 Zdroje ZP, kap. 1). Historicky se autoři metodik 

nejprve spolupodíleli na organizaci programů pro mládež ve spontánní reakci na „masovou“ 

státní výchovnou politiku (Svatoš In Franc, Zounková, Martin, 2007, s. 8). Socio-kulturní 

či historické podmínění pojetí výchovy a vzdělávání je obecným rysem pedagogiky jako 

sociální vědy. Rýdl (1994, s. 29) charakterizuje toto období takto: Výchovná funkce školy byla 

nahrazena funkcí ideologických kadlubů a učitelé a žáci byli úmyslně zahlcování přetíženými 

osnovami, čímž jsme se po stránce vědomostí dostali na přední místa ve světě, ale z hlediska 

mravní a sociální přípravy jsme klesali ke dnu stejného žebříčku46. To hrálo jistě svou roli 

v odklonu tvůrců zážitkových programů od socialistického školství i přesto, že mnozí učitelé 

ctili a dál udržovali prvorepublikové etické postoje a hodnoty navzdory diktátu socialistického 

školství. Dominanci ve výchově měla mít ideologicky postavená PO SSM (děti školního věku) 

a SSM (mládež) a tábory pod hlavičkou ROH47. Je zřejmé, že koexistence českých hnutí 

a organizací, z nichž ZP čerpá, v tomto prostoru nebyla jednoduchá. Přesto se podařilo od 70. 

                                                 
45 Netýkaly se ještě explicitně ZP, která se formovala od 90.let (vícekrát v textu zmíněno). 
46 Poněkud zjednodušeným pohledem lze zvažovat sociálně-politické důvody, proč jsou psychologická východiska 
ZP kontinuálně propracovaná, zatímco ve zdrojích ZP obecně didaktická hlediska často míjena s dobovou logikou 
odmítání inspirací školní didaktiky. Učitelská praxe té doby disponovala precizními (ale také svazujícími) 
metodikami, ale především v oblasti vědomostí, protože výchovný kontext obsahoval zcela ideologicky 
orientované hodnotové imperativy. Podle Pařízka (1988, s. 98-101) mezi předpoklady úspěšné činnosti učitele 
patřil vedle znalosti obsahu, předpokladů pro práci s žáky, schopnosti výběru a uspořádání učiva, organizace 
vyučování, metodického zpracování učiva, také požadavek výchovného působení učitele při vyučování. Položka 
výchovné působení učitele zahrnovala na první pohled neoddiskutovatelné požadavky: znalosti vztahů mezi svými 
žáky, vztahů žáků k učiteli, škole a společnosti, zkušenosti a schopnost organizovat a využít metody mravní 
výchovy, podobně polytechnické, pracovní, rozumové, estetické, tělesné výchovy a jejich formativních vlivů a 
dále schopnosti pracovat s klasifikačním řádem a prostředky k udržení kázně a vedení žáků, prostor pro výchovu 
při sportovně-turistických kurzech. Avšak to celé, jakkoliv smysluplné (a jistě srovnatelné s dnešními texty RVP, 
srov. RVP ZV), je zarámováno klíčovým ideologickým kritériem (i obsahem) komunistické morálky a 
komunistické mravní výchovy a závěrem podmíněno znalostí teorie marxisticko-leninské světonázorové výchovy 
Pro upřesnění: školské ideologické proklamace v 70. letech normalizace byly naléhavější než Pařízkovy texty 
z doby relativního uvolnění po zavedení tzv. nové koncepce z r. 1983. Zároveň Pařízkův text svědčí o obratnosti 
vyjadřování se k oficiálním ideologickým požadavkům, jak bylo v té době nezbytné, pokud se odborníci nechtěli 
být odstaveni z profesních pozic. Odborně didaktická, resp. pedagogická erudice přitom zůstává nezpochybněna. 
47 PO SSM (Pionýrská organizace), SSM (Socialistický svaz mládeže), ROH (Revolučního odborové hnutí). 
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let prosazovat linii tzv. experimentálních akcí 48 a netradičních programů akcentovaných 

atmosférou a evaluovaných v závěrečných zprávách (Jirásek, Svoboda, 2015, s. 28–29). Podle 

Jiráska (2015, s. 31) dobově pojmenovaná prázdninová pedagogika budovala postupně svůj 

metodický základ, např. výchovné zásady na kurzech Gintela, Břicháčkovo vymezení 

konkrétních pedagogických cílů a specifika působení pedagoga, či Smékalův výčet 

pedagogických postupů a metod. Křivohlavý (1984, s. 17) vyslovuje vedle požadavků lidské 

způsobilosti instruktora a jeho interesu tzv. „imperativ vědět“ (obeznámenost s problematikou 

pedagogiky). Ve stejné publikaci se Gintel, Holec, Karlachová, Hora podrobně zabývají 

didaktickými postupy, včetně vazby na věkové skupiny. Od založení PŠL vznikala řada 

metodik (Neuman, Hanuš, 2007, s. 17):  

• Metodické listy pro pobyt v přírodě (1971–1977), vyšlo 33 čísel 

• Metodické listy pro tělovýchovnou a brannou činnost (1981–1988), 12 čísel. 

• Metodické listy Prázdninové školy Lipnice (1991–1992), 4 čísla 49 

S odkazem na výše zmíněné autory je možné shrnout, že metodické texty, z kterých se ZP 

konstituuje, již od počátku pracují s pojmy obsah, cíl, metody, zásady, přístupy (k edukaci), 

osobnost a odbornost pedagoga, skupina účastníků (potřeby skupiny, potřeby 

jednotlivce), projektování (specificky dramaturgie), prostředí (fyzické i sociální; 

atmosféra, klima). Tyto pojmy zhruba odpovídají současnému systému pojmů, jak je patrné 

z podrobnější komparace s Janíkovou Pojmovou strukturou obecné didaktiky (2013a, s. 3): 

Autor  Pojmová struktura  
Skalková (2007)  vzdělání – jeho cíle, pojetí, obsah a funkce  

učivo – jeho výběr a uspořádání v pedagogických dokumentech  
vyučování – osvojování vědění a organizace procesu učení žáků, výukové 
metody, organizační formy vyučování, didaktické prostředky  

Maňák (2003)  systém výuky – cíl výuky, obsah výuky, typy výuky, fáze výuky, technologie 
výuky (metody výuky, organizační formy výuky, didaktické prostředky, 
výsledky výuky, antropogenní činitelé výuky, prostředí výuky)  
výchovně vzdělávací proces, cyklus výuky  

Kalhous, Obst a kol. (2009)  činitele výuky – žák, učitel, učivo, sekundární škola, mimoškolní prostředí  
vyučování a učení – pedagogicko-psychologická diagnostika a evaluace, 
pedagogická komunikace a interakce, didaktické zásady, výukové cíle, 
organizační formy výuky, výukové metody, učební úlohy, materiální 
didaktické prostředky  
projektování, realizace a evaluace výuky – faktory výuky, projektování 
výuky, realizace výuky, kázeň ve výuce, hodnocení výsledků výuky  

Tabulka 1 Pojmová struktura obecné didaktiky (Janík, 2013a, s. 3) 

                                                 
48 Gintel (2004, s. 99) doslova říká, že projekt Gymnasion v experimentálním období) byl vlastně průlom do 
něčeho, čemu se dnes říká zážitková pedagogika. Na podnět UNICEFU (1971) bylo následně vybudováno centrum 
ve Švýcarsku a stejnojmenný projekt pod programovým vedením Allana Gintela.  
49 Podrobný přehled bibliografie PŠL včetně metodik (Holec, 2007a, s.176-181), aj. výroční č.7 Gymnasionu.  
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Obecná didaktika v moderní pojetí přenáší pozornost ke koncepcím, které se konstituovaly 

na kritice tradičních transmisivních přístupů. Pojetí postavená na facilitovaném učení se nazývá 

vzdělávání zaměřené na studenta (SCL: „Student-Center-learning“ v Rogersově pojetí50), 

anebo učební prostředí akcentující žáka (SCLEs: „Student-Centered Learning Enviroments“). 

Oba koncepty zmiňují návaznost na konstruktivistické kořeny, které přinesl Dewey. Mikoška 

zmiňuje zážitkové učení jako blízké SCL a cituje Rogersův apel: aby výuka vedle kognitivního 

zahrnovala také emotivní učení, aby se učitelé zaměřovali na celou osobnost žáka, aby vytvářeli 

učební prostředí prodchnuté akceptací, opravdovostí a empatickým porozuměním (2016, s. 67). 

Model SCLEs vychází z podrobnějšího srovnávání teoretických základů postupně se 

usměrňujících modelů: od výuky transmisivní, obohacené o cvičení se zpětnou vazbou, reflexí, 

přes konstruktivismus obsahující reflektování percepce a uvažování, až po zpracování 

kognitivního konfliktu v osobním a sociálním konstruování znalosti (Jonassen, Land ed., 2012). 

V českém prostředí požadavek centrální pozornosti na žáka ve výchovně-vzdělávacím procesu 

z pozice sociální pedagogiky specifikuje Helus pojmem výukovém spoluaktérství (2015, s. 315, 

též 2016 aj.). Tzv. přístup zaměřený na žáka uvádí Mareš (2009, s. 174) k tématu Učení ve 

školním prostředí. Využívá k jeho odlišení od tradičních přístupů převzatou tabulku Porovnání 

akcentů tradičního přístupu a přístupu zaměřeného na žáka (modifikovaně podle Jonassen, 

Landová; v příloze č. 2).  V následujícím schématu (obr. č. 5) přizpůsobíme tabulku 

odbouráním dělící hranice, aby bylo možné vizualizovat potenciál operativního přizpůsobení 

přístupu obsahu, potřebám skupiny, či podle autenticky se vyvíjející pedagogické situace51. 

Postupy ZP v průběhu kurzu (bloku programu) reagují na otevírající se témata potřeb skupiny, 

na vývoj skupinové dynamiky. Převládajícím přístupem ZP určitě zůstává učební prostředí 

akcentující žáka (resp. přístup zaměřený na žáka). Přestože výchovné obsahy na rozdíl 

od vzdělávacích zdánlivě nevyžadují výklad nových poznatků, protože pracují s dosavadní 

zkušeností, může být užitečné během facilitace učení objasnit pojmy či generalizace. Pedagog 

zpravidla volí přístup již při projektování výuky s ohledem na specifikum obsahu 

(Pasch & kol., 1998, s. 47; Drahanská, 2018, s. 54). Zvažování obou přístupů otevírá prostor 

v odůvodněných situacích facilitace učení na prožitku připustit intervenci hotových poznatků 

(Drahanská, 2018, s. 52–58, podrobněji kap. 4.2). V podstatě se dá konstatovat, že fakultativní 

uchopení dílčích akcentů obou přístupů bude využívat spíš pedagog při práci se skupinou, 

                                                 
50 Rogers popsal tzv. PCA: „Person-Centered Approach“ pro terapeutickou praxi, aplikační podobou 
pro pedagogickou praxi je SCL (Mikoška, 2016) 
51 při projektování (dramaturgii, tvorbě scénáře) a v průběhu edukačního procesu. Aranžování edukačních situací 
prostředím a postupem práce se zážitkem podrobně v kap. 4. 
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u které předpokládá, že má při různorodých zkušenostech zároveň nedostatečný pojmový 

aparát a schopnosti porozumět obsahu. Tento pohled bude zřejmě bližší nastavení edukační 

situace prožitku ve školním prostředí. 

 

 

Obrázek 5 Schéma potenciálu operativního vyvažování mezi koncepcí nazývané „učební prostředí akcentující žáka“ 
a tradiční koncepcí vyučování a učení (Jonassen, Land In Mareš, 2009, upraveno pro účel výkladu: Hanková, 2016). 

Tradiční koncepce 

vyučování a učení 

 Koncepce nazývaná „učební 

prostředí akcentující žáka“ 

Předávání poznatků, 
získávání znalostí 

 Interpretace poznatků, 
konstruování znalostí 

Výkon, dosahování 
mistrovství 

 Pochopení smyslu 

Vnější realita  Vnitřní svět 

Abstrakce, symboly  Kontext, zkušenost, autentičnost   

Individuální interpretace 
poznatků 

 Společné konstruování znalostí, 
sociální konsenzus 

Individualita žáka, jeho 
psychiky a myšlení 

 Komunita, kulturní 
zprostředkovanost 

Tlak zvnějšku, vnější 
motivace 

 Vnitřní motivace, zájem 

Redukce složitosti  Postihování jevů v jejich 
komplexnosti 

Individuální učení  Kooperativní učení 

Idealizování  Pragmatický přístup 

Pamětní učení, zapamatování 
si, vybavování si z paměti 

 Promýšlení, laborování 

Vnitřní, mentální svět  Mikrosociální a kulturní svět 

Receptivní, reproduktivní 
přístup 

 Konstruktivistický přístup 

Učení obecným poznatkům  Situované učení   

Teoretické znalosti  Znalosti použitelné v běžném 
životě 

Objektivní, modelované 
poznatky 

 Poznatky opírající se o 
zkušenosti, subjektivní 
interpretace poznatků a jejich 
případné korigování 

Atomizované, nefunkční 
poznatky 

 Ucelené funkční poznatky 
(„gestalt“) 

Znalosti a jejich ovládání  Používání poznatků a jejich 
předávání dál 

Objektivní, fixní, stabilní 
poznatky 

 Subjektivní, do kontextu 
zasazené a měnící se poznatky 

Jasné a úplně strukturované 
poznatky 

 Neúplně strukturované poznatky, 
vyžadují aktivní přístup 

Vnější řízení  Autoregulace 

 

Potenciál vyvažování přístupů 
při operativním pedagogickém 

projektování výchovy  
(determinace  výukovou situací)  
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Takto nastavené požadavky na výuku odpovídají Pelikánově výkladu přímého 

a nepřímého působení ve výchovné situaci. V jeho pojetí nacházíme shodné momenty 

s přístupem zaměřeným na žáka a didaktickým paradigmatem ZP. Model přímého a nepřímého 

působení ve výchovné situaci vychází z jeho pojetí výchovy (2009, s. 19): Výchovu lze… 

vymezit jako proces záměrného a cílevědomého působení na vychovávaného, a to zejména 

cestou vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj dětí a mladých lidí, pro jejich vlastní bytí 

se sebou samými, s druhými lidmi, se společenstvím, s přírodou. (srov. myšlenky autorů ZP 

Břicháček, Smékal, Gintel, Jirásek také Helusovu edukaci obratu obratu, Břicháčkovo Jabné 

v kap. 1.1 a příloze č. 1). 

Pelikán (2009, s. 19) oceňuje nepřímé působení prostřednictvím zážitku, formující 

v konkrétní situaci nejen kognitivní, ale i emocionální stránku osobnosti oproti přímému, 

převážně verbálnímu kontaktu pedagoga s vychovávaným. Rozpracovává argumenty 

k opodstatnění přítomnosti rozhodovacího procesu ve výchovné situaci. Možnost volby z více 

variant řešení současně rozšiřuje hranice jeho (dítěte) svobody, ale vede i k nutnosti nést 

zodpovědnost za své rozhodnutí (s. 21). Na schématu (obr. 6) vyvozuje, že osobnostní 

psychická struktura vychovávaného se investicí do rozhodovacího procesu v podobě motivů, 

předchozích zkušeností a předpokladů osobnosti promítá se do reakcí v činnosti (jednáním). 

Následně se v konfrontaci s následky rozhodování ovlivňují osobní psychické struktury 

zpětným vyhodnocením (analýzou) rozhodovacích procesů (zpracováním prožitku rozhodování 

a jednání do zkušenosti). 

 

Obrázek 6 Schéma přímého a nepřímého působení ve výchovné situaci (Pelikán, 2009, s. 19) 



43 
 

Zpracování zkušenosti může být podpořeno vnějšku zpětnou vazbou okolí, tedy 

i prostřednictvím facilitovaného anebo přímého výchovného působení. Podle Pelikánova 

schématu reflektivní zpracování zážitku doprovází či podporuje učení, ale jeho vedení 

pedagogem není podmínkou. Tento princip didaktického využití pedagogické situace 

je charakteristickým pro konstruktivistické modely výuky. Janík (2013b, s. 655–657 podle 

Reussera) specifikuje požadavek nové konstruktivistické kultury vyučování a učení 

v nadoborové struktuře pedagogického vidění, myšlení a jednání učitele (tab. č. 2). Míra 

přímého pedagogického vedení (např. metodou řízené diskuse, reflexe, zpracování) je námětem 

častých polemik ZP (Jirásek, 2018; Drahanská, 2018; Nehyba, 2018; Hanuš, 2018; podrobně 

kap. 4.2). Teze srovnatelné s postupy práce se zážitkem jako prostředkem učení v explanacích 

ZP jsou v tabulce zvýrazněny tučně. V komparaci je zřetelná vysoká četnost souhlasných 

požadavků na novou konstruktivistickou kulturu v myšlení i jednání učitelů (zvýrazněný text) 

s postupy práce se zážitkem. 
UČITEL-UČIVO 

v geneticko-

konstruktivistickém pojetí 

učiva: kultura učiva 

a učebních úloh 

• znalosti oborových obsahů se konstruují, či re-konstruují při učení 
• aktivizující úlohy vztažené k jádru obsahu 
• interakce s obsahem variabilní, v různých kontextech 
• kognitivní a motivační podpora procesů zkoumání, utváření 

a aplikování obsahu  
• prostor pro vyjednávání pozic a perspektiv, multiperspektivita 

vědění 

ŽÁK-UČIVO v kvalitě 

porozumění, řešení a 

utváření kompetencí: kultura 

učení a interakce  

• rovnováha mezi učením problémově orientovaným a smysluplným, 
učením individuálním a kooperativním, učením autoregulovaným 
a receptivním, dialogickým 

• práce se s představami a zkušenostmi žáků 
• aktivity utvářející zkušenosti a znalosti v samostatném definování 

učební situace s porozuměním 
• sociální interakce, kooperace v rovnováze s vlastními aktivitami 

a badatelstvím 
• podpora (sebe)reflexe učení, metakognitivní regulace 
• potenciál přirozené diferenciace i heterogenitě skupiny, 

(situovanost a sociální zakotvenost)  

ŽÁK-UČITEL v didaktické 

komunikaci a klimatu: 

kultura komunikační a 

učební podpory 

• omezení přímého řízení učitelem 
• iniciace a podpora žáků učitelem a spolužáky v oborové rovině, 

rovině učebních a interakčních procesů 
• autonomie žáků jako cíl a procesuální předpoklad výuky 
• socio-kognitivní učení, princip učňovství (učitel expertem oboru, 

reprezentantem kulturně akceptovaného vědění, modelem chování 
• podpora dialogu se skupinou, v rámci skupiny (kladení otázek, 

vyjednávání významů, kritizování hypotéz, diskuse rozporů a chyb)  
• hodnocení a reflexe procesů jako reciproční zpětná vazba (kritéria 

úspěšnosti) 

Tabulka 2 Přehledové shrnutí konstruktivistické kultury vyučování a učení ve vztahu ŽÁK-UČITEL-UČIVO 
(podle Janíka, 2013b, s. 655 s odkazem na Reussera) v komparaci s postupy ZP 
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Přesnější porovnání s pojetím zážitku v deskripcích ZP komplikuje deficit jasného vymezení 

povahy prostředků výuky v aktivizující úloze. V kategorizaci didaktických metod Maňák, Švec 

(2003, s. 195) zahrnují k aktivizujícím metodám metody heuristické, situační, inscenační, 

didaktické hry a diskusní metody a také komplexní výukové metody: skupinová a kooperativní 

výuka, samostatná práce, kritické myšlení, brainstorming, projektová výuka, výuka dramatem, 

otevřené učení, učení v životních situacích52. Zakomponování zážitku jako nositele 

pedagogické situace předpokládá následující uchopení zážitku Hanuše, Chytilové (2009, s. 18): 

zakotvení prožitku do jeho širších souvislostí, znalost a analýza cílů navozovaných situací, 

cílené vyvolání záměrného prožitku, zpracování prožitku53, převedení do zkušenosti (srov. 

Jirásek, 2004, s. 14, Aspekty prožitku v deskripci ZP; podrobně v kap. 1 a kap. 4.1). 

Terminologie praxe ZP je různá v pojmenování forem a metod: 

Nejčastěji se používá pojem zážitkový program (tento termín je častý i u jiných autorů, ale neodpovídá 

didaktické terminologii). V neformálním vzdělávání je zakotven pojem zážitkový kurz, respektive 

prožitkový kurz (namátkou Hanuš, Chytilová, 2009; Srb & kol., 2007 aj.), který spadá mezi organizační formy 

podobně jako zážitkový projekt, obě tyto formy už jsou běžnou součástí školního vzdělávání. Pojem 

zážitková aktivita je poměrně často volen právě pro komplikovanost přesnějšího pojmenování. Termín hra 

je zavedený v didaktické literatuře nejčastěji jako didaktická hra (Maňák, Švec, Skalková, Kalhous) a v různé 

specifikaci (ne vždy zcela doceněným způsobem). Fenomén hry je jedním z témat dalšího textu. 

 

Pelánek (2010, s. 12) používá termín zážitková výuka (analogicky s termíny kooperativní 

výuka, výuka dramatem) a dostává se tak k širšímu metodickému postupu, který dílčí metody 

zahrnuje v řetězení. Podobně Valenta (2013, s. 158, 168) v didaktice OSV hovoří o využívání 

jednotlivých metod ve výuce (specifické svými jádrovými činnostmi, nositeli edukační 

situace), spojení na sebe navazujících metod pak nazývá metodická řada 

(např. podle krokového schématu instrukce-akce-reflexe). Hledáme-li širší a výstižnější termín 

než pojem metoda, nabízí se pojmy postup, či řada, posloupnost. Jako kompaktnější 

ve společné filosofii, záměru či cíli širšího postupu se ukazuje pojem strategie (srov. Marušák, 

s. 76–84). Starý odlišuje od pojmu výuková metoda pojem výuková strategie. Odvozuje jej z 

Marešova pojmu strategie učení (2001, s. 385–390)54 v kontextu tvorby modelu efektivní 

                                                 
52 Nepovažujeme za výstižné tvrzení, že práce se zážitkem je metoda. Přikláněli k tomu, že některé metody 
umožňují práci se zážitkem (komplexních metody výuky dramatem, kooperativní výuky, učení v životních 
situacích; didaktická hra, situační a inscenační metody). V terminologické rozrůzněnosti některé metodické 
materiály užívají spojení zážitková metoda; metoda zážitkové pedagogiky; zážitková pedagogika je princip 
(Slejšková, Trčková, Drahanská, s. 10, 44 aj.). 
53 Zpracování prožitku nemá v ZP jednohlasné pojetí, ne vždy je facilitované (více v kap. 4.2) 
54 Pojem strategie učení je Marešem definován jako posloupnost činností při učení, promyšleně řízených tak, 
aby bylo možné dosáhnout učebního cíle (srov. Průcha, Walterová & Mareš, 2009, s. 287). 
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výuky takto: Výukovou strategii chápeme jako společnou aktivitu učitele a žáků, která obsahuje 

jasný záměr a silný zřetel k naplnění cíle – zajistit efektivními prostředky učení žáků v co 

nejlepší možné míře a kvalitě (2006, s. 15–16). Zvažuje, že pojmy metoda a strategie 

se nepřekrývají, protože pojem strategie v sobě obsahuje zřetel ke vzdělávacím cílům, zatímco 

výuková metoda zůstává u procesu. Současně upřesňuje opodstatnění pojmu tím, že výuková 

strategie:  

• umožňuje „nadpředmětový“, obecně didaktický pohled; 

• umožňuje rozlišovat plánovací, realizační a hodnotící dimenzi výuky; 

• je analogický k pojmům vyučovací strategie a učební strategie; 

• a je komplementární k pojmu výuková metoda. 

Pro deskripci postupu navození, realizace a zpracování zážitku ZP jsme se rozhodli v textu dál 

používat pojem výuková strategie zážitku. Jsme si vědomi toho, že s adjektivem výuková 

se může ztrácet obecnější potenciál55.  

V následujícím schématu (obr. č. 7) jsme si dovolili využít Starého srovnání fází „učebního“ 

procesu a Marešova modelu smysluplného učení (2006, s. 63). Vysledování analogií výukové 

strategie zážitku a smysluplného učení Mareše (2001, s. 385–390) směřuje k respektu 

k uchopením zážitku prostřednictvím logu, smyslu, jak je specifikuje Jirásek (2014, s. 16–18): 

Podstatou oboru, substancí je smysl, význam a účel příjemně a užitečně stráveného čas. Jirásek 

v kontextu těchto úvah podmiňuje využití ZP ve školní výuce posunem od segmentovaného 

učení k programům s dramaturgickým kontextem, k celkovostnímu uchopení poskytující 

smysluplné porozumění. Přesto může být integrujícím momentem Marešova (2001, s. 385–

390) posloupnost složek smysluplného učení, protože je charakterizované jako aktivní, 

konstruující, kumulativní, autoregulované, zacílené, situované, individuálně odlišné. Složky 

Mareš specifikuje v následujícím sledu a obsahu: očekávání (naladění), motivování (vnější i 

vnitřní), aktivování dosavadních znalostí (předchozí zkušenosti, prekoncepty), pozornost 

(soustředění, aktivizování), překódování (osobní smysl novým poznatkům, paměťové 

strategie), srovnávání (nové poznatky „zasíťované“ mezi staré, přestrukturování do vyšších 

řádů), generování hypotéz (řešení, předpoklady, důsledky, alternace), opakování (upřesňování, 

upevňování), zpětná vazba (informace o průběhu a výsledku), hodnocení (sumativní, 

formativní), monitorování (dlouhodobé sebeposuzování), kombinování – integrování – syntéza 

(integrující nadhled, usazení poznatků různých zdrojů ve strukturách vyššího řádu). Efektivní 

                                                 
55 Pro výchovné působení mimo výuku se zdá vhodnější pojem strategie vedení zážitku, ale je otázka, je-li 
dostatečně uchopitelný praxi (rozpaky jsou analogické k zřídkavému užívání pojmu vedení).  
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navozování výchovných situací v aktivitách znamená dávat příležitosti a podněty 

k smysluplnému učení na situacích, které by měly být co nejpřirozenější, mít dostatečnou 

frekvenci i přirozenou gradaci, přiměřenou náročnost pro aktivizování dosavadních znalostí a 

zároveň porozumění novým poznatkům (srov. Blížkovský, 1992, s. 259). 

 
Obrázek 7 Schéma Komparace výukové strategie ZP (Hanková) se složkami smysluplného učení dle Mareše, vztáhnuto dle 
Starého k fázím učebního procesu (Starý, 2006, s. 63) 
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(libreto, metafora, fikce, 

simulace) 
PROSTŘEDÍ  

   (atmosféra, inspirace) 

 
 
AKTIVITA (hra) 

(prostředek výuky; 
příležitost k učení 

v pedagogické situaci 
prožitku; v jádrové 

činnosti) 
 

REFLEXE  
(zpracování, review; 
prostředek výuky; 
příležitost k učení) 

 
 CO BYLO? 
ANALÝZA 
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ROZUMÍME?  
GENERALIZACE; 
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 CO DÁL? 
TRANSFER: 
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IMPLEMENTACE 

APLIKACE 

ZPEVŇOVÁNÍ 
Schéma využívá Starého (2006, s.63) zapracování Marešova pojetí smysluplného 
učení (2001) k pohledu obecné didaktiky na učební proces v hodině. Vztahuje 
Marešův sled složek smysluplného učení podle obvyklé logiky učení k učebním fázím 
hodiny. Analogicky jsou přiřazeny fáze výukové strategie zážitku.  
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Takové požadavky jsou shodné s požadavky ZP na povahu dramaturgicky řetězených 

prožitkových situací jako prostředků učení (Křivohlavý, 1984; v řadě textů ZP: Gintel, 

Paulusová, Jirásek, Hanuš, Holec, Drahanská, Svatoš v kap. 4.; dále Valenta, 2013; Srb & kol., 

2007; Brestovanský, 2013 aj). Ve fázi zpracování zážitku v reflexi (review)56 je třeba vnímat 

v soulad s tím, v jaké složce smysluplného učení či fázi efektivní výuky se žáci ve výuce 

nacházejí. Základním předpokladem úspěšnosti takto nastaveného situačního učení je propojení 

učení do běžného života ve zvnitřňované podobě. Jde o fáze aplikování a zpevňování 

při spoluzodpovědnosti vychovávaných za vlastním učení (srov. v textu výš: Pelikán, 2009). 

To je komplikovaný požadavek u krátkodobých programů kurzů i ve školní kontinuální práci 

při fixním režimu školy, který komplikuje monitorování ve fázi zpevňování.  

Ačkoliv existují pochybnosti o využití potenciálu ZP ve školní edukaci (na obou stranách), 

pokusíme se otevřít představu hlubších didaktických souvislostí v psychodidaktických rovinách 

uvažování učitele. Podle Blížkovského (1992, s. 76) pedagogický přístup ke skutečnosti i 

konkrétní pedagogické myšlení a jednání učitelů a vychovatelů, které se opírá o celistvé a 

otevřené pojetí výchovy, není planým utopickým sněním, slepým tápáním, pouhou improvizací, 

ani voluntarismem – subjektivistickou libovůlí, ale má výraznou kauzální povahu. Vychází 

z objektivních zákonitostí harmonického rozvíjení člověka, společnosti i přírody, respektuje je 

a pedagogicky jich využívá.  

Uvažování o postupech v explanacích ZP v diskurzu obecné didaktiky shrneme pokusem 

o vizualizaci vztahů výukové strategie zážitku k respektovaným modelům učení a výuky 

(obr. č. 8). Základním nastavením je přístup zaměřený na žáka, smysluplné učení a postupy 

konstruktivistických modelů. Pedagogická situace prožitku bývá vedena nejčastěji v pojetí 

nepřímého výchovného působení. Společné konstruování znalosti pokračuje v reflektivní fázi 

analýzou prožité pedagogické situace (rozrůzněných prekonceptů), k porozumění obsahu 

(pojmy, generalizace), k transferu v propojení s životem. Během všech fází výukové strategie 

zážitku je důležitý respekt ke svébytnosti osobních pojetí a zároveň soulad se společenským 

konsenzem hodnot a priorit. Prostředí spolu s námětem (libreto, metafora, fikce, simulace) 

a některými aspekty provázení mají motivační, aktivizační roli (odvíjejí se od vztahového 

rámce skupiny a kontextů obsahu, resp. cílů) a zároveň podporují skupinovou dynamiku. 

Sociální prostředí třídy hraje zásadní roli v nastavení výuky v modelu sociálního 

konstruktivismu (Vyskočilová, Dvořák, 2009, s. 52), protože funguje jako významný činitel 

v prožitkových edukačních situacích i jejich zpracováních v reflexi (review). 

                                                 
56 Pojmy reflexe a review budeme nadále v textu užívat jako synonyma, a to v zavedené vazbě na obor či autora 
(OSV: reflexe; ZP: reflex, review; pojem reflektivní dialog je zaveden pro artefiletiku viz text kap. 4.2). 
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Obrázek 8 Výuková strategie v pojetí zážitkové pedagogiky v kontextu obecné didaktiky 

Učení může být podpořeno přímým výchovným působením, postupy kognitivistickými (např. 

k porozumění složitějším obsahům). V závislosti na typu či fázích učení mohou se uplatnit 
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3 Charakteristiky výchovně-vzdělávacího procesu  
Průcha školní výuku vnímá jako realizaci edukace ve školním prostředí. V tom smyslu definuje 

determinanty edukačního procesu (2009b, s. 104) v charakteristikách terminologicky 

ukotvených pro školní edukační realitu. V Blížkovského modelu výchovně-vzdělávacího 

procesu jde o faktory výchovy (kap. 2.1, obr. č. 4). V metodikách ZP lze vysledovat srovnatelné 

oblasti, jak je patrné z následujícího přehledu:  

• Charakteristiky žáků (kognitivní; afektivní; 
fyzické; sociální a sociokulturní) 

• Charakteristiky učitelů (osobnostní; 
profesní) 

• Charakteristiky edukačních konstruktů 
(kurikulární – ve smyslu edukačních 
procesů; učebnice; evaluační nástroje) 

• Charakteristiky škol (materiální 
vybavenost; profil učitelských kádrů; typ 
lokality aj.) 

(Průcha 2009b, s. 104, zjednodušeno)  

• Požadavky na instruktora zážitkových 
projektů (Křivohlavý, Gintel, Hanuš, 
Břicháček)   

• Znalosti cílové skupiny (Křivohlavý, Gintel, 
Hanuš, Břicháček, Smékal)    

• Cíle a záměry (Křivohlavý, Gintel, Hanuš, 
Břicháček, Smékal)    

• Metody, dramaturgie, hra, reflexe (Smékal, 
Gintel, Paulusová, Svatoš) 

• Role prostředí, atmosféra (Gintel, Hora, 
Holec)  

Faktory výchovně-vzdělávacího procesu (Blížkovský, 1992, s. 70–71): cíle výchovy; objekt výchovy: 
vychovávaný; subjekt výchovy: vychovávající; prostředky výchovy; podmínky výchovy. 

Tabulka 3 Srovnání různých pojetí vstupních charakteristik výchovně-vzdělávacího procesu 

V dalším textu se přidržíme Průchovy struktury determinantů terminologicky přizpůsobené 

paradigmatu pojetí výchovy podle Blížkovského, Kotáska, Pelikána: charakteristiky 

vychovávaných, charakteristiky vychovávajících a charakteristiky obsahu výchovně-

vzdělávacího procesu. Snahou je vysledovat jejich specifika odpovídající v požadavkům ZP 

vzhledem k OSV. Charakteristika prostředků výchovně vzdělávacího procesu vztažená 

k výukové strategii specifické pro ZP bude zpracovaná samostatně v kap. 4. 

3.1 Charakteristiky vychovávajícího 

Tato kapitola poskytuje širší pohled na pedagoga v návaznosti na uvažování o procesech 

výchovy v kap. 2.1. Kvalifikační požadavky na pedagogické pracovníky s ohledem 

na mezioborové hranice výchovně-vzdělávací a psychoterapeutické praxe řeší samostatně 

podkapitola 3.1.1. 

Učitelem měla být zralá osobnost, u které je předpokladem intelekt, senzomotorické 

a estetické předpoklady, odolnost (na zátěž proměnlivosti situací a podmínek, náročné životní 

situace, „nadbytek interpersonálních podnětů“), pedagogický takt, humánní vztah k dětem, 

empatie, porozumění, snaha pomoci, kladný emoční vztah (přijetí, afiliace) především 

v komunikaci se žáky. Odborné znalosti a dovednosti spolu se zmíněnými osobnostními 
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předpoklady se v českém prostředí zahrnují pod pojem kompetence učitele (Čáp, 2001, s. 266; 

též Obst, 2009, Mareš, 2009; Blížkovský, 1992 aj.). K pojmu kompetence učitele jako hojně 

diskutovanému se Janík (2004, s. 243) staví opatrně s otázkou, zda nevytěsňuje další bezesporu 

užitečné pedeutologické kategorie, jako jsou např. „pedagogické myšlení učitele“, 

„pedagogické jednání učitele“, pedagogické zkušenosti“, „pedagogické znalosti“. Z podstaty 

požadavků na schopnost vedení jedince a skupiny vyplývají požadavky na osobnostní 

nastavení, které podpoří důvěru, úsilí a sebevyjádření vychovávaných, atmosféru facilitování. 

Mikoška (2016, s. 101) shrnuje Rogersovy požadavky na učitele (vychovávajícího) jako nutné 

a postačující tyto: 

• autenticita (transparentnost, partnerský vztah, být sám sebou a zároveň se studenty); 

• bezpodmínečná akceptace (přijetí, důvěra, ocenění, úcta v základním postoji); 

• empatie57 (naslouchání, vysoká míra porozumění, bez hodnocení a analyzování).  

K prvkům úcty a empatie učitele k žákům připisuje Kyriacou (1991, s. 94) učiteli roli 

pomocníka (zprostředkovatele) žákům, když dává žákům prostor ve volnosti v organizaci 

a řízení jejich učení (srov. pomáhání jako podpora pozitivně zaměřená k rozvoji dispozic žáků 

oproti krizové pomoci zaměřené na negativní jevy: Obst, 2009, s. 101; též Helus, 2015, s. 359; 

Štech, Zapletalová, 2013, s. 166 aj.). Budování příznivého klimatu třídy souvisí s podporou 

rozvoje sebeúcty žáka. Atmosféru důvěry, vzájemného respektu, spolupráce, spravedlnosti, kde 

učitel a žák nestojí každý na jiné straně, ale vzájemně spolupracují, spojuje Maňák (In Maňák, 

Švec, & Janík, 2017, s. 37–39,) s jádrem učitelské profese.  

Maňák dlouhodobě sleduje tvořivost jako důležitou složku rozvoje žáka a jako předpoklad 

profese u učitele (např. v řadě míst rozhovoru In Maňák, Švec & Janík, 2017). Podobně 

akcentuje tvořivost Slavík, který hovoří o tvůrčím aktu pedagogického díla (v analogii 

k uměleckému dílu) v kategoriích kompozice, smyslu, výchovné hodnoty, porozumění, 

interpretace, resp. apercepce, a reflexe. V souvislosti se situačním pojetím popisuje funkce 

zážitku ve hře, specificky k expresivní hře (vice kap. 4.1.1). Tak logicky vztahuje požadavky 

k těmto formám práce na učitele uměleckých oborů (Slavík, 1997, s. 21 a dál, či 2011 aj. 

k artefiletice; srov. v DV Valenta, 1997 aj., Machková, 2007; Bláhová, 1996; Marušák, 2010; 

Provazník, 2015; Way, 2014; Kollárová, 2013). V pohledu na učitelské dovednosti vyššího 

řádu formuluje Švec tyto požadavky: pochopení principů aktivního a tvůrčího učení 

a vyučování s důrazem na metodiku tvorby aktivizujících výukových postupů, nikoliv jen 

                                                 
57 Rogersův argument opřený o výzkumné zjištění (Aspy a Roebuck, 1975, in Mikoška, 2016, s. 102): Vysoká míra 
empatie je rozhodujícím faktorem při zvyšování zapojení studentů do výuky. 
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technické zvládnutí (1997, s. 21). Pasch & kol. (1998, s. 22) předkládají charakteristiky 

tvořivého učitele jako faktory ovlivňující jeho rozhodování v nepřerušeném sledu: 

před výukou, během výuky a po výuce. Tvořivého učitele58 charakterizují jako učitele, 

který přizpůsobuje rozsah, hloubku a složitost vyučování tak, aby jeho výuka odpovídala 

potřebám, schopnostem, zájmům a předchozím znalostem jeho žáků. Po skončení vyučování 

zhodnotí a reviduje svůj plán podle výkonů a dosažených výsledků svých žáků… zajímá se 

o vlastní odborný růst, o rozvoj učitelského povolání jako takového a usiluje o průběžnou 

aktualizaci a zlepšování vyučovacího procesu (tamtéž s. 20). Pod první faktor autoři zahrnují 

učitelovy vlastnosti, osobnostní nastavení včetně sebejistoty, nadšení, nasazení; filozofii, 

postoje, názory včetně sociálních hodnot, poslání školy a vědomí vlastního vlivu na žáka. Pod 

faktor znalostí o tématu spadá obsah výuky, učivo se zřetelem na jeho transformaci odpovídající 

požadavkům výuky. Faktor znalostí potřeb a vlastností žáků hraje roli při přizpůsobení výuky 

skupině žáků i jednotlivci (v ohledu k úrovni schopností a vědomostí, vztahového rámce, ke 

kontextu rodinného i sociálního prostředí). Faktor znalostí teorií učení a technik vyučování 

autoři vztahují ke znalostem vývojové psychologie, teorie učení, metodám, včetně řízení třídy. 

Faktor znalostí podmínek spočívá na kontextu v širším slova smyslu: vedle fyzických 

podmínek prostředí, času a vybavení zahrnuje i atmosféru, klima skupiny i širšího sociálního 

a kulturního kontextu. Blížkovský (1992, s. 278–280; srov. Pařízek, 1988, s. 47) vnímá 

pedagogickou tvořivost podobně: jako předpoklad operativnosti při navozování, vedení i 

optimalizaci pedagogického procesu. Schopnost modifikace se uplatní jednak 

v rovině standardního výchovného programu (ve spolupráci týmové práce sboru), jednak 

operativní modifikací projektované výchovné situace podle proměnlivé situace ve výchovném 

procesu (včetně práce s prostředím a technickým zabezpečením). Inovace praxe se mají odvíjet 

od nových pedagogických zkušeností, a tím se promítat do rozvoje odbornosti praxe (i teorie). 

K tématu přípravy učitelů hovoří autor o koncepci vědní (teoretické znalosti), koncepci 

činnostní (profesionální výcvik, dovednosti), koncepci osobnostní (včetně hodnotové 

orientace). Konstatuje, že čím funkčnější je osvojení vzdělání, tím lepší předpoklady existují pro 

pedagogickou tvořivost (s. 280). Významným a širokým tématem k požadavkům pedagoga 

obecně je schopnost komunikovat (většina autorů didaktik, podrobněji např. Průcha 2009b, 

s. 190; dále Kyriacou, Čáp, Blížkovský, či Slavík, Valenta, Machková, Kollárová aj.). Též na 

instruktora je kladen vysoký nárok schopnosti slova v kvalitě sociální komunikace, v rétorice 

(Křivohlavý, 1984, s. 48; dále Gintel, 1984; Hanuš, Chytilová, 2009; Holec, 2007a aj.). Jirásek 

                                                 
58Srovnávají tvořivého učitele s učitelem konzumentem, který pasivně přijímá rozhodnutí někoho jiného o kurikulu 
(vzdělávacím programu) – tedy o obsahu a formě výuky. Jeho vodítkem je např. pouze učebnice. 
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(2018, s. 17) zdůrazňuje mezi předpoklady instruktora k reflexi vedle kvality průvodcovství 

také dostatečnou slovní zásobu, ve které se musí projevit všeobecný rozhled a teoretická výbava 

(včetně vědomostí, znalostí kontextů teoretických modelů).  

Široký základ bohatého a pestrého duševního materiálu vidí shodně jako podmínku 

pro uplatnění tvořivosti z pozice ZP Paulusová a Stránský, kteří vnímají tvořivost za jeden 

z nejdůležitějších atributů společenství PŠL (2006, s. 107). Zdůrazňují zapojení schopností 

představivosti, analytického myšlení, smyslu pro vyváženost a rovnováhu, syntetické myšlení 

v originálních propojeních i ověřených forem v nových souvislostech a v etických limitech. 

Bezpodmínečně vnímají tvořivost při tvorbě dramaturgie, vývoje nových her a promítají ji 

do požadavku na tvořivost v týmu (kap. 4).  Podobně Holec (2007, s. 9) opírá požadavek 

na instruktora o schopnosti týmové práce, tvořivosti, zodpovědnosti, nasazení, výkonu, 

improvizace, rétoriky, praktické psychologie a pedagogiky. Oproti individuální práci učitele ve 

třídě pracuje ZP s týmovým charakterem práce instruktorského týmu jako se zásadním 

aspektem kurzů holistické výchovy (Jirásek, 2016, s. 155; Hanuš, Chytilová, 2009, s. 15 a 139; 

Franc, 2007, s. 50 aj.). Týmová práce začíná přípravou před kurzem na schůzkách (s domácí 

přípravou), má těžiště v intenzivní řízené spolupráci na kurzu (jednak v přímé práci v procesu, 

jednak v hodnotících schůzkách v průběhu i na konci dne) a po kurzu. Tým je sestavován 

plánovitě s vyvážením týmových rolí, kterým odpovídají předpoklady členů. Franc (2007, 

s. 49) specifikuje požadavky na rozmanitost osobností v týmu v základních charakteristikách 

(pohlaví, věk, profese, rodina), osobní energie (extrovert, introvert, bavič, seriózní typ), 

preference týmových rolí, preference rolí v tvořivém procesu aj. Nastavení instruktora v týmu 

se v textech ZP často propojuje s požadavky na šéfa týmu. Gintel (1984, s. 95–104) pracuje 

s charakteristikou vedoucího instruktora v osobním nastavení ve smyslu následujícího shrnutí: 

vést a neovládat; dohled a ne dozor; společný cíl, nikoliv převaha osobního zájmu; reagovat 

na skupinové dění; citlivost pro společný zájem59. Od člena týmu očekává, že kvality jedince 

půjdou ve prospěch kolektivu i jeho samotného60. Požadavky na pedagoga zážitkových 

programů lze v souhrnu strukturovat podle Hanuše, Chytilové (2007, s. 90) na: oblast 

organizační (manažerské, projektové a personální); oblast znalostí o člověku (pedagogické, 

                                                 
59 Gintel (2015, s. 44) později zvažuje, zda vysoké nároky (charizma, osobní kouzlo, všeobecná vzdělanost, 
rozhled, řada potřebných znalostí, sociální inteligence a vysoká míra životnosti) je bezpodmínečným požadavkem, 
podobně jako pracovitost, přesné myšlení, spolehlivost. Připouští nutnost zvýšit náročnost výběru a následný 
výcvik, ale zároveň poukazuje na týmovou pestrost a rozmanitost schopností pod kvalifikovanějším vedením 
tvůrčí osobnost s požadovanými přesahy. Odborné vybavení dovednostmi se rozvíjí na základě zkušeností 
cvičením. 
60 Vedle přínosu pro kurz zdůrazňuje Martin (2007, s. 16) příležitost osobního růstu, zábavy, inspirativního 
setkávání se zajímavými lidmi, vytváření různých nových aktivit vedle silného motivu a seberealizace 
dobrovolnické práce. 
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psychologické, medicínské); oblast programová (hra, sporty a cvičení, znalosti dílčích přístupů 

ZP). 

Prostředí školy bývá tradičně založeno na individuální práci učitele, avšak pedagogický 

sbor by se bez koordinace a dílčí spolupráce členů neobešel. Týmová práce bývá doménou 

projektové výuky, společných akcí školy, či výjezdů skupin (kurzy, školy v přírodě, lyžařské 

kurzy, třídní výjezdy apod.). Ačkoliv přímá pedagogická činnost ve výchovně-vzdělávacím 

procesu ve třídě bývá nejčastěji osamocená (nepočítáme-li spolupráci s asistentem pedagoga či 

osobním asistentem ve třídě), je žádoucí průběžná spolupráce ve vzájemných hospitacích 

či sdílení materiálů, metod apod. (Kasíková, Tvrzová, 2007, s. 115–116, srov. Kasíková, 2005, 

s. 138–139). Reforma přinesla nároky na vyšší míru participace školy na kurikulu školy. Nově 

učitelé v týmech tvoří ŠVP na základě kurikula RVP nejčastěji v týmech metodických 

sdruženích, či předmětových komisí. Spolupodílejí se tak na pedagogickém vedení školy61. 

V oblasti psychosociálního klimatu školy je jedním ze základních ukazatelů sledování interakcí 

mezi učiteli a jejich chování (tolerance, sounáležitost, seberealizace). Jako ceněné kvality 

se uvádějí entuziasmus, spontánnost, flexibilita, kreativita samostatnost, experimentování 

a inovativnost. Klima učitelského sboru je velmi specifické následujícími atributy: relativní 

stabilitou, subjektivním charakterem. kolektivním vnímáním, kontinuální povahou jevu 

(Urbánek, Chvál, 2012, s. 6; srov. Grecmanová, 2009, s. 293; Chvál & Novotná, 2008; Mareš, 

2009, též 2001).  

K otázce, kam by měla směřovat příprava na učitelskou profesi, uvádí Maňák (In Maňák, 

Švec & Janík, 2017, s. 37–39) vedle kognitivní přípravy také požadavek v prožitků praxe. 

Slavík (2008, s. 159) hovoří v podobném smyslu o požadavku reflektivní praxe v přípravě 

učitele (srov. sebereflexe ve funkci poznávací, zpětnovazební, rozvíjející, preventivní, 

relaxační: Obst, 2009, s. 108). Učitel musí být připraven na žákovské reakce reagovat 

v aktuální výukové situaci. Vysoký nárok na jeho seberegulaci spočívá v propojení požadavků 

vstřícného jednání k žákovi, ale také ukázněnosti k učivu při vědomí vlastní spontaneity. 

V intuitivním jednání by se k tzv. praktickému vědomí (běžné rychlé zažité reakce v naléhavých 

situacích) mělo připojit tzv. diskursivní vědomí (východisko je obohaceno o širší souvislosti 

                                                 
61 Podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. škola tvoři svůj školní vzdělávací program (ŠVP) na základě RVP. 
Řídící orgány uvnitř školy: týmy učitelů sdružených pro plánování a koordinaci výchovně-vzdělávacího procesu 
ve společné odborné oblasti. Z výzkumu Kvalitní škola po reformě: Překvapivé je, že nebyla shledána souvislost 
tzv. „inovativních“, „proreformních“ učitelů na práci s kurikulem, resp. pozitivní dopad. Značné kvalifikační 
požadavky a kompetenční nároky na současného učitele nekorespondují s realitou deprofesionalizačních zásahů 
decizní sféry v oblasti učitelství a učitelského vzdělávání. Otázka: Do jaké míry je učitel kvalifikován 
pro projektování, ale koneckonců i pro implementační kroky v procesu snah po obsahové transformaci (to 
samozřejmě platí dvojnásob pro kurikulum ZŠ)? (Urbánek, 2011)   
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odborností). Tím se učitel projevuje v tzv. sekundární intuici, resp. poučené intuici. Rozvoj 

takových dovedností v jednání je založen na reflektovaných situacích praxe. Takto nastavená 

příprava učitele (jako reflektivního praktika) by měla spočívat na zážitkovém výcviku (Slavík, 

2008, s. 159)62. Do jisté míry může výcvik zahrnovat tzv. mentoring v učitelství definovaný 

jako intencionální dlouhodobý situovaný proces podpory poskytovaný učiteli na pracovišti 

zkušenějším kolegou s cílem facilitovat procesy jeho profesního rozvoje (Píšová, Duschinská, 

2011, s. 46). Podle autorek by měl být obsažen ve vzdělávání učitelů či v adaptační fázi 

profesního rozvoje (zvyšuje efektivitu, profesní sebedůvěru, personální podporu, profesní 

vztahy). V českém prostředí se uplatňuje zatím málo, ukazuje se potřeba systémového uchopení 

mentoringu do profesního života učitelů63. 

Nastavení a odborné vybavení instruktora v procesech holistických programů se shoduje 

s požadavky na pedagoga v obsahu, ale příprava je na rozdíl od tradiční pregraduální přípravy 

učitelů dotažená právě v oblasti provázené praxe při přípravě instruktorů. PŠL pracuje 

s graduací instruktorů v kvalifikačních stupních: elév nebo instruktor. Elévem bývá vybraný 

účastník (na doporučení šéfa a týmu autorského kurzu). Doporučení zároveň znamená 

pro tzv. patrona nevyřčený závazek být dotyčnému podporou, pomáhat mu najít místo v týmu, 

starat se o něj v každodenním běhu organizace, být mu konzultantem, rádcem a průvodcem. Do 

pěti let musí elév absolvovat Instruktorský kurz a stává se Instruktorem PŠL, který má 

specifická práva a povinnosti v rámci PŠL (PrvoSen, 2008, s. 30). Na kurzech je podmínkou 

výcvik první pomoci (ZdrSem)64. 

V komparaci požadavků na učitele a instruktora v pojetí ZP zatím chyběl propojující pohled 

na instruktora kurzů v pojetí ZP pro školní skupiny. Půjde o specifikum věku v aspektu důvěry 

rodičů učiteli či instruktorům. Požadavky na pedagoga jako instruktora kurzů školní mládeže 

konkretizuje Brestovanský (2013, s. 77) takto: řešit zátěžové situace; odolnost psychická i 

fyzická; praktické dovednosti, zkušenosti a znalosti v terénu; důvěra rodičů, důvěra podpora a 

zázemí ve vlastní komunitě vychovatelů (v týmu). Profesionální způsoby práce nejen se žákem i 

také s rodiči vyžaduje situace, kdy pedagog provází jednotlivce či skupiny v řešení problému. 

                                                 
62 Zážitkové kurzy na pedagogických fakultách jsou často z časových důvodů zacíleny na seberozvojové nikoliv 
didaktické obsahy (ještě omezenější možnosti praktických nácviků mají studenti v kombinovaném studiu).  
63 Vychází z výstupů výzkumu mentoringu na Pedagogické fakultě UK (2009-2010). Mentoring vykazuje řadu 
shod s provázením graduace instruktorů PŠL.  
64 PŠL drží dlouhodobou tradici semináře ZdrSem (od r. 1996) rozvoje dovedností instruktora (učitele) 
k efektivnímu jednání v ohrožujících situacích na kurzech v přírodě a je profesionálně veden zpravidla lékařem 
zážitkovou metodou (simulované situace jako základ výcviku reakcí při záchraně života, či zdravotních 
komplikacích na kurzech; výstupy reflexí jednání v simulacích jako základ nácviku účinné spolupráce 
s profesionální rychlou lékařskou pomocí s oporou v medicínské teorii) 
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Jeho rozhodnutí musí být adekvátní situaci problému také v míře participace zúčastněných 

osob. Východisko je ve schopnosti včas identifikovat problém skupiny či jednotlivce a zacházet 

s problémem průběžně: již před kurzem a po intervencích v rámci kurzu ještě následně ve 

škole. Dovednosti pedagogické intervence spočívají na schopnostech empatického přístupu 

sociální opory a sebereflektivní kontroly svého jednání (Lazarová, 2005; Valentová, 2008; 

srov. předcházení nekázni, techniky modifikace chování Bendl, 2011).  

Pro specifikaci pedagoga OSV Valenta (2013, s. 47) vyvozuje z výstupů svých 

výzkumných šetření následující dva požadavky na kvalifikaci pedagoga „životních 

dovedností“: rozumějící znalost a praktické rozpoznání mentálních reprezentací obsahu. 

Závažnost profesního předpokladu dobré orientovanosti učitele v obsahu je nezpochybnitelná: 

Pojem „didaktická znalost obsahu" postihuje vzdělávací princip oborově založené výuky: 

odborný obsah se stává faktem výuky buď téměř výhradně, nebo aspoň prvořadě 

prostřednictvím učitele, jehož profesní aktivita však nemá cíl v samotném zpracování obsahu, 

ale v žákovském učení (Slavík, 1995b, In Slavík, Janík, 2005, s. 340). Didaktická znalost obsahu 

je předpokladem k psychodidaktické transformaci učiva, tedy především pro kvalitní uchopení 

implementace OSV školou65 (např. rozhodnutí vedení o strategiích a organizaci výuky). 

Při projektování edukačních situací v interakcích učitel/žák se profesní vybavení tohoto typu se 

očekává automaticky u všech učitelů, což vyplývá z průřezového charakteru OSV, přestože 

aprobovaný učitel disponuje profesními dovednostmi své oborové didaktiky66. Helus (2015, 

s. 107) zdůrazňuje význam studia socializace osobnosti pedagogy: Pomáhá pedagogovi 

překonávat zjednodušené chápání edukace jenom jako vyučování vědomostem a adaptaci na 

příkazy. Pedagog, zorientovaný v problémech socializace osobnosti zajišťuje edukaci jako 

komplexní začleňování do společnosti a uplatnění v ní. Pregraduální příprava 

tradičních učitelských aprobací pracuje s průřezově vztaženou oblastí OSV spíš náhodně. 

Oborová didaktika OSV má slabou pozici v pregraduální přípravě učitelů (někdy bývá zařazen 

předmět OSV, ale ne vždy s didaktickými cíli). OSV není zpravidla chápana jako aprobace, jen 

ojediněle jako studijní obor67. Je otázkou, jaké profesní dovednosti didaktiky OSV získali 

pedagogové odkázaní na školení provázející reformu před zavedením RVP. 

                                                 
65 Na tvorbě ŠVP podílejí příslušné konkrétní předmětové komise, v případě OSV je otázkou jaké. 
66 …obecně dobře didakticky připravený pedagog, může být nepřipraven na práci s tímto typem kurikula. Míním 
tím v tomto textu primárně „učiva, obsahu, látky“ apod. (Valenta, 2009, s. 199). 
67 Valenta zmiňuje specializaci OSV k oboru studia oboru Pedagogika na Filosofické fakultě UK (2013, např. 
s. 209 a 214). Didaktické texty OSV se historicky odvíjejí od projektů provázejících učitele se zavedením RVP: 
Dokážu to! (Valenta, 2003, 2006 aj.) či Odyssea (Srb & kol. 2007). Kvalifikace učitele DV je již zavedena jako 
obor pedagoga zájmové činnosti, ve specializačním studiu pro učitele ve školách (např. Machková, 2007, s. 187). 
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3.1.1 Rámec profesionality výchovně-vzdělávací a psychoterapeutické praxe 

Ze schématu, které vizualizuje pozici ZP v diskurzech pedagogiky a psychologie (obr. 2, 

kap. 1.1), je patrné, že potenciál ZP přičítáme řadě aplikovaných oborů. Schéma poskytuje 

představu, které obory jsou si vzájemně blízké. Některé se potkávají na pomyslném švu edukace 

(pedagogický diskurz) a psychoterapie (psychologický diskurz). Do hry tedy vstupuje profesní 

zařazení pedagogický pracovník a psychoterapeut. Pokusíme se zvážit hranice ZP mezi 

výchovně-vzdělávacím a psychoterapeutickým využitím práce se zážitkem na sledování 

různých paradigmat práce se skupinou a jedincem. Předmětem zájmu budou mezioborové 

„blízkosti“ a zároveň hranice, ktré je třeba respektovat.  

Určujícím zákonem je první řadě tzv. školský zákon č. 561/2004 Sb., který v obecných 

ustanoveních (§ 7) klasifikuje školy a školská zařízení68, specifikuje jejich úlohu. Obsah 

výchovy a vzdělávání ošetřuje ustanovením bodu 2 v § 2 Obecnými cíli vzdělávání a odkazem 

na vzdělávací program v § 3 (výtah základních ustanovení v příloze č. 3). Zákon stanovuje 

zajištění výchovy a vzdělávání pedagogickými pracovníky odkazem na zákon č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících: 

 

Obrázek 9 Pedagogický pracovník v legislativním určení Zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  

                                                 
68 Bod (3) v § 2 Vzdělávání poskytované podle tohoto zákona je veřejnou službou. 

 
• učitel,  
• pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  
• vychovatel,  
• speciální pedagog,  
• psycholog,  
• pedagog volného času,  
• asistent pedagoga,  
• trenér,  
• metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně20),  
• vedoucí pedagogický pracovník  

 

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících:  
§1: zákon se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku 
škol a školských zařízení (dále jen "škola"), a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.  

 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

• Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 

• Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních 

• Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních  

• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 

účinném od 1. 1. 2018 
• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů  

v legislativním určení 
(výběr) 
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V zákoně 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících je pedagogický pracovník definován 

doslovně v § 2 takto: Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou 

výchovnou, přímou speciálně-pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost 

přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě 

zvláštního právního předpisu (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je zaměstnancem 

právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, 

není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li 

zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou 

pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb. Zásadní okolností je, že zákon se podle 

§ 1 (výš v obr. č. 9) nevztahuje např. na nestátní neziskový sektor či komerční sektor. 

Z perspektivy ZP je třeba odlišit, že zatímco zákon se vztahuje k veřejné službě, potenciál ZP 

má uplatnění v širším záběru. U organizací poskytujících kurz škole bude tedy záležet na 

povaze smluvního vztahu ke škole. 

Zákon specifikuje předpoklady pro výkon činností pedagogických pracovníků (§ 6–21). 

Stanoví požadavky na znalost českého jazyka, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a právní 

způsobilost a předepisuje odborné vzdělání pro učitele, školního psychologa a speciálního 

pedagoga magisterské a pro vychovatele, pedagoga volného času a asistenta69 minimálně 

středoškolské vzdělání. Velmi komplikující skutečností je to, že až na psychologa a metodika 

prevence v pedagogicko-psychologické poradně požadavky připouštějí doplnění 

pedagogického vzdělání studiem doplňujícím, či celoživotním a nepřehlednost situace navíc 

provázejí časté legislativní změny. V takto komplikované problematice bude zajímavé 

vysledovat uplatnění sociální pedagogiky. Podle Krause (2011, s. 32) se sociální pedagogika 

potkává v následujících paradigmatech s oborem sociální práce: poradenské, terapeutické, 

reedukační, reformní (strukturální) a výchovně-vzdělávací (edukativní), profylaktické. 

Poskytnutí služby v těchto základních činnostech určuje Zákon o sociálních službách 

č. 108/2006 Sb.:  

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• sociálně terapeutické činnosti 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

                                                 
69 U asistenta se liší pozicí: asistence při výuce (maturita až VŠ v pedagogickém oboru, či doplněné), asistence 
pomocná výchovná (postačí základní vzdělání se studiem pro asistenty pedagoga). 
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Kvalifikace sociálního pedagoga by odpovídala požadavkům na většinu z těchto činností. 

Kraus (tamtéž) vidí opodstatnění především v tom, že se postupně mění intencionalita sociální 

práce se společenskou situací u nás70. Velká část sociální práce se odehrává ve spolupráci 

se školou, v oblasti práce s mládeží (prevence i intervence v souvislosti rizikového chování 

a volného času), či práce s rodinou v přímé souvislosti s dítětem (podobně Bendl, 2015).  

Shromážděné informace legislativního kontextu se týkaly profese pedagogického 

pracovníka. Z textu zcela evidentně vyplývá nejednoznačné postavení pedagoga. Zdá se 

zřejmé, že pedagogický pracovník by neměl opustit svou výchovně-vzdělávací úlohu, 

minimálně z důvodů kompetentnosti odpovídající jeho kvalifikaci. Přesto se může ocitnout 

v situaci, která ho staví do role jemu nepříslušející. Edukační situace se může vymknout 

edukačním záměrům a pak vyžaduje intervenci (jedinec či dokonce skupina aktuálně v krizi; 

podceněná invazivní technika, profesně nezralé vedení skupiny apod.). Pedagogická intervence 

se bude lišit podle toho, o jakého pedagogického pracovníka půjde, jakými specifiky profesní 

vybaveností disponuje (vychovatel, učitel na základní škole, metodik prevence v poradně). 

Hranice, kdy ještě poskytuje podporu v krizi, kdy detekuje závažnější problém a předává řešení 

odborníkovi, není zřetelná (např. pomáhající profese učitele v pomoci krizové: Obst, 2009, 

s. 100–101, též Jedlička, 2007, s. 367–369; Martanová, Valentová, 2013). Zavedený postup 

předání odborníkovi ve školním prostředí spočívá na spolupráci školního poradenského 

pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence), rodičů dítěte71 a pedagogicko-

psychologické poradny (PPP), či speciálně pedagogického centra (SPC). Tzv. krizový plán 

školy poskytuje ze zákona základní postupy a kontakty pro případ akutních problémů. Mezi 

kontakty může mít škola spojení i na odborníky jiných pracovišť, včetně psychoterapeutických 

služeb. Tato skutečnost by měla předejít nekvalifikovaným postupům v případě psychicky 

vypjatých situací dítěte.  

Pro psychoterapeuta je podle Kopřivy (2006, s. 132) vedle odborných znalostí zcela zásadní 

cvičná terapie tzv. sebezkušenostní skupina. U nás má dlouholetou tradici, která se ustálila 

na variantách pětiletého (500 výcvikových hodin) a či kratšího programu (minimálně 200 

výcvikových hodin). Takto vybavený psychoterapeut disponuje kompetencemi, které 

neposkytuje předepsané vzdělání pedagogického pracovníka. Přesto profese psychoterapeuta 

                                                 
70 Dalším argumentem Krause jsou komparace zahraničních pojetí sociální práce ve vztahu k sociální pedagogice. 
U nás profese sociálního pedagoga ale zatím není stanovena zákonem. Kraus (tamtéž, s. 34) říká: To, že se u nás 
nepodařilo prosadit legislativní zakotvení sociálního pedagoga jako profese, je částečně kompenzováno tím, že je 
zcela legitimní uplatnění absolventů oboru sociální pedagogika v resortu školství mládeže a tělovýchovy na 
základě zákona o pedagogických pracovnících (z r. 2004) a v oblasti sociální práce na základě zákona o sociálních 
službách (z r. 2006).  
71 Pokud tomu nebrání povaha problému (např. podezření na týrání dítěte) 
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není zákonem ukotvena. Jasnější vymezení, kdo je a kdo není psychoterapeut, požadují zástupci 

dvou organizací. První je Česká psychoterapeutická společnost (ČPtS) při České lékařské 

společnosti J. E. Purkyně, druhou je Česká asociace pro psychoterapii. ČPtS zastřešuje 

psychoterapeuty ve zdravotnictví, druhá jmenovaná instituce spojuje ty, kteří působí mimo 

zdravotnictví, ale kvalita poskytovaných služeb jim není lhostejná. (-čtk-, 2017). Podle Kopřivy 

(2006) patří (kromě dalších) obě řešené profese pedagoga a psychoterapeuta k pomáhajícím 

profesím. Jako u všech pomáhajících profesí i zde hraje roli lidský vztah, který může znamenat 

jak výhodu, tak komplikaci. Jednou z nich je laické překračování meze odbornosti v empatické 

potřebě pomoci. Následující schéma (obr. č. 10) slouží ke shrnutí kompetencí a působnosti 

psychoterapeutického pracovníka v kontextu Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a 

ukazuje možnosti, kam se pedagog může obrátit, či odkázat rodinu: 

 

Obrázek 10 Psychoterapie v legislativním kontextu Zákona o sociálních službách (zdroj: ČAP, 2018; Zákon 108/2006 Sb. o 
sociálních službách) 

Hranice edukačních a terapeutických oborů, kde se může uplatnit potenciál ZP (obr. 2, kap. 1.1) 

odliší ve veřejné službě zákonný požadavek na kvalifikaci pedagogického pracovníka pro 

působení v edukačních oborech. Překlopíme-li některé obory do kvalifikaee psychoterapeuta, 

ČAP: Česká asociace pro psychoterapii (profesní asociace psychoterapeutů ČR) 
Psychoterapie jako samostatná vědecká disciplína, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním; 
certifikovaná komplexními psychoterapeutické výcviky, garance, že certifikované výcviky splňují 
požadavky ČAP, adekvátní požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii. 

Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách 
• Sociální služby zahrnují: a) sociální poradenství, b) služby sociální péče, c) služby sociální prevence 
• Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb: 

 
a) centra denních služeb,  
b) denní stacionáře,  
c) týdenní stacionáře,  
d) domovy pro osoby se zdravotním postižením,  
e) domovy pro seniory,  
f) domovy se zvláštním režimem,  
g) chráněné bydlení,  
h) azylové domy,  
i) domy na půl cesty,  
j) zařízení pro krizovou pomoc,  
 

k) nízkoprahová denní centra,  
l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,  
m) noclehárny,  
n) terapeutické komunity,  
o) sociální poradny,  
p) sociálně terapeutické dílny,  
q) centra sociálně rehabilitačních služeb,  
r) pracoviště rané péče,  
s) intervenční centra,  
t) zařízení následné péče. 

 

Nezávislá praxe psychoterapie spočívá 
ve svébytném odpovědném výkonu schopností, 

prováděna v soukromé praxi nebo v rámci instituce. 

Psychoterapeutická praxe je komplexní, vědomá a plánovaná léčba psychosociálních, 
psychosomatických a behaviorálních poruch či stavů utrpení pomocí psychoterapeutických vědeckých 

metod, a to interakcí mezi jednou či více léčenými osobami a jedním nebo více psychoterapeuty s cílem 
snížit záporný postoj ke změně a umožnit zrání, rozvoj a zdraví léčené osoby. To vyžaduje obecný i 

specifický výcvik a vzdělání. 
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jsou podmíněny výcvikem72. Ačkoliv styčné momenty jmenovaných terapeutických disciplín 

a edukačních disciplín najdeme právě v akcentu na potenciál zážitku73, porovnáním definic 

vystupuje jako zásadní rozdíl zacílení: léčba/výchova:  

Artefiletika jako program slouží rozvoji pozitivních potencionalit jedince, citlivosti a vnímavosti vůči 

hodnotám a kvalitě života, tvořivosti, a teprve tím prevenci psychických a sociálních patologií (Slavík, 1997) 

Artefiletika je salutogenetickou komponentou patogeneticky orientované arteterapie, …dosahuje svých cílů 

podporou toho, co nás udržuje při zdraví, čímž naplňuje salutogenetické cíle (Závora, 2009, s. 221)  

Arteterapie je psychoterapeutická a psychosomatická disciplína, využívající k léčebným cílům formu 

a prostředky adekvátní uměleckým formám. Mimoverbální (předjazykové) vyjadřování umožňuje zpracovávat 

témata na nižší úrovni zvědomení, témata, pro která nenalézáme adekvátní slovní vyjádření. Neverbální 

tvořivá činnost zde slouží nejen k otvírání, ale i pro zpracování témat (Stiburek, 2000, s. 33) 

Arteterapie je psychoterapeutická disciplína, která cíleně a systematicky využívá umělecké aktivity, především 

výtvarné projevy, k léčbě psychických a sociálních problémů. (Slavík, Škaloudová, 2007, část 1.) 

Dramatická výchova užívá jako základní metody nástroje dramatické a inscenační tvorby, osobnostní 

a sociální výchova vedle toho užívá i tréninkové postupy sociálně psychologické povahy, které nemají 

divadelní podstatu. (RVP ZV, 2016). 

Dramatická výchova je systém řízeného, aktivního sociálně uměleckého učení dětí či dospělých založený 

na využití základních principů a postupu dramatu a divadla, limitovaných primárně výchovnými 

či formativními a sekundárně specificky uměleckými požadavky na straně jedné a individuálními 

i společenskými možnostmi dalšího rozvoje zúčastněných osobností na straně druhé. (Valenta J., 1997, s. 27) 

Dramaterapie je léčebně-výchovná (terapeuticko-formativní) disciplína, v níž převažují skupinové aktivity 

využívající ve skupinové dynamice divadelních a dramatických prostředků k dosažení symptomatické úlevy, 

ke zmírnění důsledků psychických poruch i sociálních problémů a k dosažení personálně sociálního růstu 

a integrace osobnosti (Valenta M., 2011, s. 23) 

Základní postoj k odlišení rolí při realizacích ZP je založen na tom, že cíle jsou už z podstaty 

pojmu zážitková pedagogika právě jen výchovně-vzdělávací (edukační), realizují 

se ve výchovně-vzdělávacím (edukačním) procesu v rozmanitých edukačních prostředích 

(v zarámování formální, informální výchovy; výchovy intencionální). To odpovídá 

                                                 
72 Státní systém pregraduálního vzdělávání pedagogických pracovníků nezaručuje vzdělávání v profesních 
dovednostech u oborů: osobnostní a sociální výchova OSV, artefiletika, muzikofiletika, dramatická výchova (DV), 
taneční výchova, etická výchova. Preventivní programy mohou být zaštítěny akreditovaným vzděláváním školního 
metodika prevence, ale ne se zárukou u každé vzdělávací instituce. Programy nestátní (rozvojové volnočasové 
aktivity, firemní vzdělávání, tábory se zpravidla opírají též o vnitřní školení organizací (včetně Skautu, Sokola, 
DDM apod.). Výcvik se předpokládá u dramaterapie, arteterapie, terapeutických intervenční programů, 
psychologické intervence v nápravných zařízeních aj.  
73 Zahraniční zkušenost Kubaly (2005, s. 80). Expediční kurz Outward Bound na pomezí prevence a terapie pro 
OBSA pro ohrožené skupiny (dětské gangy, drogy, násilí) Kapského Města, JAR, pro školu Chrysalis (3 etapy - 3 
měsíce: 2 týdny socializační a výcvikové, 3 týdny intervenční seberozvojové expedice, 5 týdnů kvalifikační kurz). 
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tzv. salutogenetickému přístupu74, který je vlastní ZP v charakteristice holistické výchovy. 

Holistické výchově mají blízko komplexní zkušeností a využitím některých metodických 

postupů ZP artefiletika, OSV (Slavík, 2001 aj.; Valenta, 2003 aj.; Jirásek, 2016, s. 165) a DV 

(Valenta, 1997, 2013 aj.). Názory se na terapeutické cíle se uvnitř komunity ZP různí:  

• Svatoš (2007, s. 64): Není sporu, že zážitky, a to i zážitky na bázi dobrodružství, lze využívat i v jiných 
oblastech, než je zážitková pedagogika. Že existují disciplíny, které mají ušlechtilé cíle, bohatou 
historii, případně byly akreditovány tam či onde, které s prožitkem dobrodružství pracují. Třeba 
zážitkové terapie mnoha druhů. Průnik jejich a našich nástrojů není prázdný, nezřídka pracujeme 
s podobnými instrumenty. Primární z hlediska třídění jsou ale cíle. A v těch se např. hipoterapie 
a zážitková pedagogika výrazně liší. Proto vnímám tyto disciplíny jako oblasti stojící blízko sebe 
a vzájemně se možná inspirující, rozhodně však nevidím potřebu jejich společného označení.  

• Jirásek (2018, s. 16) odlišuje pozici terapeutickou (pozornost k jedinci, respektive ke skupině) 
a učitelskou (výchovně-vzdělávací) v souladu s profesí. Avšak odklání se od pojmu psychická 
bezpečnost s argumentací přirozené psychické odolnosti účastníků i u náročnějších aktivit, ale zcela 
jednoznačně pouze za předpokladu důkladné práce se znalostí skupiny; 

• Hanuš (2018, s. 88) se jednoznačně vyjadřuje ke vztahu ZP k terapii a neodborné splývání cílů 
výchovy a terapie (včetně laického zanášení pojmu psychologie bezpečí) odmítá jako folklórní 
psychologii: Psychoterapie, psychologie a psychiatrie mají své nezastupitelné místo a úkol 
ve společnosti a pro společnost. Zážitková pedagogika a její praxe (celostní výchova) nerovná se 
psychoterapie! Rovná se rozvoj a výchova.; 

• …účastník zážitkového kurzu (se) dobrovoľne vystavuje podnetom, ktoré ho vyzývajú k vystúpeniu 
zo zóny komfortu a do väčšej či menšej miery sa stať zraniteľným (vulnerabilným) z psychologického 
hľadiska, ako bolo popísané vyššie v nádeji, že to pre neho bude prínosné z hľadiska jeho rozvoja. 
Týmto do nás ako inštruktorov vkladá dôveru, že naše aktivity budú smerovať k jeho prospechu, a nie 
naopak, že nebude zneužitý k osobným cieľom iných ľudí, a teda zabezpečíme takú mieru psychického 
bezpečia, ktorá je potrebná pre jeho rozvojový cieľ (Ondrejkovič, 2011, eG);  

• .... tu nastupuje ďalšia časť tejto roviny zodpovednosti a tou je pripravenosť v takom prípade 
poskytnúť adekvátnu pomoc a kontakt s následnou starostlivosťou. Povinná účasť psychológa, 
či psychoterapeuta na každom kurze je predmet na diskusiu, osobne si myslím, že školenie 
v základoch krízovej intervencie ako súčasť vzdelávania inštruktorov by mohlo byť postačujúce 
(Ondrejkovič, 2011, eG.). 

 

Poslední citací se otevírá téma přítomnosti psychologa během kurzu s riziky potenciálního 

nebezpečí psychických „úrazů“. Matějková (2006, s. 129) zvažuje rizika dezintegrace 

osobnosti psychicky náročným programem: V případě, že instruktor svůj zážitkový program 

cíleně směřuje k psychoterapeutické intervenci a intenzivním prožitkem pronikne 

přes sebezáchovné obrany účastníků kurzu, zpravidla více uškodí, nežli pomůže. Jestliže je tento 

typ z dramaturgického hlediska nezbytný a účastníci mají představu, do čeho jdou, včetně 

možnosti volby odmítnout, viděla bych jako jednoznačnou pojistku spoluúčast psychologa, který 

by v případě potřeby mohl nabídnout svoji pomoc i po ukončení kurzu. Hyťha (2007, s. 163–

167) shodně varuje před nepřiměřenou psychickou zátěží na kurzu jako spouštěcím 

                                                 
74 Podle Závory (2012, s. 221): hledání a využívání toho, co nás udržuje zdravými (nikoliv profylaktický: vyhýbání 
se nezdravému způsobu života). V působení psychoterapeuta jsou i výchovné postupy legitimní: podle Závory 
(tamtéž) psychoterapeutický obor může dosahovat svých cílů jak odstraňováním toho, co nás činí nemocnými, tak 
ale i posilováním toho, co nás udržuje při zdraví (tedy výchovou).   

 

http://www.gymnasion.org/archive/author/martin-ondrejkovic
http://www.gymnasion.org/archive/author/martin-ondrejkovic
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mechanismem psychické poruchy75. Zároveň vysvětluje, proč nelze vytvořit psychicky 

bezpečné prostředí pro všechny. Ve hře jsou těžko předvídatelné aspekty: osobní anamnézy 

jednotlivců, dynamicky se měnící psychosociální charakteristiky skupiny ve vztahu k cílům 

hry. Pravidlem je dodržet základní zásady: aktivity jsou vykonávány dobrovolně a atmosféra je 

pro účastníky psychicky a sociálně neohrožující; aktivity jsou uváděny a realizovány lidmi, kteří 

znají možné krizové scénáře a chtějí v lidech podporovat osobnostní růst skrze zvládání 

smysluplně náročných aktivit a her (tamtéž, s. 166).  

Pokorný (2007, s. 27–28) pracuje s celou škálou argumentů, proč nepodceňovat rizika 

psychických „úrazů“ (včetně spánkového deficitu, únavy, neznalosti psychického zdraví 

jednotlivců, podcenění „hustých“ aktivit a jejich důsledků u málo odolných jedinců). Jako slabé 

místo zdůrazňuje laický přístup k reflexi: Nepleťte si rozbor s psychoterapeutickým sezením. 

Témata, která se během programu otevřou, je nutné kvalitně uzavřít a napomoci jejich 

zpracování účastníky. Pokud to neumíte, nepouštějte se do toho vůbec. Dostáváte se 

do neospravedlnitelného experimentu na lidech… Cílem zážitkové pedagogiky je seberozvoj, 

nikoliv sebedestrukce (což platí pro účastníky i instruktory). Také Válek (2007, s. 169–174)76 

zastává respektující postoj k psychickým rizikům. Připomíná v tom smyslu pokoru 

a sebereflexi jako nezbytný pohled instruktora na vlastní jednání. Doporučuje znalosti 

psychologie osobnosti (od obranných mechanismů člověka po psychopatologie) jako 

východisko práce s rizikovou osobností účastníka, či též kolegy. Charakterizuje prostředí kurzu, 

kde je zážitek využit jako prostředek pro změnu (v procesu zrání účastníků): Prostředí na kurzu 

je bezesporu svou koncentrací zážitků katalyzátorem skupinové dynamiky, emocionálního dění 

jedinců; …Navíc jsou kurzy často spjaty s tématem, je proto pravděpodobné, že si potencionální 

účastník nalezne kurz, který slibuje zpracování tématu, které si on v aktuální životní situaci 

„řeší“ (s. 169). Cituje Bezpečnostní standardy prevence psychického zranění, jak jsou 

formulovány v PŠL (jako člena Outward Bound). Zařazené jsou v příloze č. 4, protože se na ně 

budeme odkazovat také v kap. 4. Velmi výstižně dokladují zásadní pojetí ZP právě v myšlence 

odlišení výchovně-vzdělávacího paradigmatu ZP od psychoterapeutických postupů. Ve škole 

jde o skupinu v dětském věku, proto je zodpovědnost za možná psychická rizika 

komplikovanější.   

                                                 
75 Dočasná porucha, která po působení těchto neočekávaných situací nastává, je normální reakcí a nazývá se 
psychické trauma; pokud není kompenzována, může vést až k posttraumatické stresové poruše (Hyťha, s. 163) 
76 instruktor (PŠL i České cesty O. B.) s terapeutickým vzděláním s řadou zkušeností v roli psychologa kurzu 
(archiv, osobní zkušenost autorky); argumentaci v článku dokládá na případu zpracování vlastního selhání v roli 
instruktora (v odhadu psychické náročnosti situace během programu) na počátku kariéry jako příkladu odborného 
zrání. Terapeutická témata zpracovává i jiných článcích Gymnasionu.  
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3.2 Charakteristiky vychovávaných 

Vzhledem k zaměření disertační práce na OSV na základní škole je zásadní, že u většiny 

tradičních metodických textů prázdninové pedagogiky se výrazně liší právě zaměření 

na cílovou skupinu (Jirásek, 2016, s. 171 a také 2015, viz níž; Hanuš, Chytilová, 2009, s. 14 

aj.). Gintel (s odkazem na Příhodu, 1984, s. 90–94) tuto cílovou skupinu specifikuje jako 

adolescenty, často studenty vysokých škol s naléhavými tématy: hledání sebe sama, životních 

hodnot, mravních ideálů. Je zajímavé, že mladší středoškoláky výrazně odlišuje v jejich 

nastavení, spíš varuje, dokonce nabádá k opatrnosti zahrnovat do projektů prázdnin mládež nad 

šestnáct let. Podobně charakterizuje tuto cílovou skupinu Hora (2007 s. 14): Každý člověk 

v jejich věku teprve hledá svoje místo, potřebuje se dozvědět, kam patří, kde nepřekáží, komu a 

kde může být užitečný. Hledá, jak převzít odpovědnost za celek svého života a jak zvládnout 

umění cítit se dobře mezi druhými. Chce spolupracovat. Má ovšem komplexy, nejistoty, 

pochyby, v řadě situací neví, co si počít. Je to přirozená součást zrání. Z podobných 

charakteristik vycházejí soudobé texty ZP, protože především kurzy neformálního vzdělávání 

jsou určeny zpravidla stejné věkové skupině. Vývojová specifika dospívající mládeže a rané 

adolescence jsou východiskem jednak pro výchovné přístupy, ale především pro volbu 

adekvátních cílů pro tuto skupinu (příloha č. 5: Shrnutí vývojových zvláštností dětí věku 

základní školy: mladší školní věk a pubertu a ranou adolescenci v oblastech kognitivního, 

motorického a sociálního vývoje). Z textů přílohy jednoznačně vyplývá, kterým směrem 

se vymezují potřeby této věkové kategorie. Jejich potřeba hledání sebepojetí a hodnotového 

aparátu již není ovlivněna pubescentní rozkolísaností, naopak „naléhavost“ v prožívání procesu 

hledání svého místa ve světě a hodnotových priorit se může opřít o jistou stabilitu otevřeného 

myšlení i přes typickou dynamiku a intenzitu. Příhoda (1967, s. 93) píše: po období vulkanismu 

(spadá do pubescence) dochází v postpubescenci k "uklidnění po bouři". 77 Roli hraje také 

odpovídající vyzrálost kognitivních schopností. (Příhoda, 1967; Vágnerová, 2000; Helus, 2015, 

s. 84, 161). Specifikem otevřených kurzů je společný referenční rámec mladých lidí, kteří se 

setkali na otevřeném kurzu pro obdobné důvody se přihlásit. Minimálně to znamená 

motivovanost ve smyslu výše citované aktuální a zároveň aktivizující potřeby hledání78. 

Nevýhodou otevřených kurzů je, že se u takto nově vzniklé skupiny nelze předem opřít 

o pedagogickou diagnostiku. Proto jsou cíle a dramaturgie založeny na předpokladech 

                                                 
77 Příhoda (1967) popisuje poeticky: Jinoch a děvče po patnáctém roce mají však příliš mnoho podnětů 
poznávacích i mravních, které potřebují domyšlení a procítění v samotě... (s. 93). 
78 Jistě se dá předpokládat, že vědomá motivace se mohla týkat jiných podnětů kurzu: poznání nových zajímavých 
lidí, přírodní prostředí, pohyb apod., (v evaluačních zprávách kurzů), i to předurčuje specifika skupiny. 
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o skupině v charakteristikách vývojové psychologie. Určení je dáno též vstupní informací 

veřejnosti o kurzu (věk, zaměření, limity), která koresponduje s adresností cílů a tomu 

odpovídající volbě prostředků na kurzech (PŠL a kurzech srovnatelných v pojetí ZP). Efektivita 

kurzů, odrážející se v přínosu pro účastníky, je potom z hlediska vazby na potřeby skupiny 

zcela determinována dramaturgií a dynamikou práce se scénářem v průběhu kurzu na základě 

průběžné pedagogické diagnostiky (Jirásek 2002, 2015 aj.; Holec, 1994; Gintel, 1984; Franc, 

2007; Paulusová, 2004, 2006; Hanuš, Chytilová, 2009, kap. 4, např. obr. 11). 

Znalosti vývojové a sociální psychologie poskytují základní východiska k pedagogickému 

uvažování. Úroveň sociálního a kognitivního vývoje podmiňuje didaktickou transformaci 

obsahu a dále determinuje volbu prostředků a dynamiku procesu při výuce (pedagogické situace 

tak, aby byla příležitostí k učení). Podle Heluse (2015, s. 311) je učitel zodpovědný za to, aby 

chápal edukaci jako účinnou starost o dítě ve smyslu vytváření podmínek pro jeho rozvoj 

(překonání potíží, maximalizace šasně na úspěch). Připomíná, že učitel ovlivňuje efektivitu 

socializace, pokud cíle aktualizuje s ohledem na svou třídu. Zájem o osobnost je východiskem 

k personalizaci vztahu pedagog/žák a je předpokladem výukového spoluaktérství. Vedle 

znalostí z vývojové psychologie půjde tedy i o pedagogickou diagnostiku. Úroveň sociálního 

rozvoje se projevuje ve skupinové dynamice, která je další oblastí cílů. Volbu prostředků 

v pojetí ZP ovlivňuje celostní pohled holistické výchovy, což předpokládá dobrou znalost 

motorického vývoje s ohledem na pohybové hry či aktivity. Ke každé věkové kategorii je třeba 

přistupovat adekvátně s citlivostí věkových zvláštností (příloha č, 5). Jirásek (2002, s. 13) 

v souhrnném pohledu zvažuje převažující priority činností při volbě her vzhledem k věkovým 

kategoriím. Jinde (2015, s. 30) píše, že zaměření na věkové období mladší dospělosti (a nikoliv 

prioritně dětství) odlišuje tyto výchovné snahy od jiných konceptů a systémů. Zmíněný aspekt 

věku účastníků všestranného programu, v němž se prolíná intenzivní pohyb, intenzivní kultura 

a silný etický podtext, byl později vnímán jako něco zcela mimořádného. (Podobně Křivohlavý, 

1984; Hrkal, 1998; Holec, 1994 aj.). Využití výukové strategie ZP ve škole je otázkou respektu 

k vývojovým rozdílům v charakteristikách skupiny při didaktické transformaci obsahů školní 

edukace, resp. zacílení práce se třídou, zároveň při projektování procesů výchovy a 

operativních postupech při realizaci (kap. 4). Míra provázení žákova učení musí být svázána se 

znalostí skupiny i jednotlivců. Tento moment se projeví také v přizpůsobení postupů reflexe 

schopnostem skupiny (kap. 4.2). 
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3.2.1 Potenciál ZP pro práci se třídou 

Kapitola bude vycházet z obecných ustanovení, ale směřuje k redukci problematiky v kontextu 

edukační reality základní školy a soustředí se na práci se třídou (také v dotýkaném aspektu 

psychické bezpečnosti). Zde je ZP v posledních letech respektovaným oborem, což se přičítá 

především pilotním kurzům sdružení PŠL a metodické podpoře projektu Odyssea (již výše 

v textu zmíněných)79. Práce se třídou je jednak standartní záležitostí třídního učitele a jednak 

se na ní koordinačně podílí školní metodik prevence. To je jen rámcová charakteristika. 

Důležité je, aby škola důsledně koordinovala práci celého pedagogického sboru především 

v těchto oblastech: 

• kurikulární závazky RVP ZV: rozvoj klíčových kompetencí v rámci obsahů 

vzdělávacích oblastí a průřezových témat (zvláště souvisejících se skupinovou 

dynamikou a prevencí); 

• legislativou danými povinnostmi školního metodika prevence; 

• aktuální i dlouhodobé potřeby žáků (sociálního klimatu školy a tříd; individuální 

případy). 

Legislativní zarámování působnosti školního metodika prevence je dáno vyhláškou č. 72/2005 

Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních80. 

Obecně jsou zajišťovány poradenské služby prostřednictvím: 

• pedagogicko-psychologické poradny;  

• speciálně pedagogického centra; 

• školního poradenského pracoviště.  

Školní poradenské pracoviště zajišťují zpravidla výchovný poradce a školní metodik 

prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli, případně s dalšími 

pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být 

zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem (jejich přítomnost 

na školách není běžná, zpravidla se uvádějí finanční důvody (Jedlička, 2007; Štech, 

Zapletalová, 2013, s. 77 aj.).  

S inkluzí vstupuje do praxe vyhláška č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 416/2017 Sb. (novelizovaná 

                                                 
79 Na středních školách se podobně zavedlo adaptačními kurzy Hnutí GO!  
80 Vyhláška 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 
nabyla změn v následujících platných zněních, např. vyhlášky č. 116/2011 Sb. Dílčí změny se týkají např. témat: 
informovaný souhlas, vedení dokumentace, doporučení speciálně pedagogického centra a pedagogicko-
psychologické poradny, úprava výsledku psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky, požadavek 
na rediagnostiku, lhůty pro zahájení poskytování poradenské služby apod. 
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další v pořadí, upravuje především specifikace pro práci asistenta pedagoga), přináší úpravy 

i do legislativních textů týkajících se školního poradenského pracoviště. Působnost školního 

poradenského pracoviště specifikuje vyhláška č. 72/2005) v bodě 2 § 7 (citováno v příloze č. 6). 

Školní poradenské pracoviště má jednotlivé oblasti působení vyhláškou rozdělené (v příloze 3 

vyhlášky), ale z velké části v praxi spolupracuje na kazuistikách žáků a skupin tříd za chodu 

života školy průběžně ve škole i při kontaktu s poradnami (Zapletalová, 2009; Jedlička, 2007, 

Valentová, 2013). Vyhláška nabízí podporu ze strany pedagogicko-psychologické poradny, ale 

ne vždy je to z nejrůznějších důvodů uskutečnitelné. Pro rámec práce se třídou nás bude zajímat 

role školního metodika prevence. V tabulce č. 4 jsou citovaná pouze ta ustanovení přílohy 3 

vyhlášky Standartní činnosti školy, která se vztahují k činnostem metodika prevence. 

Za povšimnutí stojí různorodost činností, které přinejmenším znamenají obrovskou časovou 

náročnost, kterou zdaleka nepokryje doba, o kterou má metodik prevence zkrácený počet 

vyučovacích hodin. Necháme-li stranou koordinační úkoly, vyvstává otázka, jak je tento učitel 

připraven na ostatní povinnosti. Akreditované vzdělávání školního metodika prevence reaguje 

skladbou a obsahem studia na potřebu rozšířených kompetencí metodika prevence oproti 

profesní odbornosti učitele výchovně-vzdělávacích předmětů. Vzdělávání zahrnuje 

problematiku legislativy a administrativy (např. dotační dokumentace je velmi složitou 

záležitostí). Dále jde o specifické diagnostické a didaktické dovednosti v oblasti prevence 

rizikového chování: detekce a vyhodnocení signálů rizikového chování (i v situacích mimo 

kontext výuky), prevence související s ovlivněním postojů či ovlivněním hodnotového systému 

v životě žáků, případně přímo s dynamikou skupiny. Využijeme citovaný text přílohy vyhlášky 

k vysledování těchto specifických oblastí mezi úkoly školního metodika prevence, jak je 

stanoví vyhláška. V textu jsou zdůrazněny tučným písmem (č. 72/2005, příloha 3 v aktuálním 

znění; upraveno):   

II. Standardní činnosti školního metodika prevence: 
II. I. Metodické a koordinační činnosti  
1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu 
školy.   
2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, 
násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a 
kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.  
3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 
Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.  
4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.  
5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými 
problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.  
6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do 
vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence 
rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.  
7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku 
prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, 



67 
 

preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti 
prevence rizikového chování.  
8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči 
v případě akutního výskytu rizikového chování. 
9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských 
zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, 
navržená a realizovaná opatření. 
 
II. II. Informační činnosti  
1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a 
projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.  
2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.  
3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, 
zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, 
zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací 
působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.  
4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, 
pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.  
5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy 
pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.  
 
II. III. Poradenské činnosti  
1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování 
poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče 
odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.  
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje 
rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, 
které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.  
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace 
poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými 
zařízeními. 

Tabulka 4 Působnost školního metodika prevence s vyznačením výcvikem podmíněných oblastí (č. 72/2005) 

Jestliže vyhláška užívá pojmu „kooordinuje“ a blíž nespecifikuje, do jaké míry se metodik 

prevence sám podílí na těchto činnostech, dají se předpokládat dvě možnosti:  

• reálně se na nich sám či s kolegy podílí;  

• využívá nakoupené služby (nejspíš financované dotacemi). 

V obou případech musí zvážit erudici personálního zajištění dotyčných aktivit. V případě členů 

sboru se lze spolehnout na základní kvalifikaci vyplývající ze zákona, u nakoupených aktivit 

nikoliv (viz kvalifikace pedagogických pracovníků, kap. 3.1.1). Rozhodování metodika 

prevence, jak zajistit pro školu kvalitní a bezpečné programy od externích organizací, je velmi 

komplikované a zcela závislé na osobní zkušenosti či referencích o kvalitě programů, 

či o erudovanosti lektorů. Zvláště pokud pracují se zážitkovými technikami psychologické 

povahy, anebo dokonce s terapeutickými metodami, je třeba zvažovat psychické bezpečí 

svěřených žáků.  

Spolupráce školního metodika prevence a třídního učitele se projevuje nejzřetelněji 

v tzv. práci se třídou. Třída jako sociální skupina má specifika daná tím, do jaké míry 

aspi://module='ASPI'&link='101/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='101/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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se posunula od formální skupiny k neformální. Je rozdíl, zda vznikla jako náhodná skupina, 

anebo diferencovaná podle nejrůznějšího klíče (studijní výsledky, sportovní talent, výtvarný 

talent, matematické, jazykové zaměření), což děti jistým způsobem spojuje. Třída má znaky 

sociální skupiny: vzájemné vztahy, hierarchii (postavení a statut členů), historii, zavedené 

způsoby řešení vnitřních konfliktů, způsoby řešení vnějších zásahů či zatížení. Každý 

jednotlivec si do skupiny přináší své osobní nastavení, včetně sebedůvěry, také předchozí 

zkušenosti i očekávání, vlivy rodinného prostředí a vztahu učitelů k jeho osobě. Základními 

charakteristikami třídní skupiny jsou: celková soudržnost (koheze), atmosféra ve třídě 

(emocionální), procesy včetně komunikace, struktura. Nově vzniklá třída se ocitá v tzv. raném 

prekohezním stádiu (1.-3. r.), později ve stádiu prvotní koheze (4.-6. r), následně kohezním 

stádiu (7.-9. r. ZŠ). Diagnostika a na ni navazující práce, resp. intervence se liší s naléhavostí 

problémů ve skupině. Je třeba počítat s tím, že třídní chování může být jak pozorovatelné, 

tak skryté (Martanová, Valentová, 2016; Helus, 2015, s. 359–367; Štech, Zapletalová, 2013, 

s. 151–182). Diagnostika vztahů ve třídě by měla předcházet plánům vedení třídy učitelem. 

Takové profesní dovednosti bývají osvojované zpravidla nácvikem.  Je důležité, aby třídní 

učitel pracoval s předem vytyčenými cíli. Kromě dílčích cílů, kterých chce při každém setkání 

dosáhnout, by měl mít jasnou vizi na celý školní rok. Třída by pro děti měla být atraktivním 

sociálním prostředím, což předpokládá: že dítě má rádo své spolužáky, dětem se líbí činnosti, 

které se dějí ve třídě, dítě dostává od třídy sociální statut a prestiž díky svému postavení 

v sociálním prostředí (Martanová, Valentová, 2016; podobně Helus, 2015; Vališová, 2013, 

Valenta, 2013; Frank, 2004, 17–23; podobně Henton, 1996 aj.). Pozitivní sociální klima 

umožňuje podpůrné zázemí, vzdělávací motivaci, výkon, osobnostní rozvoj. Kompetence 

ovlivňovat sociální klima třídy, facilitovat jím výchovně vzdělávací proces patří k profesním 

kompetencím učitele (Helus, 2015, s. 359; Mareš, 1998). Vytvořit podmínky pro ovlivňování 

sociálního pozitivního klimatu ve třídě se vyplatí, protože děti lépe prospívají v sociálně 

bezpečné atmosféře a ve fungující třídní skupině se daří vzdělávání. Jde o vytváření 

podpůrného společenství žáků a učitelů (Helus, 2015, s. 373). Valentová (2013, s. 19–22) 

upozorňuje, že v posledních letech je dítě socializováno v diskurzu humanisticky orientovaném 

na dítě, ale v kontrastu s tím také pod tlakem na výkon a úspěch ve společnosti: dětství je 

specifický způsob bytí ve světě, který je především rozpornější než dříve… tato rozpornost je 

(u dětí) výrazně zvnitřnělá do podoby seberegulujících tlaků… Jejich zvládání vyžaduje pomoc 

dalších osob. Zároveň se tak děje v atmosféře zpochybňování autority školy, ztrácejí se opěrné 

body (podobně Němec, 2018 o krizi důvěry ve vzdělávací systém a roli sociální pedagogiky). 

Dvořák (2009, s. 150) shrnuje očekávání společnosti míněná sociology: škola má mít podíl na 
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řešení řady sociálních problémů. Varuje, že školu nelze ztotožňovat s psychoterapeutickou 

klinikou, ani není odborem sociální péče. Zdůrazňuje, že s nimi může pouze spolupracovat, 

když plní především vzdělávací funkci: není poskytovatelem, ale zprostředkovatelem pomoci. 

Práce s jednotlivci je specifická a intervence se na pozici školy řeší ve formě podpory (dítě 

v krizi, rodina v krizi, třída v krizi). Intervence náročnějších kazuistik je jednoznačně třeba řešit 

v režimu spolupráce s odbornými pracovišti (např. specifická situace šikany, rizikové chování 

jednotlivců apod.). Tady je zřejmý prostor pro spolupráci s metodikem prevence jak ve smyslu 

rozvoje skupinové dynamiky třídy, tak v propojení činností s ostatními preventivními úkoly 

(Jedlička, 2007, s. 367–370; Zapletalová, 2009, s. 619; Štech, Zapletalová, 2013, s. 151–182). 

Diagnostické metody vztahů ve třídě spočívají na metodách pozorování, rozhovorů, na 

sociometriích (např. standardizovaných technikách SORAD, či profesionálních diagnostických 

metodách), které vždy podléhají etickým pravidlům. V rámci šetření skupiny nás zajímají 

vztahy ve třídě, pozice žáků ve skupině, vliv, oblíbenost ve skupině, či sociálně-psychologické 

klima ve třídě obecně (Martanová, Valentová, 2016; Helus, 2015, s. 362–367). 

Velmi vhodnou formou práce se třídou je systém třídních setkávání během celého školního 

roku, ale ovlivňování klimatu školní třídy je každodenní záležitostí. Nebývá to zcela pravidlem, 

ale především v tomto smyslu třídní učitelé v praxi chápou svou úlohu třídního učitele (vedle 

neodmyslitelné administrativní práce). Práce se třídou již z povahy věci samé vyžaduje 

specifické interaktivní strategie, tedy i postupy založené na práci se zážitkem. Nutnost 

zodpovědnosti ke skupině a sebereflektivního pohledu učitele je možné argumentovat slovy 

Ondrejkoviče (2011, eG) v kontextu ZP: Dovolím si teda tvrdiť, že naša zodpovednosť voči 

účastníkom spočíva vo vlastnom osobnostnom a profesionálnom rozvoji v oblasti zážitkovej 

pedagogiky, metodiky a zručností potrebných pre organizovanie zážitkových kurzov. A tiež 

dostatočná miera sebareflexie k tomu, aby sme vedeli zvážiť, na čo ešte máme a čo je 

momentálne nad naše sily uvádzať, či aké reakcie účastníkov dokážeme zvládnuť a vedieť sa 

podľa toho zachovať. Většinou se nedaří propojit preventivní úkoly a práci se třídou s předměty 

OSV a DV, ačkoliv to RVP ZV umožňuje jako jednu z možných strategií (Valenta In RVP ZV, 

2016). Závažnou podmínkou také stále zůstává odbornost, zatím neexistující „aprobace“ těchto 

předmětů (kap. 3.1). Reformu ve školství provázela metodická podpora projekty hnutí Odyssea 

a PŠL jednak v kurzech pro jednotlivé učitele, či pedagogické sbory, jednak v průvodních 

didaktických materiálech na webových portálech. Erudovaná školení a texty metodického 

portálu Odyssea odkazují k prožitkovým postupům v OSV i při práci se třídou (Srb & kol., 

2007).  

http://www.gymnasion.org/archive/author/martin-ondrejkovic
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Pokud jde o nově vytvořený třídní kolektiv, bývá zvykem zahájit práci se skupinou třídy 

adaptačním kurzem. V původním modelu bývalo pravidlem, že školy přistoupily na týdenní 

délku kurzu, aby bylo možné mluvit podpoře adaptační fáze skupinové dynamiky (PŠL kurzy 

GO)81. Krátkodobé výjezdy nových skupin mohou být seznamovacími, nikoliv adaptačními. 

Jednorázový výjezd zpravidla zavíří sociálním rozpoložením třídy, což nepřinese stabilitu, 

nepokračuje-li učitel v nastaveném provázení skupinové dynamiky. 

Realizací kurzů respektující (a rozvíjející) principy ZP je kurz pro práci se třídou projektu 

PŠL Klíčení 82. Pojetí a didaktické postupy plně odpovídají požadavkům kvalitní práce 

se skupinou třídy, včetně diagnostiky, provázení skupinové dynamiky a ošetření návaznosti 

po návratu z kurzu. Výstupem projektu Klíčení je metodika (PŠL, 2013, s. 22 a 96–105). 

Základní principy jsou shrnuty v příloze č. 7. Příprava kurzu začíná již daleko před ním 

diagnostikou aktuálního stavu skupinové dynamiky: Kurz je výsledkem rovnice, která do hry 

vnáší jasné činitele v podobě cílů a témat, ale i proměnných, kterými jsou především vztahy 

ve skupině i to, v jaké fázi svého vývoje se skupina nachází. Jiným způsobem bude program 

prožívat skupina, jejíž členové se znají několik let a jejichž učitelé do výuky běžně zapojují prvky 

projektové výuky, odlišně zase skupina, která čerstvě vznikla (PŠL, 2013, s. 22). Na kurz pak 

navazují třídní setkávání (facilitovaná instruktory), jejichž výstupem je projekt (zpravidla se 

společensky angažovaným zacílením).  

Pokud chce škola sama realizovat výjezdy třídních skupin, musí vzít na vědomí, 

že sledování a provázení skupinové dynamiky jsou natolik náročné, že je nepokryje práce dvou 

osob, jak bývá běžnou praxí akcí školy (exkurze, výlety, kulturní akce apod.). Proto musí 

disponovat širší skupinou pedagogických pracovníků v týmovém nastavení83 (kap. 3.1).  

Pracovat se sociální dynamikou skupiny ve školním prostředí nelze jinak než s celou třídou. 

Konkrétně pro třídní skupiny je tedy velmi důležitá spolupráce s rodiči tak, aby podpořili účast 

svých dětí na aktivitách třídy (sociálně slabší rodiny bývají podporovány nejrůznějšími 

formami přidružených organizací, sdružení).  

                                                 
81 Dlouhodobě prověřené jsou kurzy původně PŠL: GO!, v současnosti Hnutí GO! (týkají se až prvních ročníků 
středních škol); projekt Odyssea; projekt Ty-My-Ján; Výchova o Zemi; Brontosaurus (Škola ekologického 
prostředí); TEREZA; Velký vůz; Instruktoři Brno; Atleti v akci; Užitečný život; Škola v přírodě ve středisku 
pro vzdělávání a výchovu Chaloupky (SVVP Chaloupky); SEVER TU Liberec (Člověk a prostředí); aj. 
82 Během 19 kurzů Klíčení: započato celkem 78 projektů; k červnu 2013: 56 dokončeno, z toho 51 úspěšně, 16 
rozpracovaných, zrušeno či nedokončeno pouze 5 projektů; na interaktivním portále: www.psl.cz/projekt-klicovy-
rok/tymoveprojekty. 
83 Podpora týmového nastavení pedagogů byla poskytnuta PŠL např. kurzy Sborovna PŠL s publikacemi 
Sborovna, či podobně během projektu Klíčení. 

http://www.psl.cz/projekt-klicovy-rok/tymoveprojekty
http://www.psl.cz/projekt-klicovy-rok/tymoveprojekty
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3.3 Charakteristiky obsahu a cílů výchovně-vzdělávacího procesu 

Chápání pojmu harmonicky rozvinutá osobnost se odvolává v širším pojetí k filosofii výchovy, 

sociální pedagogice, sociální psychologii (viz. kap. 1.1). Podrobněji sociálně a antropologicky 

uchopené specifikace najdeme v textech Pelikána (2009), Maňáka (2003). Někteří autoři 

překlenují téma přímo do operativně formulovaných kompetencí (Skalková, 2007; Veverková, 

2009), do kategorií cílů ve formě domén (Pasch & kol., 1998). V návaznosti na myšlenkové 

zdroje ZP (kap. 1) formuluje Jirásek (2004, s. 15) s odkazem na antické filosofy, že 

v komplexním nazírání ZP je cílem starořecký výchovný ideál, tedy všestranný rozvoj 

k harmonii směřující osobnosti. Vcelku široce známé je obsahové pojetí výchovy skautingu, 

woodcraftu (krása, pravda, láska, síla v symbolice čtyřnásobného ohně, včetně duchovního 

rozměru části skautského hnutí).  Podrobněji se stojí za to zastavit u odkazu projektů 

Kurta Hahna (tab. 5), jehož etický, morální výchovný přesah je také postaven na zodpovědnosti 

k sobě i společnosti a úzce na něj navazuje současné zahraniční a české uchopení ZP (Hanuš, 

Chytilová, 2009, s. 22–23; Svatoš, Lebeda, 2005, s. 47–49; Neuman, 2004, s. 95–98; Frank, 

2004, s. 6):  

 Lesní škola Salem - 7 zákonů Salemu: 
1. Dejte dětem příležitost objevit sebe sama. 
2. Dbejte na to, aby žáci prožili úspěch, tak prohru. 
3. Umožněte, aby děti kvůli společné hře přestaly myslet jen na sebe. 
4. Vytvořte čas pro klid a mlčení. 
5. Procvičujte představivost, schopnost plánovat a dívat se do budoucnosti.  
6. Berte vážně hry a sport, ale nedovolte jim, aby převládly. 
7. Spaste děti bohatých a mocných od pocitu privilegovanosti. 
 Gordonstoun Kurzschule: Tělesný trénink, expedice, projektů a poskytování pomoci (jako služba 

společnosti). 
 County Badge: Odznak zdatnosti pro mládež, 4 podmínky: Příprava fyzické kondice a zdravých 

návyků, Skupinová expedice. Vlastní projekt. Služba. 

 Outward Bound ve Walesu: Člověk může dokázat mnohem víc, než si myslí; málokdo 
si uvědomuje, co lze dosáhnout vzájemnou pomocí a týmovou spoluprácí. 

 Outward Bound International: Poslání: pomáhat lidem odhalovat a rozvíjet jejich schopnosti 
pečovat o svůj osobní rozvoj, o své okolí a svět kolem sebe. Prostředkem této výchovy je výzva – 
zkušenost z náročných situací v neobvyklém prostředí. 

 Současná asociace téměř čtyřiceti nezávislých škol, které sdílejí společné poslání, základní 
metodologii, náročná bezpečnostní pravidla a standardy kvality; v naší zemi je reprezentant O.B.  
Prázdninová škola Lipnice, Česká cesta; (český vklad pro mezinárodní komunitu: kreativní programy 
a hra) 

Tabulka 5 Odkaz projektů Kurta Hahna 

Obecná didaktika kategorizuje cíle rozvoje osobnosti přesněji v kurikulu OSV. ZP zdůrazňuje 

integrovaný pohled holistické výchovy, specifikace cílů v tomto stupni zobecnění 
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nekonkretizuje, ani je nevztahuje ke kategoriím obecné didaktiky84. Postupy operacionalizace 

cílů ZP popisuje tradičně jako zákonitost ve vazbě na konkrétní program a na výstupy 

pedagogické diagnostiky v počátečních fázích kurzu i operativně během kurzu. 

Strategickou didaktickou znalostí pedagoga, pokud chce pracovat adresně pro skupinu 

s didaktickou transformací učiva, jsou znalosti tzv. taxonomií cílů, které kategorizují úrovně 

volených cílů. Taxonomie se specifikují podle tzv. domén cílů (např. Pasch & kol., 1998, s. 51; 

Kalhous, 2009): kognitivní, afektivní a psychomotorické. Vedle Bloomovy taxonomie 

kognitivních vzdělávacích cílů (Pasch & kol., 1998, s. 77; Maňák, Janík, 2009, s. 136; původní 

a revidovaná Andersonem & Krathwohlem) se s rozdílností domén cílů se z podstaty věci 

odlišují i další taxonomie cílů (Kalhous, 2009, s. 279–289, Blížkovský,1992, 

s. 124): Taxonomie psychomotorických cílů H. Davea a Taxonomií cílů v afektivní rovině D. B. 

Kratwohla, případně B. Niemierka85. Efektivita výuky stojí na souladu povahy, resp. kategorie 

cíle s volbou pedagogické situace (metody, úlohy). Profesní příprava učitelů v českém prostředí 

klade důraz především na kognitivní doménu, v některých oborech doménu psychomotorickou. 

Výše zmíněné výchovné ideály se rámcově týkají zvláště domény afektivních cílů. Hledáme-li 

teoretickou oporu pro afektivní doménu cílů v textech obecné didaktiky, je sporadická, přestože 

všechny tři domény lze beze sporu chápat za rovnocenně hodny pozornosti. Teprve v poslední 

době se pozornost didaktik začíná vztahovat i k afektivní doméně cílů, zřejmě s ohledem na 

nároky kurikula RVP v této oblasti cílů. Dotyčná situace slabého „didaktického zázemí“ 

v oblasti postojů, a s tím související oblastí hodnot, je alarmující tím spíš, že reformou 

formálního vzdělávání jsou tyto obsahy v RVP závazně ukotvené např. v průřezových 

tématech. Průřezová témata jsou významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou 

důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální 

uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především 

v oblasti postojů a hodnot… Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a napomáhají 

osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto žáků, vytvářejí prostor pro utváření jejich 

postojů a hodnotového systému. Proto bude i při výuce těchto žáků kladen důraz především na 

kultivaci jejich postojů a hodnotových orientací (RVP ZV, 2016, s. 125). Právě oblast postojů 

a hodnot v afektivní doméně cílů je didakticky velmi komplikovaná. Na práci s postoji bývá 

překážkou jejich výrazná stabilita, hovoří se o relativní stálosti postojů jedinců. Ovlivnit postoj 

                                                 
84 V textu PŠL (2011, s. 44, 48, 62 aj.) pro učitele považujeme za diskutabilní logiku odlišování pojmů záměr, cíl, 
pokud dalším vysvětlení úvah a postupů formulací cílů autorky důsledně nepracují s návazností na záměr.  
85 Vávra (2011) zmiňuje ještě tzv. novou taxonomii Marzana & Kendalla z roku 2007, specifikuje ji jako model 
nebo teorií, protože usiluje o predikci, například specifického chování ve specifických podmínkách, nebo 
napomáhá pochopit a rozumět představám jednotlivce o rozhodování chtít se učit, o jeho motivaci. 



73 
 

žáka znamená soustředit se na všechny tři složky postoje: kognitivní, emoční a konativní. 

Změny se často dosáhne jen v některé ze složek, obtížné je především dosáhnout změny 

v chování.. 

Při volbě metod se v didaktice hovoří o principu kongruence, který se odehrává na přímé 

souvislosti deklarovaného cíle, resp. požadovaném výkonu, s činností ve výuce a způsobu 

prověření výkonu. Pro funkční srovnání se cíle formulují z pozice „adresáta“: žáka a užívají 

klíčové aktivní sloveso (př.1).  
Př. 1: V kognitivní doméně půjde např. o následující cíl: Žák dokáže využít gramatické pravidlo psaní 
y po tvrdých souhláskách a psaní i po měkkých souhláskách v neznámém textu. V Bloomově taxonomii 
kognitivních vzdělávacích cílů (zapamatování, porozumění, aplikace, analýza, syntéza, hodnotící posouzení) 
půjde o kategorii aplikace. Pedagogická situace by měla poskytovat příležitost k učení ve smyslu 
deklarovaného cíle výuky prostřednictvím činnosti ve výuce: žáci doplňují i, y ve slovech po tvrdých 
a měkkých souhláskách na nové úloze. Hodnotící kritéria se budou analogicky vztahovat k cílovému výkonu: 
na jiném cvičení testovat úroveň aplikace dotčeného gramatického jevu. 

Didaktický postup, na tomto příkladu patrný, by měl být učitel schopen využívat analogicky 

v taxonomii afektivní domény pro afektivní cíle RVP. Afektivní doména v taxonomii směřuje 

ke zvnitřňování hodnoty jako nejvyšší úrovni naplnění cíle. Práce s principem kongruence bude 

zřetelnější v porovnání s taxonomií afektivní domény D. B. Kratwohla s pojetím B. Niemierka, 

kde je vztažení k činnosti čitelnější: 

Taxonomie cílů v afektivní doméně 
D. B. Kratwohla 

 

Taxonomie cílů v afektivní doméně 
B. Niemierka 

 
přijímání (vnímavost k podnětům) 

reagování (zainteresovanost) 

oceňování hodnoty (žádoucí, oceněné) 

integrování hodnoty (ve struktuře hodnot) 

integrace hodnot v charakteru (zpravidla se 
projevující ve jednání zvnitřněně podmíněném) 

účast v činnosti 

pokusy o činnost 

vnitřní potřeba činnosti 

identifikace s činností 

Tabulka 6 Porovnání s taxonomií cílů v afektivní rovině D. B. Kratwohla a B. (srov. Kalhous, Obst a kol. 2009, s. 285). 

V oblasti práce s behaviorálními cíli v didaktice OSV Valenta (2013, s. 141) do jisté míry 

zpochybňuje přímočaré úvahy o využitelnosti taxonomií cílů právě vzhledem k obtížnosti 

formulace očekávaného výstupu chování jako výkonu pro jeho komplexní charakter86. 

Připouští Niemierkovo pojetí cílů v chování. Domníváme, že taxonomie může pomoci ukotvit 

metodu na úroveň cíle. Valenta problém řeší zavedením pojmu tzv. jádrové činnosti ve výuce 

                                                 
86 Slavík (1997, s. 131–136) považuje přesnou práci s cíli za klíčovou i v oblasti výchovných cílů, ale polemizuje 
nad využitelností taxonomií jako nástroje pro operacionalizaci cílů učiteli (nemají ji v repertoáru dovedností). 
Se studenty na seminářích mám naopak dobré zkušenosti, umožňuje transparentní pohled na operacionalizace. 
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jako k procesu operacionalizace cílů. Podobně popisují autoři ZP procesy tvorby her (v textu 

PrvoSen, 2008; Křivohlavý, 1984).  

Škola při tradiční transmisivní výuce spoléhá na kognitivní aspekt postoje a zpravidla mine 

emoční, a tím spíše konativní složku. V zacílení na ovlivnění postoje, či sociální dovednost 

nelze spoléhat se na výukové postupy a postupy ověřování cílů tradičně užívané pro kognitivní 

cíle87. Pro učitele je obtížné cíl afektivní domény klasifikovat a implementovat efektivním 

postupem (nemluvě o překážkách organizace a podmínek výuky). Nabízíme ilustraci 

didaktického uvažování na př. 2: 
Př. 2: Zvažme práci s cílem v afektivní doméně např. na specifiku cíle: Žák odmítá závislosti (Srb & kol., 
2007, s. 25 dle RVP ZV, 2007). kurikula OSV v oblasti Hodnoty, postoje, praktická etika v OSV (RVP, ZV, 
2007; 2016, s. 128). Cíl spadá do OSV v oblasti postojů a hodnot výstupem: napomáhá primární prevenci 
sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování (ve formulaci RVP ZV, 2016, s. 127; též Valenta, 
2013 s odkazem na RVP ZV 2010, s.88). Formulace cíle Žák odmítá závislosti v metodice OSV obsahuje 
adresáta cíle i klíčové aktivní sloveso, ale nepracuje s mírou zvnitřnění. Rozhodnout, jaká metoda v tomto 
případě poskytne příležitost k učení, znamená upřesnit formulaci cíle vzhledem ke kategorii taxonomie (např. 
žák odsuzuje distribuci drog, či žák se dokáže asertivně reagovat na nabízení drogy). Teprve tehdy je možné 
specifikovat postup ve výuce.  

Prožitek je v případě afektivních obsahů výchovy funkčním prostředkem ve školní výuce (např. 

Křivohlavý, 1984; Pelánek, 2010; Pelikán, 2009; aj). Cílové kategorii na afektivního cíle 

vyhovuje postup např. hry v roli, protože jde o emočně nastavenou a aktivizující situaci 

nastavenou jako příležitost k ovlivnění postoje (ve Valentově pojetí jádrovou činnost, 

podrobněji kap. 5). Podobný postup implementace afektivního cíle ilustruje př. 3:  
Př. 2: Hra v roli může být metodou pro implementaci následujícího afektivního cíle: Vnímání vlastního postoje 
k moci (kurikulum vzdělávací oblasti Člověk a společnost, konkrétně Výchova k občanství a průřezového 
tématu Výchova demokratického občana). Cíli odpovídající metodou (resp. jádrovou činností) může být 
rozhovor postav doktora Galéna a maršálka v Čapkově Bílé nemoci nastavený jako pedagogická situace 
se scénou dramatu („jako dr. Galén se snažte přesvědčit maršála“) a následná konfrontace se scénou z filmu 
a reflexe jako příležitost k učení (konstruktivistickým zpracování prožitku; aktivizace). Pracuje jak s emoční 
složkou postoje, tak pokusem o jeho konativní složku, avšak jen do té míry zvnitřnění, že žák má možnost 
na svém jednání v roli vnímat, jaký má postoj k moci. Takto nastavená výuka je v kongruenci formulace cíle 
s metodou a očekávaným výstupem (nejnižší stupeň taxonomie Kratwohla: přijímání (vnímavost k podnětům); 
v pojetí Niemierka: účast v činnosti), avšak hodnocení naučeného dlouhodobá cesta. 

Operacionalizace obecných cílů výchovy se může odvíjet od východiska tvorby kurikula. 

Průcha (2009b, s. 238; srov. Veverková, 2009, s. 131, Pasch & kol., 1998, s. 34–38) odlišuje 

typy kurikula: 

• Zprostředkující: je plně opřeno o učivo předem stanovené např. v RVP 

(srov. systémové pojetí Blížkovského makrořízení, či ontodidaktická východiska 

                                                 
87 a to i přestože řada učitelů v praxi pracuje s emocemi zdařile i při výkladu (hodí se připomenout scénu Svěrákovy 
Obecné školy, kde učitel Hnízdo emotivně vygraduje výklad o Janu Husovi). 
88 Různorodé datování citací odráží nejednotnost didaktických podkladů ve vývoji textů pro učitele (RVP ZV 
2007, 2010, 2016 a na ně navazují sporadické didaktické texty OSV Srba a Valenty). 
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vzniku kurikula). Východiskem je předání objektivně stanovených hodnot civilizace, 

resp. vědy a umění (akademická koncepce), či souboru dovedností a kulturních technik 

(esencialistická koncepce,), případně praktických dovedností k potřebám v dospělosti, 

na trhu práce (progresivismus, polytechnická koncepce), také sociokulturní, globální 

problematika. V RVP v klíčových kompetencích (v rámci vzdělávacích oblastí a 

průřezových témat); 

• Vstřícné: odvíjející se cele od potřeb žáka, jeho dispozic (málo vztažené k výstupům, 

kritizované jako neprediktabilní); 

• Interakční model: pracuje s oběma východisky, tedy z potřeb žáka a z danosti učiva.  

Zatímco v běžné praxi školy pracují se zprostředkovaným kurikulem, ZP pracuje s kurikulem 

vstřícným89. To lze odvodit z řady textů, které dramaturgii, a potažmo sestavení scénáře kurzu, 

odvíjejí od smysluplnosti pro skupiny podle její charakteristiky (Gintel, Hrkal, Holec, Hanuš, 

Jirásek, Drahanský, Paulusová aj. v řadě textů, podrobněji kap. 4). Již bylo řečeno, že ve školní 

edukační realitě kurikulum pracuje s pojmem klíčové kompetence jako výstupem vzdělávání 

tak, že jsou společným výstupem vzdělávání v kategoriích obsahů vzdělávacích oblastí a 

průřezových témat RVP (ZV, 2013, s.10)90. Někdy se s klíčovými kompetencemi zachází při 

projektování výuky komplikovaně jako s učivem, tedy analogicky jako s jakýmsi dalším 

průřezovým tématem vedle OSV. V procesu operacionalizace cílů je třeba vycházet 

z didaktické transformace obsahu od obecné roviny klíčových kompetencí přes rovinu obsahu 

vzdělávacích oblastí a průřezových témat, a teprve tak je transformovat do roviny učiva.  

Pojem klíčové kompetence si učitelé zkresleně vysvětlovali jako další učivo, tedy učivo 

navíc, nikoliv jako obecný výstup výchovně-vzdělávacího procesu. Tento omyl je podle zjištění 

výzkumů zřejmě důsledkem nedostatečné, uspěchané a bohužel často diletantské vlny 

přípravných školení k reformě91. Ve výzkumných zprávách (stav po zavedení reformy) 

je hodnoceno směřování ke klíčovým kompetencím ve výuce. Výzkumníci pracují s pojmem 

tzv. kompetenční vrstva, která je v integritě s konceptovou a tematickou vrstvou součástí 

                                                 
89 V textu PŠL pro učitele (2011, s. 37–40) opřeném o ZP autorky hovoří o kombinaci vstřícného a tzv. zvládacího 
přístupu k rozvoji klíčových kompetencí (vstřícný: vycházející z aktuálních potřeb skupiny a zvládací: vycházející 
z RVP, resp. ŠVP). Podle toho můžeme jejich pojetí chápat jako interakční model v Průchově dělení) 
90 … k jejich utváření (pozn. autora: klíčových kompetencí) a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý 
vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají…. Ve vzdělávacím obsahu RVP ZV je učivo chápáno 
jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí 
předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových 
kompetencí (RVP ZV, 2017, s. 10) 
91 Zjištění konstatované v řadě evaluačních výzkumů reformy např.: Hajdušková, Janík, Slavík & Najvar, 2011; 
Janík, Maňák, Knecht, Němec, 2010; Janík, 2013b; Slavík, Janík, Jarníková & Tupý, 2014. 
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modelu hloubkové struktury výuky (Slavík, Janík, Jarníková, Tupý, 2014, s. 738). Toto 

strukturování je opodstatněné v postupu výzkumu, protože výzkumníci v hodinách cíleně 

sledovali přítomnost směřování ke klíčovým kompetencím na pozadí realizace učiva 

vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Je složité najít jednoznačné stanovisko. Jestliže je 

uvedený model nástrojem výzkumného postupu, je otázkou, jakým způsobem by měl být 

přítomen v psychodidaktické transformaci obsahu na každodenním projektování výuky. 

V textech RVP ZV je učivo vzdělávacích oblastí a průřezových témat rozpracováno, zatímco 

klíčové kompetence logicky mají zůstat obecné: konkretizují se právě jen do té míry, aby bylo 

možno je identifikovat v učivu. Proces učení však nelze komplikovat rozložením pozornosti na 

tolik témat najednou (př. 4):  
Př. 4: Zůstaneme u zmíněného příkladu výukové situace rozhovoru doktora Galéna s maršálkem v Čapkově 
Bílé nemoci. Jde o široký potenciál pedagogické situace rozhovoru z Čapkovy Bílé nemoci 
pro operacionalizace cílů napříč více vzdělávacími oblastmi, průřezovým tématem OSV. Ale obecný 
kurikulární výstup klíčová kompetence komunikační rezonuje na pozadí pedagogické situace (pokud se 
závažností pro skupinu neupřednostní aktuálně, případně do následné práce se skupinou). 
Komplexnost problematiky se projevuje v tom, že situace poskytuje příležitost k učení v těchto rovinách: 

• Afektivní cíl Vnímání vlastního postoje k moci: kurikulum vzdělávací oblasti Člověk a společnost, 
konkrétně Výchova k občanství a průřezového tématu Výchova demokratického občana. 

• Afektivní cíl komunikační dovednosti aktivní naslouchání: kurikulární obsah průřezového tématu 
OSV a vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace: Český jazyk a literatura 

• pozorování žáků v roli (uplatnění moci v jednání či reakce na projev moci) poskytuje materiál 
k diagnostice skupinové dynamiky třídy, tedy i k prevenci šikany s potenciálem pro kurikulum OSV 
(Žák rozlišuje projevy respektující a nerespektující komunikace, resp. Žák odmítá manipulaci) 

Další potenciál propojení s učivem vzdělávacích oblastí:  
• Kognitivní cíl Žák dokáže rozpoznat angažovaný protiválečný apel v literatuře v literárního odkazu 

Karla Čapka: vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace: Český jazyk a literatura 
• Kognitivní cíl Žák dokáže vysvětlit dobový význam umění v boji proti fašismu: Člověk a společnost: 

Dějepis.  

Ve shodě s tím jsou metodická doporučení textů ZP (např. Pelánek, 2010, s. 19; PrvoSen, 2008; 

PŠL, 2011, s. 33: ... během jednoho programu je možné se zaměřit na více oblastí, ale nelze se 

vědomě věnovat všem naráz.; jinde s. 37: V těchto třech oblastech si ale musíme v daném 

programu vždy zvolit co bude náš prioritní záměr, abychom nehonili mnoho zajíců najednou.). 

Zpravidla je preference hlavního cíle určená vyučovaným předmětem a ostatní cíle jsou 

chápány jako vedlejší. Upřednostnění kompetenční vrstvy cílů by mělo vycházet z odůvodněné 

naléhavosti potřeb rozvoje skupiny.  

Terminologie cílových oblastí je v metodikách PŠL pro učitele k rozvoji klíčových 

kompetencí (2011, s. 37–40) ve významovém posunu92. Pochopení cílové kategorie klíčové 

                                                 
92 Také v textech PŠL pro učitele najdeme mylné uchopení pojmu klíčové kompetence. Konkrétně na schématu Tři 
oblasti působení zážitkové pedagogiky (schéma pro učitele, PŠL, 2011, s. 33) autorky pojmenovaly tři obsahové 
oblasti a nastavily je v mylné hierarchii od nejobecnějších po specifické cíle: rozvoj skupiny a sebepoznání žáků 
přes klíčové kompetence k tzv. učivu předmětů. To však nerespektuje ani RVP, ani pojetí Valenty (2006) 
ve výstupech pilotního projektu OSV Dokážu to?, který v úvodu zmiňují jako projekt spolupracující (reformy 
podobně o.s. Odyssea, Srb a kol.,2007, více kap. 5). Podobné nepřesnosti se týkají i textu Klíčení – příběh a 
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kompetence se vzdaluje základnímu nastavení kurikula, čímž učitele v omylu utvrzuje 

(i na kurzech a v textech dílčích metodik, manuálů). Naopak didakticky korektní a nosné 

pro praxi jsou texty, které zdůrazňují analýzu potřeb jako klíčové východisko a selekci cílů 

podle aktuální situace výchovně-vzdělávacího procesu. Autorky připomínají (PŠL, 2011, s. 35) 

naléhavost požadavku reagovat aktuální změnou cílů na situaci během aktivity. Valenta (2013, 

s. 133) zvažuje spontánně vzniklé situace jako východisko generování cílů OSV srovnatelně. 

Podobně Srb & kol. (2007, s. 7–12) charakterizují vedle učiva OSV dle závazné struktury RVP 

cíle v tzv. „objednávce a potřebách žáků“.  

Výše uvedené Hahnovy oblasti afektivních obsahů a jimi inspirované současné výchovné 

ideály ZP bývají zpravidla realizovány v neformálním či informálním vzdělávání. Přitom 

mohou být pro formální vzdělávání inspirací formulací cílů i odpovídajícími, praxí ověřenými 

postupy. Kategorie biodromálních témat ZP (např. budoucí orientace života účastníků, 

životních hodnot, rituálů, etiky, přijímání změny) a analogicky témata socializační lze najít 

mezi kurikulárními obsahy OSV, DV, etické výchovy a jednotlivých vzdělávacích oblastí RVP. 

Příkladem propojení hledisek ZP a školní didaktiky je následující specifikace cílů, 

která v podstatě koresponduje s teorií sedmi rozmanitých inteligencí podle Gardnera (1999, 

s. 103–292)93 v těchto oblastech (Holec 1994, s. 49): 

• Rozvoj intelektu (paměť, smyslové vnímání, pozornost, důvtip, logické myšleni, taktika, 

strategie, kombinační schopnosti); 

• Rozvoj tvořivosti (imaginace, představivost, fantazie, originální, netradiční postupy); 

• Rozvoj sociálních dovedností (komunikace, kooperace, týmová práce, rétorika, 

argumentace, diskuze, zodpovědnost, asertivita); 

• Rozvoj motoriky, pohybových dovedností (rychlost, síla, vytrvalost, obratnost); 

• Rozvoj vůle (trpělivost, sebeovládání, psychická vytrvalost, odvaha); 

• Sebepojetí (sebepoznání, sebepřekonání, bourání psych. bariér, sebedůvěra, psych. síla, 

samostatnost). 

Některé z takto formulovaných cílů rozvoje lze srovnat se Smékalovým propojením socializace 

s tématem lidských potřeb jako indikátoru sociální zralosti (odvozené od struktury potřeb S. B. 

Kaverina, In Smékal, 2002, s. 247–248, tab. 7): vertikály představují etapy humanizace čtyř 

                                                 
řemeslo: zážitková pedagogika na kurzech pro žáky základních škol (PŠL, 2013). Překombinované uchopení 
obsahu školního kurikula neubírá PŠL na kvalitě vzdělávání učitelů v ZP, naopak řadu seminářů vnitrorezortního 
vzdělávání převyšuje (např. v cílené práci se zážitkem). 
93 Přes kritiky Gardnerovy teorie (interpersonální a intrapersonální, resp. sociální inteligence, s. 302) 
je transparentním textem k procesu didaktické transformace obsahu OSV.  
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základních druhů potřeb; zatímco horizontálně sledujeme řádky potřeb odrážejí jejich úrovně 

a vyjadřují míru jejich socializace nutné k jejich krystalizaci a funkční naléhavosti. Zatímco na 

první úrovni jde o potřeby vrozené, každá vyšší rovina představuje větší podíl sociální stimulace 

na formování potřeb v aktivní motivy. Smékalův pohled se vztahuje na úkoly výchovy a 

sebevýchovy v tom smyslu, že se otevírá prostor pro reflexi a sebereflexi potřeb. Rozvíjení 

potřeb spolu s pěstováním motivační kultury osobnosti je v podstatě výchovou (Smékal, 2002, 

s. 248) 

Ideové, duchovní potřeby 
17. potřeba tvořit, tvůrčí činnosti 

13. potřeba být 
osobností 

14. mravní a estetická 
potřeba 

15. potřeba smyslu 
života 

16. potřeba být 
připraven, potřeba 
překonávat překážky 

Sociogenní potřeby 
9. potřeba 
sebepotvrzení 

10. potřeba sociálního 
styku 

11. potřeba poznání 12. potřeba 
sebevyjádření 

Psycho-fyziologické potřeby 
5. hedonistické potřeby 6. potřeba citového 

nasycení 
7. potřeba svobody 8. potřeba obnovy 

energie 

Biogenní potřeby 
1. potřeba bezpečí 
a sebezáchovy 

2. potřeba citového 
kontaktu 

3. orientační potřeba 4. potřeba pohybové 
činnosti, hra 

Existence Styk Poznání Rekreace, seberozvoj 

Tabulka 7 Struktura potřeb jako indikátoru sociální zralosti (dle S. B. Kaverina In Smékal, 2002, s. 247) 

Vymezení jiné struktury kategorií zpracoval Křivohlavý (2004) jako tzv. základ porozumění 

v rámci Pozitivní psychologie: naděje (diagnostika naděje, povzbuzování naděje, proti úzkosti, 

strachu, panice, depresi), radost (jako emoce, životní pohoda, ve smysluplnosti života), 

odpouštění (fáze odpouštění, ukřivdění, smiřování, překonávání negativních emocí), empatie, 

altruismus, láska, přátelství, moudrost, morální motivace, nezdolnost, sebeocenění, zvládání 

těžkostí, vrcholné zážitky, vděčnost, spiritualita, duševní pohoda (tematická struktura textu 

publikace). Z velké části jsou tyto kategorie obsaženy v kurikulu OSV (RVP ZV, 2016, 

podrobněji kap. 5) či dalších průřezových tématech a v některých vzdělávacích oblastech. 

Pro základní představu je v příloze č. 8 zařazen výstup analýzy kurikula: Souhrn vybraných 

kurikulárních témat vzdělávacích oblastí RVP ZV s potenciálem implementace OSV 

prostředky ZP (analýza verze RVP ZV, 2015). Je otázkou, zda formulace takových 

kurikulárních obsahů umožňují učitelům odpovídající vhled k procesům psychodidaktické 

transformace v takové míře, jako mají ve své aprobaci (v návaznosti na kap. 3.1: k profesnímu 

rozvoji, resp. pregraduální přípravě). 
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4 Výuková strategie v pojetí ZP  
Psychodidaktická transformace je v oblasti neformálního vzdělávání často procesuálně odlišná 

od formálního vzdělávání kurikulárního charakteru, a to přestože se cílové kategorie více či 

méně shodují94. Tato kapitola navazuje na přecházející text vztahující se k obsahové stránce, 

kde jsme se pokusili porovnat úzce výchovná témata v kurikulu základní školy s obsahy 

výchovy v pojetí ZP. Chceme-li navázat na výstupy didaktických úvah předcházejících kapitol, 

opřeme se o následující rámcové shrnutí: 

• školní kurikulum obsahuje řadu společných oblastí s výchovnými obsahy, s kterými 

pracuje ZP; vycházejí ze společných myšlenek (a zdrojů) filozofie výchovy, sociální 

a biodromální psychologie, sociální pedagogiky aj.; 

• didaktické teoretické texty poskytují řadu opor pracovat efektivně s úzce výchovnými 

tématy kurikula (např. s afektivní doménou cílů) a to: konstruktivistickými modely 

výuky (v sociálních interakcích), modelem smysluplného učení, vstřícným přístupem 

ke kurikulu, přístupem zaměřeným na žáka, prostředky nepřímého působení 

pedagogické situace v kombinaci s přímým působením (také ve smyslu pedagogizace 

prostředí); 

• uchopení holistické výchovy v deskripcích ZP lze k těmto didaktickým přístupům dobře 

vztáhnout: výukovou strategií založenou na pedagogické situaci prožitku je možné za 

specifických podmínek chápat jako potenciál pro školní edukaci. 

Aniž bychom redukovali potenciál ZP pro školní edukaci na práci s postoji, hodnotovým 

aparátem, etickými tématy či sociální dynamikou, právě na těchto příkladech bychom chtěli 

připomenout specifický přínos didaktických postupů (metodiky) v pojetí ZP. Jak bylo řečeno, 

pro takové obsahy výchovy se v tradičních postupech ve škole přeceňuje efektivita kognitivně 

zaměřených didaktických přístupů. V metodikách ZP se pracuje s postupy aranžování 

pedagogických situací se zapojením emocí v aktivním zapojení vychovávaných do výchovně-

vzdělávacího procesu tak, aby zážitek sloužil jako prostředek učení. V metodické podpoře 

učitelů v projektech PŠL zaznívá následující argument: silnější a dlouhodobější zážitky bývají 

takové zážitky, na kterých se sami aktivně podílíme svým jednáním… Zážitková pedagogika 

(rozuměj metodika, pozn. autora) obecně nejvíce poslouží tam, kde chceme žákům 

                                                 
94 Takové edukační obsahy mají ale v řadě projektů neformálního vzdělávání kvalitnější výstupy, lepší efektivitu 
než ve školním prostředí, což vede řadu autorů ZP neformálního vzdělávání ke skeptickému postoji 
k implementaci strategií ZP do školní praxe. Přesto projektem Klíč jen v roce 2006 oslovila PŠL školy 
na 14 kurzech pro učitele (3 Kabinetech a 11 Sborovnách) v souhrnu pro 296 učitelů (Lysáková, 2007, s. 71). 
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zprostředkovat nějakou chybějící zkušenost… Zážitek (ve výuce, pozn. autorky) nemá smysl 

v sobě samém, ale slouží jako prostředek k rozvoji, výchově a vzdělávání (PŠL, 2011, s. 11). 

Terminologická diskuse k ZP (1. kap.) se vztahuje na uchopení pojmu výchova zážitkem 

pro konkrétní realizace a v užším smyslu slova jako pro uchopení výchovy výzvou, 

dobrodružstvím. Hanuš a Chytilová (2009, s. 18) chápou ZP jako teoretický základ výchovy 

prožitkem, resp. výchovy k prožívání a formulují typické znaky takto:  

• zakotvení prožitku do jeho širších souvislostí; 

• znalost a analýza cílů navozovaných situací; 

• cílené vyvolání záměrného prožitku; 

• zpracování prožitku; 

• převedení do zkušenosti. 

Zorientované uchopení ZP do školní didaktiky komplikuje redukované, či zkreslené vnímaní 

ZP pedagogickou veřejností. Pochopení fenoménu hry zůstává zúženo a zpravidla je hra 

využívána „pro zpestření výuky“. Leckdy bývá hra odmítána argumentem, že bere čas 

„serióznímu“ učení. V paradigmatu didaktiky školní výuky, resp. výchovně-vzdělávacích 

činností školy je třeba hru vnímat v širším pedagogickém potenciálu v pedagogických situacích, 

kde je hra nositelem prožitkových situací jako prostředku učení. Východiskem bude pohled na 

charakteristiku výchovně-vzdělávacího procesu deskripcí ZP. Jiráskovo pojetí edukativní 

oblasti holistické výchovy v deskripcích ZP (2016, s. 172–173) navazuje na tradiční metodiky 

výchovného působení prázdninové pedagogiky: Edukativní a osobnostně rozvojové projekty 

záměrně připravované speciálně školenými týmy, zahrnující různorodé programové prostředky 

(pohybové, tvořivostní, herní, diskusní aj.) kontextově uspořádané pomocí principů 

dramaturgie a využívající rozmanitých prostředí pro svoji realizaci, nabízené ve volném čase, 

avšak s možností přesahu do profesionální praxe (akcentující tak čas disponibilní) se svojí 

podstatou zaměřující se na existenciální rozměr lidského bytí, usilující o holistickou zkušenost 

a její uchopení prostřednictvím logu. Holec (2007, s. 7) za základní přínosy původního 

nastavení považuje shodně dramaturgii, režii, práci se zážitkem a atmosférou, zatímco review, 

bezpečnost programů a zdravotní zajištění kurzů ZP odkazuje na přínos až 90. let. Za přínos 

metody PŠL má Holec soubor autorských (instruktory tvořených) her a programů, což 

zdůrazňuje souslovím „cenný kapitál PŠL“ 95. Jiráskovy charakteristiky holistické výchovy 

                                                 
95 hry a další programy z dílen instruktorů PŠL…. Zejména potom hry jsou nesmírně cenným kapitálem: vznikly 
jich stovky, nejlepší byly publikovány v několika vydáních Lipnického Zlatého fondu her a touto cestou se řada z 
nich dostávala a dostala do programů celé řady organizací a institucí (Holec, tamtéž). 
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stěžejní pro další didaktický text, se pokusíme zvážit ve vazbě na školní edukační realitu, která 

nás zajímá (tab. č. 8):  

 

Holistická výchova v zarámování ZP 
(požadavky na realizace edukačních projektů v 

deskripci ZP podle Jiráska, 2016) 

Školní edukace 

Edukativní a osobnostně rozvojové projekty  
 

Projekty či průběžná výuka OSV, etické výchovy aj. 
výukových celků; třídní setkávání. 

připravované speciálně školenými týmy Učitel, vychovatel na ZŠ s kvalifikací, s adekvátními 
specifickými profesními dovednostmi v oboru ZP, 
DV, artefiletiky, OSV; týmovost v závislosti na 
formě.  

různorodé programové prostředky (pohybové, 
tvořivostní, herní, diskusní aj.) kontextově 
uspořádané pomocí principů dramaturgie 

Analogicky: metody a formy práce v souladu 
didaktickou transformaci obsahu, zpravidla v rámci 
výukových situací v aranžovaném sledu 
(v jednodušší či složitější dramaturgii v ohledu 
podmínky organizační formy výchovně-vzdělávacího 
procesu) s výhodou dobré znalosti skupiny 
(referenčního rámce a rozvojových potřeb). 

využívající rozmanitých prostředí pro svoji realizaci Analogicky: v závislosti na organizační formě 
výchovně-vzdělávacího procesu (jednak v organizaci 
školního roku, jednak specifických bloků, či výjezdů) 
s akcentem na přírodní, či jinak inspirativní prostředí. 

nabízené ve volném čase, avšak s možností přesahu 
do profesionální praxe (akcentující tak čas 
disponibilní) 

V rámci školní edukace v čase výuky (včetně 
školních i mimoškolních forem výjezdů), či v rámci 
pedagogické intervence. 

svojí podstatou zaměřující se na existenciální rozměr 
lidského bytí, usilující o holistickou zkušenost a její 
uchopení prostřednictvím logu. 

Obsah OSV jako průřezové téma v kurikulu RVP ZV 
v kultivování životních hodnot a priorit, afektivní 
doména cílů kurikula (vzdělávacích oblastí a 
průřezových témat) ve smysluplném učení.  

Tabulka 8 Možnosti implementace ZP v prostředí školní edukace (komparace: Hanková, 2018) 

Pravá část tabulky jednak pracuje s výstupy předcházejících kapitol (obsahy a prostředky 

výchovně-vzdělávacího procesu; specifika odbornosti a týmovosti pedagogické práce). Dále 

předznamenává následující text v tématech: 

• didaktické, resp. programové prostředky: fenomén dramaturgického kontextu 

výchovně-vzdělávacího procesu; role prostředí v pedagogické situaci); 

• uchopení hry jako specifického nástroje pedagogické situace ve výukové strategii ZP; 

• uchopení potenciálu reflexe pro pedagogickou situaci podporující proces učení. 

Didaktická témata výukové strategie zážitku budou rámcově doprovázena úvahami 

o konceptech v textech ZP označovaných jako pedagogická či psychologická východiska ZP. 
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Budeme zohledňovat již zmíněné didaktické materiály, zejména projektů PŠL96 a Odyssea97, 

respektovanými odbornou pedagogickou veřejností jako součást metodické podpory škol 

MŠMT při zavádění RVP.  

Pojem dramaturgie není vnímán zcela jednomyslně. Ve starších textech (Holec, 1994; 

Gintel, 1984) je dramaturgie charakterizována divadelní terminologií, a dramaturgické pojetí 

programu je tedy odlišeno od scénáře a režie programu. V zásadě jde o to, že dramaturgický 

pohled na tvorbu kurzu v širokém slova smyslu zahrnuje především nacházení idey, smyslu, 

zacílení, nosného tématu, resp. metafory propojující celý kurz do smysluplného kompaktního 

celku za přispění atmosféry a prostředí. Na to navazuje generování scénáře z jednotlivých 

programových prostředků v přísném respektu k dramaturgickým pravidlům vyváženosti 

a zároveň pestrosti po emotivní, fyzické i intelektuální stránce (zátěže, či nasazení) skupiny. 

Gintel (1984, s. 71) hovoří o trojím umění dramaturgickém: umění namíchat z programových 

prostředků takový „nápoj“, který bude vyhovovat jako zajímavý a přiměřený účastníkům, 

zároveň účinný v respektu k cílům; umění vybrat z programových prostředků nejvhodnější 

a nejúčinnější aktivity pro danou akci a přítomnou konkrétní skupinu; umění předložit tyto 

aktivity v pravý čas a v promyšlené kombinaci (a bezpečnosti, včetně psychické). Výsledný 

scénář předpokládá možný vývoj v přetváření, modifikacích, přizpůsobování okolnostem. Tzv. 

dramaturgické vlny vrcholů, ztišení, či utlumení jsou plánovány specificky pro každou oblast 

emocionální, kreativní, sociální, fyzické, intelektuální a spirituální intenzity a zároveň ve 

vzájemné souhře a vyváženosti. Promítnutí dramaturgických vln do scénáře je třeba dobře 

rozvážit s ohledem na efektivitu učení (výchovy i odpočinku a zábavy), ale také zátěže (včetně 

psychohygieny) tak, aby se eliminoval ditres (blokující učení), dokonce či ohrožení. 

V charakteristice dramaturgie prázdninové pedagogiky výrazně zaznívá všudypřítomný záměr 

ideovosti a kompaktní propracovanosti, a to v procesu průběžného hledání a vylaďování 

s respektem k poetické fabuli v tvořivé i technické práci celého týmu (Holec, 1994, s. 147; 

Gintel, 1984; Martin, 2007, s. 36 aj., Paulusová, 2004, s. 85 a 2005; Paulusová, Stránský, 2006; 

Jirásek, 2015 aj.).  

                                                 
96 Klíč 2007, 6KA 2008, Sborovna 2011, Klíčový rok 2013 (uvedené roky odpovídají termínu závěrečných zpráv); 
Zážitková pedagogika v praxi; Dramaturgie; zážitkové pedagogiky; Hra, Review – práce se skupinou; Řízení 
psychického rizika a ZdrSem (zážitkový kurz první pomoci).  
97 Projekt Odyssea 2000 až 2007: OSV pro školní třídy, metodicky pak pro učitele a sborovny, PTAČ, Zavádění 
OSV do ŠVP, Výzkumný projekt „Eticko-psychologické faktory šikany na základní škole“, např. PILOT S 
ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělání. Vize do roku 2020: spolupracovat na tvorbě národních 
standardů kvality pro osobnostní a sociální výchovu. Standardy ověřené v praxi a podložené výzkumnou evaluační 
studií chceme dokončit do konce roku 2020 (Srb & kol., 2007 s odkazem na web) 

http://www.ptac.cz/
http://www.odyssea.cz/projekty.php?cast=zavadeni-osv-do-svp
http://www.odyssea.cz/projekty.php?cast=zavadeni-osv-do-svp
http://www.odyssea.cz/projekty.php?cast=vyzkumny-projekt2
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Valenta (2013, s. 52–73)98 uvádí situační pojetí a dramaticko-performační pojetí edukace jako 

základní pohled na výchovně-vzdělávací proces OSV pro školní edukaci. Scénický 

a dramatický charakter edukace definuje (tamtéž s. 72) takto: edukace jako na žáka zaměřený 

proces kreativního utváření vědění, smyslu věcí a sebeutváření; dramaturgie neboli výstavba 

(ba snad i režie) lekce vycházejí vstříc jak žákově biologii a psychologii učení, tak povaze 

tématu. Mezi znaky či požadavky zahrnuje: dialogičnost, živá interakce „teď a tady“, 

improvizace, povaha procesu ve střetávání cílů, potřeb, potenciálů a lidí (včetně konfliktů 

zájmů, stanovisek, rizik). Valenta připomíná aspekty překvapivosti, poetiky a humoru, práce se 

zážitky a emocemi, kontrastem, tzv. vtěleným poznáním (v edukačních situacích umožňujících 

fyzickou aktivitu s fyzickým prožitkem). Těmito charakteristikami OSV se shoduje 

s nastavením holistického výchovy v textech ZP.  

Tvorba dramaturgie se opírá o týmový aspekt tvůrčího procesu99. Pro prázdninovou 

pedagogiku je typická práce na dramaturgii v několika fázích: od svobodných 

brainstormingových fází na nápadech, přes racionálnější fáze uchopení tématu v koordinaci 

šéfem kurzu k zacílení a respektu ke skupinové dynamice. Tvořivost se projevuje v originalitě 

nápadů, v neobvyklých propojování známého, v nekonformitě, ale ve vyváženosti 

s intelektuálně náročnou technickou a organizační přípravou (Paulusová, Stránský, 2006, s. 106 

aj.). Tvorbu programu na základě dramaturgie přebírají i profesionální organizace 

respektujících metodiky ZP u nás i v zahraničí (Martin, 2004, s. 25 aj). V materiálech Klíčení 

(PŠL, 2013, s. 22 a 96–105) dostávají učitelé postupy dramaturgického pojetí projektů 

pro třídní setkávání na kurzech s přesahem do školního života (práce se třídou, kap. 3.2.1). 

V takové filosofii přípravy by mohli pracovat učitelé jen těžko pro průběžnou přípravu školní 

edukace100. U specifických témat, která přesahem hloubky poskytují východiska pro následnou 

výuku, se ale časové investice do náročné přípravy velmi důsledně vrátí (Hanková, 2006, 

s. 45–46; aj. autorů v rubrice Gymnasionu Pod lavicí). Týmově propracovaná dramaturgie se 

ve škole bude týkat nastavení pro kurzy, školy v přírodě, projekty, či etapové hry ve 

školní družině, podobně v dětském domově, domově mládeže domě dětí a mládeže apod.101.  

                                                 
98 Edukace je prodchnuta akty časté performalitivity či scéničnosti v chování/jednání aktérů (Valenta, 2013, s. 72); 
nejen ve specifické metodě dramatu, zároveň v učební, resp. pedagogické situaci socio-kognitivního konfliktu, 
problémového učení, na problémovém střetávání v běžné školní situaci žáka (tamtéž). 
99 Tým tvoří dobrovolníci, instruktoři vybaveni odborností. „Výhodou“ režimu práce dobrovolníků je tvorba 
dramaturgie kurzu s časovými prodlevami mezi schůzkami. Dozráváním nápadů a dotahováním postupů 
v individuálních úkolech výsledek nabývá postupně na „vybroušenosti“ (Paulusová, Stránský, 2006). 
100 V metodice PŠL pro učitele (2011, např. s. 16-17) se hovoří o metodickém principu a zážitkovém programu, 
nikoliv o dramaturgii (zřejmě s respektem k omezeným možnostem školního rozvrhu). 
101 Etapové hry či projekty připomínají tzv. celotáborové hry a mívají různorodé cíle ve výchovném, či rekreačním 
režimu (př. Krajina mého domova, pro domov mládeže, Berousková, 2018; Etapová hra, pro školní družinu (ŠD), 
Štorková, 2015; Etapová hra, ŠD, Dvořáková, 2015; Etapová hra, ŠD, Rajmonová, 2014; Adaptační kurz, ZŠ, 
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Některé texty ZP se užívají pojmy dramaturgie teoretická, dramaturgie praktická 

(Paulusová, 2004, s. 85 a 2005, s. 103–106; Paulusová a Stránský M., 2006, s. 104–107 aj.), 

dramaturgie reálného scénáře, případně dramaturgie ideální (Franc, Zounková, Martin, 2007, 

s. 35; Chytilová, Hanuš, 2009, s. 154 aj.). V opozici k těmto pojmům se ke Gintelově chápání 

dramaturgie se vrací Jirásek (2015, s. 28): praktická dramaturgie je činnost dramaturga 

tvořícího ideu kurzu až do fáze scénáře, úpravy na scénáři kurzu se týkají režie, naopak ideu 

a téma je třeba hájit, držet a úpravy tomu podřizovat. Tzv. dramaturgická metoda bude opírat 

o pojmy cíl, námět, resp. poetická fabule, dramaturgická vlna, dramaturgický střih, přesah; 

scénář (s rozvahou času, organizace a technického a personálního aspektu); režie a hodnocení. 

K postupu výukové strategie ZP (kap. 2.1, obr. 7 a 8) je možné přirovnat postupy práce 

PŠL. Autoři Neuman a Hanuš je shrnují (2007, s. 54) metody PŠL v postupném řetězení: 

cílování, motivace, dramaturgie, výrazových prostředků, ovlivňování osobnosti 

prostřednictvím situací, zpětná vazba. Zatímco pojmy metoda a zpětná vazba vnímá PŠL 

v osobitém smyslu slova, v pojmech motivace, výrazové prostředky a situace ovlivňující 

osobnost se v podstatě shodují. Z textú plných specifikací Metod PŠL (v příloze č. 9) je patrná 

originalita postupů (autorské kurzy, autorské hry, specifika atmosféry a fenomén 

dramaturgického zarámování). V příloze zároveň citujeme specifické aspekty působení PŠL 

v původní verzi z roku 2007 (Neuman, Hanuš, 2007, s. 55), z kterých lze velmi dobře 

vysledovat prvky nepřímého i přímého výchovného vedení v respektu k potřebám skupiny 

(srov. Pelikán, 2009, s. 19, viz též kap. 2.1.). Vymezují se specifickými formami a postupy 

akcentujícími klíčovou roli zážitku ve smyslu rozvoje osobnosti tak, aby směřovaly k převzetí 

zodpovědnosti jedince za sebevýchovu. Práci s tvorbou scénáře je možné uvést do souladu 

s didaktickým pojmem organizační forma.  Jde o pohled na postupy a nastavení organizace 

výuky ve smyslu třídního managementu v pojetí Kasíkové (2007, s. 235–241), v tomto případě 

metod a technikálií do „scénáře“ výuky.  

Společným jmenovatelem souhrnu výrazových prostředků, role prostředí, dramaturgického 

uchopení pedagogických situací je motivace odrážející se v kvalitě prožitku a efektivitě 

výukové strategie. V důsledném poměřování s respektovanou terminologií obecné didaktiky 

bychom do kategorie metoda nezařadili: pojem cílování, ani pojem motivace. Motivace je 

chápána ve dvojím významu: jako psychologická kategorie, anebo nebo prostředek ke 

zvyšování efektivity učení žáků. V následujícím schématu (obr. č. 11) je odlišení významů 

pojmu motivace vztaženo k didaktickým charakteristikám výukové strategie ZP v návaznosti 

                                                 
Matulová, 2016; Lyachová, projekt DDM, 2018 aj. realizované profesionálně student; z archivu autorky KS-
studentské projekty) 
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na procesy pedagogické diagnostiky. Pobídky, podněty (incentivy, popudy) jsou chápány jako 

vnější zdroje motivu, zatímco potřeby jako vnitřní zdroj motivu. V ideálním případě působí 

podněty jako incentivy na vyvolání a směřování potřeby, tedy na motivaci jedince, a to spolu 

s dalšími složkami (emoce, zájmy, postoje, hodnotová orientace, cíle a smysl, vůle). Motivace 

je definována jako souhrn hybných momentů konání, jednání: jednak aby něco dělal, anebo mu 

v jednání brání. V motivaci bývají velké rozdíly mezi jedinci v aspektu aktivačním, 

energizujícím a také v šířce či hloubce motivace v obsahu. Problémy s motivací vznikají 

z nejrůznějších důvodů, jako jsou úroveň rozvoje potřeb, frustrace, strach, nadměrná motivace, 

či motivační konflikty (Čáp, 2001, s. 45–152; Pavelková, 2008, s. 93–102; Křivohlavý, 1984, 

s. 37–42; Brestovanský, 2013, s. 44 aj; Helus, 2015, s. 331, též 2011 aj.). 
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Obrázek 11 Motivace ve vztahu k didaktickým charakteristikám výukové strategie ZP 

Tradiční holistické pojetí ZP pracuje se zapojením člověka po emoční, kognitivní i pohybové 

stránce. Výzva102 bývá ve všech těchto směrech chápána jako efektivní prostředek a je založena 

právě na práci s motivací. Připomeneme-li si Pelikánovo schéma nepřímého výchovného 

působení (viz kap. 2.1), pak právě v tom smyslu bývá didaktické uchopení výzvy spojováno 

s konceptem komfortní zóny s oporou o Vygotského teorii nejbližšího rozvoje v těchto bodech: 

                                                 
102 O pojem výzva (challenge) se opíraly metodické texty ZP 90.let ve zmíněných kontextech outdoorových 
zahraničních inspirací. 
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nadměrná motivace, či motivační konflikty, 
skupinová konformita. Specifika nastavení 
instruktora (vychovatele, učitele). 

PRŮBĚŽNÁ 
PEDAGOGICKÁ 
DIAGNOSTIKA 
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• náročnými úkoly (dle Vygotského) lze urychlovat vývoj dítěte, učení může předbíhat 

vývoj (Mareš, Ouhrabka, 2001, s. 413; Martin, 2007, s. 28–29; Hanuš, Chytilová, 2009, 

s. 86; Lebeda, 2004); 

• zóna zkušenosti a bezpečnosti, resp. komfortní (dle Vygotského úroveň současná); 

• zóna růstově-rozvojová, resp. zóna učení a zóna výzvy (dle Vygotského aktuální úroveň 

a úroveň budoucí); 

• limity osobní; limity lidské: zóna ohrožení; 

• výuková situace by měla korespondovat náročností se zónou růstově-rozvojovou: výzva 

v situaci, kdy úspěch není zcela jistý, ale riziko je únosné podstoupit (mírou rizika je 

nepřekročit osobní limit směrem k neúnosnému stresu a selhání, kdy je prožitek pro 

učení kontraproduktivní). 

Pracovat s výzvou je opodstatněné především proto, že včas poskytnuté podněty mohou 

akcelerovat učení, resp. rozvoj. V tom smyslu pracuje ZP s výzvou ve výchovně-vzdělávacích 

procesech103. V celé řadě metodických textů ZP jsou předkládaná schémata práce s komfortní 

zónou, ale mají různá členění úrovně zón, především v odlišení hranice zóny učení, zóny 

ohrožení (limitů). Zúžené chápání schémat komfortní zóny může komplikovat pochopení 

Vygotského pohledu. Relativně jednotné jsou specifikace dynamiky zón v tom smyslu, 

že hranice se dynamicky mění v rozmanitých oblastech rozvoje podle aktivizace té které 

způsobilosti. Hanuš, Chytilová (2009, s. 86; podobně Činčera, 2007, s. 17) znázorňují vztah 

podnětu (výzvy) k pozitivnímu eustresu či negativnímu distresu. Autoři dávají do souvislosti 

přiměřené výzvy stav Flow, ve kterém jedinec subjektivně vnímá čas, je maximálně 

koncentrován na činnost a má zájem ji vykonávat co nejlépe, zažívá pocit uspokojení. 

Podle Křivohlavého jde o stav plné soustředěnosti, příval aktivity v činnosti, kterou lze nazvat 

výzvou ve smyslu protipólu nezájmu, apatie (2004, s. 173). Schéma Flow v odkazu na Stav 

plynutí (Csikszentmihalyi, 1996) se užívá ve zkratkovitých interpretacích nuda-flow-stres 

ve vztahu náročnosti úlohy k úrovni jedince v dané oblasti. Ačkoliv základní myšlenka 

pohlcení činností samou v nesnadno dosažitelném cíli výzvy je inspirativní, otázka nudy 

a stresu má širší zdůvodnění než přiměřenost úkolu (srov. Pavelková, 2008, s. 93–102). Roli 

                                                 
103 Gintel (2007, s. 5) říká: má-li člověk mj. možnost objevovat a rozvíjet své schopnosti, konfrontovat své myšlení, 
cítění a chápání světa, ocitá-li se v situacích, vyžadujících maximální nasazení všech duševních a tělesných sil. 
Ukázalo se, že stupňování náročnosti a požadavků na fyzickou kondici a zároveň na intelekt, samostatnost 
rozhodování, tedy jakýsi komplexní „tlak“ na osobnost každého jedince přináší v konečném součtu nebývalé 
uspokojení, do jisté míry formuje jeho vnitřní, duchovní svět, nutí ho znovu zvážit dosavadní hodnoty, ideály, 
názory a představy o vztahu k sobě samému, o způsobu života, o charakteru mezilidských vztahů. 
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zde můžou hrát komplikace motivace jedince, např. výše zmíněný konflikt motivací, 

přemotivovanost na straně účastníka, či neúměrná emotivní intenzita podnětů (strhující sociální 

situace konformity104, nevyzrálé sebepojetí na straně účastníka či sociální přijetí či autorita 

instruktora v kombinaci jeho pohnutek prosociálních či naopak: vztahujících se k jeho 

seberealizaci, potřebě ovládat, manipulovat aj.)105. Přecenit efekt deklarovaného principu 

dobrovolnosti může znamenat vážné problémy, ale kvalifikovaný odhad rozpoložení 

a motivace jednání jednotlivců v naléhavých situacích vyžaduje zkušenost. Na druhou stranu 

u zdravých lidí lze spoléhat na odolnost po fyzické i psychické stránce, ovšem za předpokladu 

zdravého sebepojetí (navazuje na psych. bezpečnost v kap. 3.1.1). Znalost skupiny je v tom 

případě bezpodmínečným východiskem, a to jak po stránce znalostí vývojové psychologie 

(věkové zvláštnosti), tak po stránce aktuální diagnostiky skupiny a jednotlivců (Pavelková, 

2008, s. 93–102, Brestovanský, 2013, s. 44–48).  

Pedagogizace prostředí v celostním uchopení výchovy ZP je dána požadavkem aktivního 

principu zapojení učení všemi smysly. Také z toho vyplývá zasazení kurzů neformálního 

vzdělávání do atraktivního prostředí. Inspirativní, nejlépe přírodní scenérie, pohybovým 

aktivitám nahrávající terén společně se sociálním prostředím v nových kulisách je významným 

podporujícím prostředkem prožitku v učení. Paulusová (2005, s. 106, srov. např. Holec, 

2007a106, s. 7; Gintel 1984, s. 75; Hrkal, Walder, 1998, s. 28) popisuje funkci místa 

v dramaturgickém nastavení kurzu jako „atmosférotvornou“. Strhující atmosféra má výrazný 

vliv na podobu akce (vedle pragmatických požadavků na velikost a vybavení objektu). 

Motivační hledisko prostředí v pedagogické situaci je možné doladit kulisami, výrazovými 

prostředky hudby, kostýmů, světla, v souladu s povahou aktivity a jejím uvedením v námětu, 

libretu (legendě, scénce), dynamickém strhujícím napětí výzvy sportovního výkonu. Klíčovou 

roli hraje instruktor (učitel, vychovatel) v první řadě zaujetím a projevem v souladu s tempem 

                                                 
104 Atraktivnost skupiny pro jedince; skupinové sankce k nekonformnímu jedinci; autorita skupiny v očích jedince; 
přesvědčení o správném, přiměřeném jednání skupiny (Hyhlík, Nakonečný,1973; s. 220; Linková, 2015) 
105 Pleskot (In Válek 2007, s. 173) říká: přijmout naši práci jako manipulativní a hlídat si dosahy svého konání, 
než pod heslem „jen motivuji“ používat rizikových technik bez pokory a opatrnosti. Princip dobrovolnosti není 
bohužel všespasitelný a účastník je v mnoha okamžicích prakticky neschopen vystoupit z rychlíku dobře 
sestaveného kurzu. Proto je třeba říci, že manipulujeme, a velmi pečlivě se ptát po našich cílech a motivacích.  
106 Holec (2007, s.7) popisuje nakolik mělo tradiční lipnické prostředí klíčovou roli na kurzech PŠL: Legendární 
středisko u zatopeného lomu nedaleko Lipnice nad Sázavou bylo kouzelným, inspirujícím místem, nabízející výzvu 
v mnoha jejích podobách, těsný kontakt s přírodou i nezbytnou komorní atmosféru. Mnohokráte vzpomínaná 
jedinečnost Lipnice ale měla i svoji druhou stránku: těžko se vyvracely argumenty o dosažení srovnatelné účinnosti 
a úspěšnosti jednotlivých programů i celých kurzů v jiném než lipnickém prostředí. Podobně inspirativní atmosféru 
přírodního okolí spojeného s úvodními či tradičními rituály programů měl zmíněný tábor „Ostrov mládí 
v Dobronicích“ (část tábora na ostrově Lužnice se šlajsnou, loděnicí, široký lesní prostor se skálou Alvarézem, 
potok s Toníkovým kempem, skála spadající do zátoky řeky).    
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a náladou uváděné aktivity107. Jde o specifickou podobu pedagogizace prostředí nepřímého 

výchovného vedení v Pelikánově pojetí (srov. též Bendl; více kap. 1.1 a kap. 1.2), které se 

vztahuje k diskurzu sociální pedagogiky. Do jisté míry je právě sociální pedagogika diskurzem, 

který fenomén výchovné, resp. socializační funkce prostředí podrobně mapuje a poskytuje 

podnětné, ne-li dokonce klíčové charakteristiky. Školní navození stimulujícího prostředí 

v českém prostředí je možné ilustrovat na již zmíněném Štorchově projektu Dětská farma 

(Rýdl, 2004, 2013; Bendl, 2018), anebo tzv. Nebušickém zázraku (řešení pohybové deprivace: 

Bendl, 2015, s. 109). Sociální pedagogika se podrobně zabývá akcenty rizikového prostředí a 

z nich vyplývajícími otázkami pedagogizace prostředí v oblasti prevence. Míra intencionality 

prostředí se pak odvíjí opět od pedagogické diagnostiky skupiny, a to na škále počínající 

salutogenetickým přístupem k výchově po pedagogické intervence ve specifické prevenci 

vztažené k té které oblasti rizikového chování108 (Závora, 2009; Bendl, 2015, s. 84–111 a 225 

a dál; Jedlička, 2007, s. 354; Pelikán, 2009, s. 19; kap. 3.1.1 a 3.2.1). Motivovat žáky 

k výukovému spoluaktérství za učitelova vůdčího aktérství požaduje Helus (2015, s. 324) a 

specifikuje je jako výukové partnerství žáka a učitele. Příkladem takto nastavené výuky ve škole 

je program zavedený v USA, Dobrodružství ve třídě109. V základním nastavení je tu výzva 

přesně vyjednaná do závazku a je průběžně stimulována v prostředí důvěry a podpory110. 

V deklaraci závazku učení se odráží vědomí smyslu, význam učiva pro žáky. Základní 

charakteristikou takto pojaté výuky je prostředí důvěry, respektu a podpory mezi všemi 

spoluaktéry „smysluplného kontraktu“ (resp. plnohodnotného kontraktu). Základními cíli je: 

učit se a řešit problémy tvořivěji a efektivněji; učit se překonávat bariéry při dosahování 

společně stanovených cílů (výzva v závazku, smysl a hodnota závazku); podpora v důvěře 

a respektu, stimulace (v sounáležitosti skupiny i učitele) a uspokojení úspěchem individuálních 

i skupinových cílů (v kooperaci). Pedagogizace prostředí v tomto programu nestojí pouze 

                                                 
107 „Kdo chce zapalovat, musí hořet“ bylo krédo, které se mi nesmazatelně vrylo od elévských let na táboře 
v Dobronicích a zůstalo vodítkem pro další výchovnou práci v profesi učitelky i se studenty na VŠ. (Toto krédo, 
léty prověřené v celé hloubce, uvádím z vděčnosti svým vzorům).  
108 Máme-li na mysli intencionální působení, zvažujeme hlediska výchovného působení v intervencích pedagoga 
ve výchovném, ale také preventivním slova smyslu. Nespecifická prevence má ve školním prostředí široce pojaté 
obecné cíle. Pojmem salutogeneze se od nespecifické prevence obsahově vztahujeme k výchově v užším slova 
smyslu (k podpoře zdravého životního nastavení, bez konotací negativních, rizikových oblastí života). 
109 Tzv. AITC akademický model v rámci Organizace Project Adventure, (od 70. let, v 80. letech už 400 škol 
napříč USA v tzv. státním modelovém programu); vychází z OB hnutí a jím nastavených postupů zkušenostně 
dobrodružného procesu; program v záměru pracovat jinak v hlavním proudu vzdělávaní v systému státních škol 
v USA (dobrovolný projekt, vzájemně se podporující komunita škol); existují ještě další projekty pro výchovně-
vzdělávací organizace: tělovýchovné, poradenské, sociální programy apod. (Henton, 1996, s. 9-15). 
110 Tzv. volba výzvou (challenge by choice) v závazku ve vzájemném respektu (full value contract) důvěry 
a bezpečí (Henton, 1996, s. 68-72); podobně nastavené je tzv. mastery learning (smlouvy o učení), zvládací přístup 
(Pasch & kol., 1998, s. 112) 
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na sociálních charakteristikách: je upřednostněna výuka v terénu a učebna jako fyzické 

prostředí je vybavena stimulujícími materiály a záznamy o postupu úspěchů ve výuce (Henton, 

1996, s. 5–7, 92–93, 127–128; též se zaměřením na skupinu Frank, 2004).  

V pojetí ZP nacházíme podobné rozpětí působnosti pedagogizace prostředí, odvíjející se již 

od počátečního zacílení kurzu na konkrétně specifikovanou skupinu (např. v odlišnostech 

otevřených kurzů od kurzů pro ohrožené skupiny). Jak bylo řečeno výš, sociální prostředí kurzu 

je klíčové v dramaturgickém nastavení práce se scénářem: dramaturgické ideje a záměry se 

promítají do konkrétní programové roviny v ohledu na skupinu.  

Pro aranžování prožitkové pedagogické situace při hře je nezbytné pracovat s tím, 

že situací stimulované jednání žáků bude závislé na jeho předcházejících zkušenostech 

a prekonceptech obsahů a samo o sobě poskytne novou zkušenost. V tomto případě 

se didakticky dotýkáme procesů na pomezí kognitivního a sociálního konstruktivismu. 

Současně bude učení podpořeno konfrontací se zkušenostmi ostatních během reflektivní části. 

Nositeli konfrontace zkušeností budou vzájemné sociální interakce žáků provázené pedagogem 

směrem k pochopení obsahů, tedy v souladu s modelem sociálního konstruktivismu 

(Vyskočilová, Dvořák, 2009; Janík, resp. Reusser, 2013b v kap. 2.1; Slavík, 1995, obr. 12, kap. 

4.1.1). Z předcházející kapitoly111 navážeme na Rogersovo pojetí výuky zaměřené na studenta 

(SCL), dále učební prostředí akcentující žáka (SCLEs), v českém prostředí Marešův přístup 

zaměřený na žáka, kde jsme znamenali požadavek na emotivní stránku učení společně 

s kognitivním, na zapojení studenta v celé osobnosti v prostředí akceptace, opravdovosti 

a empatie.  SCLEs navazuje na pojetí, která v různé míře pracovala se zpětnou vazbou, reflexí 

ve facilitovaném konstruování znalosti (Jonassen, Land, 2012). S odkazem jejich porovnání se 

zdá, že zážitek v konstruktivistickém pojetí zaměřeném na žáka nelze redukovat jen funkcí 

zkušenosti, stejně jako zpracování prožitku nemůže být schematizováno pouze zpětnou vazbou 

či hodnocením cvičné situace. Komplexnost prožitkové pedagogické situace poskytuje celou 

škálu pohledů na učení a zkušenostní učení je jen jedním z možných přístupů112. 90. léta 

přinesla nezaslouženě velkou pozornost ZP ke zkušenostním modelům. Využití zkušenostních 

                                                 
111 S odkazem na kap. 3: SCL: „Student-Center-learning“ v Rogersově pojetí, dále SCLEs: „Student-Centered 
Learning Enviroments“, v českém prostředí tzv. přístup zaměřený na žáka (Mikoška, 2016, s. 67; Jonassen, 
Land ed., 2012; Mareš (2009, s. 174)  
112 Zkušenostně reflektivní učení nelze ztotožňovat se ZP, přestože charakteristiky zní podobně: … jde o takový 
proces učení, v němž se lidé individuálně nebo ve spolupráci s ostatními pokoušejí prostřednictvím cílené reflexe 
a ověřování či transformace zažitého objevit nové možnosti, které nemusejí být zřejmé z běžné zkušenosti. Takto 
nově získaným informacím přiřazují osobní význam s individuálním dopadem na jejich bezprostřední životní 
realitu a jejich fungování v ní. (Kolář, Nehyba, Lazarova; Knotová, D., 2011, s. 142).  
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modelů při práci se zážitkem je třeba dobře zvážit, či vědomě variovat ve vazbě na výukovou 

situaci: 
V následujícím období autoři ZP reagují v textech pro instruktory či studenty pedagogických oborů odborně 
zpracovanými přehledy těchto modelů (např. Hanuš, Chytilová, 2009, 35; Činčera, 2007, s. 86; Brestovanský, 
2013, s. 23). V podstatě je srovnáván počet a význam fází zkušenostního učení. Hanuš, Chytilová (2009, s. 35) 
se opírají o Neilovu kritiku zkušenostních cyklů a porovnávají modely zkušenostního učení, které mohou být 
myšlenkovým základem práce s prožitkem v reflexi: Kolbův model zkušenostního učení (konkrétní zkušenost, 
ohlédnutí a reflexe, zobecnění, aktivní zkoušení), dále Deweyho model (pozorování, promýšlení, úsudek), 
Lewinův model (konkrétní zkušenost, ohlédnutí a reflexe, abstraktní návrhy a zobecnění, testování výstupů 
v nových situacích), Priestův model vhodný v situacích vyvozování či zapracování nové znalosti (zkušenost, 
indukce, generalizace, dedukce, aplikace, zhodnocení) a také Bannonův model k řešení problémů (analýza 
problému v problémové situaci včetně definování cílů; následně návrhy na řešení a jejich vyhodnocování 
k rozhodnutí o strategii řešení; dílčími podmínkami je změna a kreativního myšlení). Nehyba (2018, s. 24–29) 
se při zvažování role reflexe (kap. 4.2) opírá o Jarvisovův model s východisky Vygotského, Kohlberga, 
Maslowa, Rogerse. Ze srovnání vyplývají rozdíly v nastavení a způsobu zpracování zkušenosti (kap. 4.2). 

Následující podkapitoly se podrobněji zastaví u funkce hry (také se zřetelem k expresivním 

disciplínám artefiletiky a dramatické výchovy) a funkce reflexe (review) v pedagogických 

situacích ve výukové strategii ZP.  

4.1 Pedagogická situace prožitku ve hře  

Holec považuje hry za spektrum modelových situací a zároveň konstatuje, že výjimečnost hry 

jako prostředku výchovy a vzdělávaní je postavena na silném autentickém osobním prožitku 

(1998, s. 13–14). Z kap. 1 připomeneme, jaké aspekty má prožitek v deskripci ZP podle Jiráska 

(2004, s. 14): 

• komplexnost (charakteristika lidského způsobu existence, odlišující se od možné redukce pouze 
racionálním uchopením)113 

• verbální nepřenositelnost (s větším úspěchem u mýtů a umění než u vědy) 
• nedefinovatelnost (nezbytné vlastnosti jazyka se stálým pojmovým aparátem stírají plnost prožitku 

v definičním vymezeni) 
• jedinečnost (jedinečná událost v širším prožitkovém proudu) 
• intencionální (prožitek je neoddělitelný od svého „obsahu“, sounáležitost prožívajícího jedince 

a prožívané události) 

Chceme-li prožitek zvažovat v souvislosti s facilitovaným učením při zpracování zážitku, zdá 

se jeho verbální nepřenostitelnost obtíží. Slavík (2011, s. 215 a dále) pracuje s otázkou: Jakým 

způsobem sociálně zprostředkovat osobní zkušenost, má-li se stát společně sdílenou znalostí? 

Pokud se prožitek uskutečňuje v rovině já (mimo dosah vnějšího pozorovatele) je možné dojít 

k jeho významu přes představu, resp. jeho vnitřní obraz. Člověk tedy může objevovat obrazy 

svých vlastních obsahů u druhých lidí, a naopak chápat projevy druhých jako zobrazení svých 

vlastních obsahů, protože prostřednictvím expresivních aktivit se sociálně učí přisuzovat jim 

                                                 
113 Podobně Valenta (1994, s. 45) vidí prožitek jako komplexní registraci komplexní aktivity organismu – tedy i 
intelektové, fyzické apod. 
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společný význam. Jako zvláštní typ vyjádření a zprostředkování obsahu označuje Slavík fikční 

reprezentaci, přičemž herní pole fikce má potenciál pracovat s ním v různé psychické distanci 

(od zanoření, prožitku, po okrajové vnímání). Můžeme-li hru nastavit jako fikční prostor „jako“, 

jedním z projevů může být estetické vyjádření v expresivních hrách. Přestože Slavík hovoří 

o projevu ve vztahu subjektivní mikroúrovně, sociální mezi-úrovní a makro-úrovní kulturní 

na pozadí esteticko-výchovné oblasti, domníváme se, že takto lze uvažovat o projevu ve 

fikčním světě hry v edukaci obecně. Analogii je možné vidět na srovnání s jednáním 

v dramatické roli, kde jde o tzv. egocentrické adaptivní rozhodování v tzv. dialogickém jednání 

(v komplexním projevu slova i tělesnosti). Jednání účastníků v pedagogické situaci při hře je 

tak možné vnímat jako jejich projev prožitku fikčního světa vypovídající o jejich vnímání 

obsahu, smyslu, porozumění. Hra je tak prostorem ke kulturní experimentaci (té které oblasti 

společenského diskurzu), ke zkoumání a poznávání při konfrontaci mezi jedinci uvnitř 

vrstevnické skupiny (v návaznosti na Slavíka, tamtéž, s. 218–219). Uchopení hry jako 

didaktického prostředku přináší širší úvahy o hranici mezi reálným světem a světem hry. 

V oblasti neformální výchovy má hra ještě zcela legitimně cíl v rozměru zábavy, radosti, 

poutavosti času herního jako času svobodného bytí ve volním čase. Jestliže s hrou vstupujeme 

do tzv. herního světa, roli bude hrát míra fikce, fantazijní odtaženosti od reálného světa114. 

Podle Jiráska (2002, s. 22) jde o svébytný prostor i čas vyznačující odlišné prožívání, jež nás 

odvádí do jiného z možných světů do světa hry. Jednání, resp. projev přebírá zákonitosti světa 

hry, hráči se staví do rolí, které žijí v zarámování světem hry (v omezení časem, místem 

a pravidly hry). Doležel (2003, s. 10) říká, že při tvorbě fikčního světa pracuje tvůrce 

s materiálem čerpaným ze skutečnosti, v opačném směru fikční výtvory hluboce ovlivňují naše 

obrazy a chápání skutečnosti. … je zásadní rozdíl mezi skutečným a fikčním. Tím, že vytyčíme 

pevné hranice, vyhneme se nedorozuměním, které hrozí, když naše estetické tužby nebo 

kognitivní záměry vybízejí k cestám mezi světy115. Zveme-li hráče do světa hry, nemůžeme 

volně nakládat s odhadem jeho intepretace herního světa. Sémantika možných světů trvá na tom, 

že fikční svět je zkonstruován autorem a že úkolem čtenáře je tento svět rekonstruovat (tamtéž 

s. 35). Obousměrná výměna mezi fikčním světem a skutečným světem nemůže být univerzální 

a zvnějšku snadno odhadovaná. Do jaké míry je dění na kurzech „skleníkové“ ve smyslu 

vzdálenosti reálnému životu, vysvětluje Jirásek (2007, s. 56) na vztahu reality a virtuality na 

                                                 
114 Např. historické či kulturně odlišné herní světy. 
115 Text se vztahuje k tvorbě v literatuře, ale podobně můžeme pohlížet na svět hry. Doleželův text navozuje 
následující otázky: Jak vznikají fikční světy? Jaké jsou jejich struktury a typy? Jak závisí fikční světy na literárním 
textu? Jak jsou rekonstruovány čtenářem? (2003, s. 10) 



93 
 

kurzech tím, že smysl aktivit předznamenává přesah do života, nezřídka v návazných 

aktivitách116. Školní prostředí je zdánlivě příznivé, protože se dá předpokládat, že v dětském 

světě je odlišení fikce hry a reálného života analogické spontánní dětské hře. Pedagog ale právě 

proto musí o to přesněji vymezovat prostor hry v edukačním postupu a sám jej respektovat např. 

v oblasti hodnocení. 

Didaktickou zákonitostí je již při uvádění hry poskytnout dostatečné informace 

zúčastněným, v jakém modu se nacházejí. Fáze hodnocení je v tom smyslu citlivá, protože není 

možné prvoplánově hodnotit jednání hráčů (žáků, vychovávaných) v čase hry, protože 

uvažování nad výkony, rozhodováním, resp. projevy (ve Slavíkově pojetí) musí respektovat 

zarámování hry ve finčním či reálném modu: 
V metodických materiálech ZP se užívá Krowelova schématu tzv. processburgeru (Česká cesta, O.B. kol., 
2007), který vysvětluje, že na nereálné situaci akce (herního světa) se odehrávají reálné procesy osobního 
jednání a reálné procesy skupinového rozhodování. Nakolik jsou ale „reálné“ tyto procesy, pokud jednáme 
v herním světě „jako“, pokud experimentujeme ve svobodném světě hry? Drahanská (2013, s. 31–38) zvažuje 
v podrobné úvaze hranice hry a reality na zážitkových kurzech. Dává je do souvislosti s didaktickým momentem 
zveřejnění pedagogického cíle účastníkům kurzu s rizikem ztráty tajemnosti momentu překvapení ze hry. 
Komplexnost problému vede především k obezřetnému, citlivému promýšlení efektivní práce s hrou a jejími 
výstupy ve výchovně-vzdělávacím procesu. Jak zkušenost ze hry spojovat s jednáním v reálném světě, je 
záležitost skupinové analýzy v následném zpracování herního prožitku. Jeho obsah by měl vycházet z toho, jak 
dalece šlo o fikci (resp. simulaci skutečnosti), zatímco forma by měla respektovat velmi důsledně úroveň 
interpretačních schopností skupiny.  

Složitý fenomén hry pracuje s nereálným světem, ale v reálných situacích. Na stírající 

se hranice reálného světa s modelovým ve výuce upozorňují Pasch & kol. (1998, s. 149–162) 

ve zvažování otázky: Čím se problém stane skutečným? Porovnávají autentické učení, 

modelové, simulované situace a hraní rolí. Míní, že si autentické učení klade za cíl rozšiřovat 

znalosti na projektech v komplexní reálné situaci: řešením problému, zkoumáním otázky, 

vytvořením nové věci (např. v obci ve smysluplném záměru zlepšení poměrů, života). 

Smysluplnost je tu plnohodnotně dotažena ve výstupech v úzké vazbě na život. Využívá se 

oborového zkoumání (oborové analýzy znalostí, oborových postupů pro následnou syntézu 

shromážděného), výstupy směřují k produktům užitečným pro okolí (srov. projekty PŠL v kap. 

3.2.1). Autentické učení může pomoci rovněž k vyřešení konfliktu ve skupině, s institucí, 

                                                 
116 To, co je reálné, to je opravdové, jsoucí, byť to nemusí být vždy pouze hmotné. I abstraktní či nehmotné jevy 
(např. myšlenky) existují, a proto jsou jsoucí, jsou reálné… Je zážitkový kurz určitým způsobem rovněž takto 
nereálný? Domnívám se, že se jedná o poněkud jiný způsob virtuality. Na rozdíl od počítačových animací 
se virtualita jakožto možnost může proměnit ve skutečnost, protože má onu schopnost (potenci) k realizaci. ...Jak 
je to v tomto rozvrhu s prázdninovkovými kurzy? Jsou skutečně ne zcela reálné (tedy jsou pouze virtuální)? 
Bezesporu nikoliv. Ale na druhou stranu – proč se výrazů o skleníku a jinakosti od běžného života používá 
či používalo? Jistě to nebude pouhá náhoda, ale měli bychom hledat nějaký smysl, význam, co nám takové metafory 
poukazující na jinakost a menší stupeň reálnosti vlastně sdělují (Jirásek, 2007, s. 56). Jirásek dokládá příklady 
kurzů, kde se program stal podnětem reálných projektů (tamtéž s. 60): kurz Život z druhé strany - směny v domově 
důchodců, LDN, ústavu sociální péče; Kurz Publicus (pro potenciální novináře či osoby zajímající se o politiku, 
pro ty, jimž nejsou lhostejné věci veřejné) - dárcovství krve. 
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s dospělým apod. s výstupem v nové dovednosti, znalosti, k ovlivnění postoje117. 

To předpokládá výběr a projektování takové činnosti, kde pedagogická situace poskytne 

příležitost k autentickému učení. Pokud je nedostupný autentický problém, zprostředkovat 

zkušenost s řešením problému může metoda simulace, či hraní rolí (odvozené z autentického 

učení v jeho smysluplnosti). Takto získanou zkušenost vnímají autoři Pasch & kol. (tamtéž 

s. 157) jako nepřímou, kde očekávají nižší zainteresovanost s dopadem na efektivitu učení. Pro 

některé obsahy osobní povahy je ale odstup v nereálném kontextu simulace či hry v roli 

bezpečnější (učení nebrzdí ohrožení). Také zjednodušené situace v zájmu srozumitelnosti 

východisek jednání v simulacích poskytují výzvu „řešitelnou“. Z hlediska vztahu motivace 

a ohrožení jsou naopak simulace a hra v roli efektivnější (viz text předcházející části kap. 4). 

Ve srovnání definic pojmu hra v textech ZP nacházíme inspirativní odůvodněně poetické, 

emotivní či metaforami obohacené texty (Karlachová, 1984, s. 167–169 118; Halada, 2007, s. 9; 

Holec, 1994, či 2007; Jirásek, 2002, s. 10, s. 22; podobně Hanuš, Smékal, Břicháček aj.) a také 

definice spočívající ve výčtech znaků fenoménu hry. Teoretická východiska bývají opakovaně 

postavena na srovnání těchto autorů: Johan Huizinga, Roger Caillois, Eugen Fink, Ludwig 

Wittgenstein, z pozice vývojové psychologie Jean Piaget, David Fontana (Jirásek, 2002, s. 21, 

2006, s. 5, 1998, s. 15–20; Brestovanský, 2013, s. 83; Čáp, 2001, s. 284; aj). Odvoláváme na 

tyto zdroje a uvádíme obecně respektovanou charakteristiku hry (vycházející z Huizinga): 

svobodné jednání; vystoupení z běžného života do sféry světa hry; uzavřenost a ohraničenost 

(v prostoru a času); možnost opakování (celku či částí); existence specifických pravidel, řádu 

(v dobrovolném přijetí); rytmus a harmonie (kontrast, střídání, variace); napětí (nejistoty a 

naděje). Mezi vlastnostmi hry bývá někdy uváděn pojem nevýdělečná (resp. bezpečná, 

zpravidla v didaktickém uchopení pro práci s dětmi a mládeží). V pedagogické a psychologické 

literatuře bývá hra specifikována skrze svou funkci ve vývoji dítěte: připouští se, že hra je 

významná po celý život, ale většinou se zdůrazňuje význam hry v předškolním věku (vůdčí typ 

činností) a význam hry pro socializaci obecně. Hra (Čáp, 2001, s. 286) je činnost 

s předznamenáním „jakoby“, že nejde o vážnou životní situaci, není nutno se obávat chyb, 

činnost probíhá v situaci psychologického bezpečí (předpokladem je kvalifikované vedení 

skupiny, dobrý vedoucí má speciální průpravu a ví, že je nutno předcházet jak úrazům při 

pohybových činnostech, tak ohrožení emocí jednotlivých účastníků). Jde o takovou činnost, kdy 

platí dobrovolná účast bez donucení, s vnitřní motivací, se silným uspokojením. Obecně hra 

                                                 
117 Takové nastavení se shoduje s výše zmíněným modelem dobrodružství ve třídě, kde se děti učí řešit reálné 
problémy na situacích výzvy ve vzájemné podpoře (Henton, 1996, s. 68-72; Frank, 2004, s. 28-30) 
118 Např. Taková hra je dolem na radost. 
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přináší především sebepoznání (sebehodnocení), posiluje soustředění, pozornost, vytrvalost, 

iniciativu, rozhodnost, tvořivost. V sociálních dovednostech vede k poznávání druhých, 

vzájemnému naslouchání, budování respektu k názorům a emocím ostatních, schopnost 

spolupracovat, komunikovat apod. U her s pravidly jsou klíčovými: interiorizace i exteriorizace 

sociálních norem, v důsledku se vztahující k mravní výchově, zároveň formování charakteru, 

ovládání afektu, překonávání únavy a obtíží. Požadavek na dodržování pravidel nese komplexní 

rozměr učení, protože při nedodržení pravidel se jedinec dostává do sociálního konfliktu a 

konfliktu sám se sebou. Tím se hra stává předobrazem životních situací (Čáp, tamtéž, s. 282–

286; Hermochová, 1994; Vališová, 1994, 2007; Frank, 2004; podobně Henton, 1996 aj.). 

V souhrnu autoři rozlišují řadu aspektů hry: poznávací, procvičovací, motivační; 

intelektuální, emocionální, sociální, pohybový; tvořivostní, konstruktivní, fantazijní; rekreační, 

diagnostický, terapeutický. Také v případě spontánní hry se v sociální interakci jedná o jistá 

pravidla se zřetelem na kooperaci či kompetici. Specifickou roli má didaktická hra119, 

která sleduje učební cíle a umožní stimulaci, angažovanost, tvořivost. Někteří autoři zdůrazňují 

význam propojení životních zkušeností s učením, jiní hru staví do zjednodušeného zacílení 

k motivačnímu uvození výuky, procvičování, resp. dílčímu tréninku schopností či dovedností 

(Průcha, Walterová & Mareš, 2009, s. 92, 51; Kolář, 2012, s. 49–50; Skalková, 2007, s. 199 

aj.). Typologie her jsou velmi rozmanitou a rozsáhlou oblastí teorie ZP. Brestovanský (2013, 

s. 86–89) srovnává taxonomie her několika autorů (Cailloisse, Fontana, Strečková, Bittnerová). 

Třídění podle místa, času, cílů či oblasti rozvoje je obecně známé a používané v rozmanitých 

souborech her. Méně obvyklé a didakticky zajímavé je Strečkové (In Brestovanský, 2013, s. 88) 

dělení her podle míry intence: hry se sděleným záměrem; se záměrem účastníkům nesděleným; 

hry zcela bez výchovné intence (svobodné v námětu i příběhu); hry konzumentské (bez 

výchovného přínosu, až omezující rozvoj). PŠL ve svých sbornících Zlatý fond her I–IV (2002, 

2.vyd.; 1998; 2007; 2013) užívá kombinaci abecedního řazení dle názvu a přehledů her podle 

různých kritérií vzhledem k zařazení her do scénáře: 

• přehled her podle fyzické zátěže; 

• přehled her podle psychické zátěže; 

• přehled her podle času na hru (malé, středně dlouhé, velké hry, projekty); 

• přehled her podle výchovného cíle (intelekt, tvořivost, motorika a pohybové dovednosti, 

sociální dovednosti, vůle, sebepojetí a speciální hry); 

                                                 
119 Je možné se vymezit proti staršímu odlišení pojmů hra a didaktická hra (intencionalita staví každou hru 
ve výuce do didaktické role).  
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• přehled her podle prostředí (místnost, louka nebo hřiště, členitý terén). 

Přehledy respektují klíčové východisko dramaturgického pojetí metodiky PŠL. Popisy her 

včetně ikon v záhlaví poskytují didaktické (resp. metodické) informace v souladu s úvodními 

metodickými texty publikací Zlatý fond I-IV (Jirásek, Hanuš, 2002; Hrkal, Hanuš, Holec, 

Jirásek, Walder, 1998; Halada, Walder, Pokorný, Hanuš, 2007 atd.). Tradiční, a především 

zákonitý ohled na fyzickou i psychickou bezpečnost hráčů je třeba chápat v širším pohledu. 

Základem je posouzení rizika podmínek prostředí a materiálu, lidského faktoru (skupiny, 

jednotlivců a instruktorů) a dodržování profesionálně stanovených bezpečnostních standardů 

(Pokorný, 2007, s. 21, srov. např. Lebeda, 2004, s. 78–81; Válek, 2007, s. 172 v příloze č. 4).  

Drahanský (2006, s. 52) odlišuje záměry či účely zařazení hry do scénáře programu takto: cílem 

hry je samotný herní zážitek; smyslem hry je otevřít témata, na kterých se bude dále pracovat, 

cílem je hlubší vhled do předem definovaného tématu/problému, hra je prostředkem tréninku 

(procvičování) konkrétních dovedností. Podrobná specifikace podle míry a směru 

intencionality hry (se zřetelem k tvorbě her) je rozvedena také v metodice určené instruktorům 

PŠL (PŠL PrvoSen, 2008, s. 39). 

• Hra pro zážitek: cílem jsou zážitek, zábava, ale také předem nespecifikované zkušenosti jako výstup hry, 
prostřednictvím techniky review přenositelné do života 

• Hra pro otevření „balíku“ témat: cílem je diagnostika pro skupinu nosných témat, v review strukturovaná 
hlubším pohledem do priorit potřeb skupiny  

• Hra s konkrétním tématem: cíl je konkrétně definovaný, učení podpořené v zaměřeném review  
• Hra pro trénink konkrétní dovednosti: účastníci mají prostor pro trénink v rozvoji individuálního cíle, 

následně podpořeného v review (Drahanský, 2006, s. 52) 
 

Zásadním pohledem je zde situační nastavení hry, které pracuje s následujícími pojmy:  
• herní princip promítnutý do pravidel (forma závodu, disputace, divadla, soutěže v tvorbě, trh, soud, 

přestup do jiné fáze apod., která je východiskem pro stanovení pravidel v čase, prostoru, hranic jednání, 
hodnocení apod.); 

• design hry (stylizace, herní svět fikce, či simulace; dobové zarámování, motivace libretem, legendou, 
výrazovými prostředky: kostýmy, hudbou, rekvizitami, prostředím). (PrvoSen, 2008, s. 39): 

 
Tabulka 9 Práce s hrou (metodika pro instruktory) 

Celé nastavení se zákonitě vztahuje k zacílení, smyslu hry. V této kvalitě nastavení hra umožní 

plnit požadavek kongruence popsaný v textu této kapitoly 3.3 (soulad cíle, prostředku a 

hodnocení). Důsledně se sleduje, zda herní princip, design a pravidla v celém nastavení 

umožňují naplňovat výchovný cíl (případně rekreační), zda herní (pedagogická) situace 

poskytuje příležitost k učení (či odpočinku). Efektivní realizace hry stojí na nezbytných 

náležitostech inscenace hry, které jsou shrnuty v tabulce č. 10:  
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• předcházející příprava: prostředí (příprava prostoru, s doplněním prostředky informovanosti 

účastníků; kontrola rizik), příprava pravidel hry (v detailním porozumění) a personální rozvaha;  

• uvedení hry: na motivačním základu (podpořeném nejrůznějšími výrazovými prostředky, libretem, 

legendou), často propojeném s výkladem pravidel (včetně prostoru pro dotazy, specifikace klíčové 

kvality pro efektivní průběh hry a včetně nasazování, rozdělování hráčů do hry) a na adekvátním 

klíčovém odstartování hry;  

• průběh hry: provází tým v rolích rozhodčích, koordinátorů (povzbuzování, dodržování pravidel 

hry, kontroly bezpečného průběhu); 

• vyhlášení výsledků: fáze soutěžních (či strukturovaných) her; vztahuje se k hodnocení herního cíle 

(pomocného), plní významný vrchol snažení hráčů a vyžaduje značnou citlivost k výkonům (bývá 

základem ke zpracování, ale nikoliv jediným tématem zpracování); 

• zpracování (review): má vztah k pedagogickým cílům hry, vyžaduje soustředění, vzájemnou důvěru 

a respekt (nemusí se zařazovat bezprostředně po hře, pokud to není naléhavé; v některých případech 

se nezařazuje vůbec: více kap. 4.2).  

Tabulka 10 Inscenace hry (Hrkal, Walder, 1998, s. 21–29; Jirásek, 2002, s. 17–20) 

Při zvažování zážitkového programu ve školním prostředí je třeba pracovat s modifikací 

různých her uváděných ve sbornících. Variování v zájmu může spočívat pouze ve změně 

designu, anebo v komplexnějším zásahu (např. při změně cíle), což může vyžadovat revidující 

zkoušku modifikované hry. Vališová (2007, s. 206) doporučuje při aplikaci her ve výchovně-

vzdělávacím procesu pracovat s vlastní didaktickou dokumentací her, která by se měla opírat 

o poznámky vlastních zkušeností s hrou (revize časového rozvržení, technických prvků, 

variování hry v dalším potenciálu včetně témat k diskusi, forem hodnocení výstupů a jejich 

rizik). Doporučení se shodují s texty ZP (Karlachová, 1984, s. 195; autoři textů publikací Zlatý 

fond her; podobně Holec, O., & kol., 1994; Činčera, 2007; PŠL, PrvoSen, 2008 aj.).   

Práce se strukturovanými hrami je odlišná od nestrukturovaných her (Hrkal, Walder, 1998, 

s. 21–29; Jirásek, 2002, s. 17–20; Chytilová, Hanuš, 2009, s. 116–127, Vecheta, 2009, s. 127 

a dál; Brestovanský, 2013, s. 90–91). Pro školní edukaci jsou dobře uplatnitelní některé z málo 

strukturovaných her (např. iniciativních, simulačních, inscenačních, diskusních, tvořivých her 

a aktivit). Půjde o aktivity s potenciálem sebepoznání, skupinového rozvoje, či dalších cílů 

OSV a jiných obsahů RVP (podrobněji kap. 5). 
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4.1.1 Expresivní hra v pojetí artefiletiky a dramatické výchovy 

Dramatická výchova a artefiletika pracují s fikcí, či metaforou v základním nastavení. 

expresivní hry120. Jirásek (2016, s. 165) specifikuje vztah obou těchto oborů školního prostředí 

k ZP ve srovnáním s OSV. V opozici vůči výlučně vzdělávacímu rozměru edukace tak stojí 

celostní výchova a zážitková pedagogika na stejné straně jako osobnostně sociální výchova, 

která je praktická, zosobněná a provázející – respektující (Valenta, 2013), kde je přihlášení se 

k holistickému rozměru komplexních zkušeností i k využitelnosti některých metodických postupů 

zážitkové pedagogiky výslovně artikulováno. Rovněž u artefiletiky (Slavík, 1997, 2001) a jejím 

důrazu na uchopení zážitku prostřednictvím logu spatřujeme celou řadu styčných témat 

společného zájmu.  

O artefiletice Slavík (2015, 1997, s. 103 aj.) hovoří jako o výchově založené na spojení 

exprese s reflexí. Artefiletika poskytuje nadoborový, společný didaktický pohled pro školní 

výchovy v následujícím principu: ze skupinového dialogu nad expresivními díly se vynořuje 

poznávací motiv. Metodickým základem je tu konstruktivistické pojetí socio-kognitivního 

konfliktu v obsahu humanisticky pojaté výchovy: v tzv. porozumění o lidských věcech, procesu 

humánní proměny lidské bytosti, hluboké porozumění hodnotám a duchovnímu smyslu lidské 

kultury (Slavík, 2014, s. 57–59). Sebepoznávání a poznávání je tu dominantním výstupem 

širšího záběru, než je nabývání znalosti. Pracuje se se sociální účinností exprese, jež se 

projevuje v pocitovém sdílení a současně nese potenciálně významovou složku ve znacích, 

symbolech či metaforách. V návaznosti na výklad zprostředkování prožitkové zkušenosti 

expresivní herní situace na expresivním projevu (fikční reprezentaci) z předcházející kap. 4.1, 

je tedy zřejmé, jak funguje sdílení expresivní zkušenosti, resp. projevu mezi subjektivní a 

sociální zónou. Toto sdílení může nastat v průběhu hry, zcela jistě pak v reflektivním dialogu, 

kde porozumění spočívá na hledání smyslu v prostoru interpretačního rozptylu v kontextu 

personálních, sociálních a kulturních souvislostí (Slavík, 2011). Generování cíle na spojnici 

konceptu (objektivní rovina, kterou přináší do výuky učitel) a prekonceptu (subjektivní rovina, 

kterou přináší do výuky žák) vysvětluje Slavíkovo schéma: Vztah konceptu, námětu, úkolu a 

cíle (1995, s. 336: obr. č. 12). Odehrává v transformační rovině výchovného zážitku, který je 

dán úkolem v námětu expresivní hry. V sociální interakci tak dochází k objektivizaci výrazu, 

ale s respektem k subjektivnímu pohledu na obsah (Slavík, 1995, s. 336–338). Pedagogická 

situace je tedy charakterizována objasňováním vlastního pojetí (fantazijní představy, dojmu) 

                                                 
120 Synonymně se používá pojmu výrazová hra, lépe by vyhovoval i ve shodě s pojmem výrazové prostředky, ale 
sjednocujeme terminologii se zdroji v zájmu srozumitelnosti textu.   
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v konfrontaci se skupinou a širším společenským diskurzem směrem k následné transformaci 

poznání (Slavík, 1997, 2011, 2014, též 2015 aj.; Slavíková, Slavík, Hazuková, 2003; Slavík, 

Wawrosz, 2004; Slavík, Škaloudová, 2007).  

 
Obrázek 12 Slavíkovo schéma (1995, s. 336): Vztah konceptu, námětu, úkolu a cíle 

Takováto didaktická charakteristika práce se zážitkem je vysvětlujícím pohledem, který lze 

vztáhnout na nastavení hry v ZP. V umělecko-výchovném oboru DV121 se stejná zákonitost 

projevuje při práci s výrazovými prostředky divadla a dramatu (jako umělecké reflexe světa) 

a vztahuje se k osobnostně-sociálnímu rozvoji, morálnímu rozvoji (resp. morálnímu cítění, 

morálnímu jednání) a výchově k hodnotám. Pedagogická situace v DV zpravidla využívá 

konflikt ve fiktivní situaci příběhu v tzv. „zrcadlení života“. Volba příběhu je klíčová: musí 

oslovit cílovou skupinu (námět odpovídající referenčnímu rámci je podmínkou osobní 

angažovanosti, viz kap. 3.2) a zároveň disponovat srozumitelnou symbolikou, či podobenstvím 

k propojení s reálným světem122. Zpravidla se vychází z analýzy materiálů (např. literárních 

námětů), která nezbytně spočívá na vyvážení kvality (umělecké hodnoty dramatu, literární 

předlohy) a potenciálu pro skupinu a cíl. Přitom požadavkem, či předpokladem transparentnosti 

                                                 
121 Pro účely této disertační práce se vztahujeme k DV, kterou odlišuje Provazník (2015) jako podobu interní 
dramaticko-výchovné práce, která nepočítá s jevištním tvarem (dramaticko-výchovné aktivity ve třídě jsou určeny 
výhradně jejich účastníkům, nikoliv divákům). Jinou variantou je může DV směřovat k jevištnímu (divadelnímu 
nebo přednesovému tvaru). DV může mít podobu doporučeného předmětu (RVP ZV) či poskytovat soubor metod 
do jiných předmětů.  
122 Provazník (2015) v DV píše o dětem vlastní, přirozeném hraní "jako"; podstatou této přeměny je jednání, jimž 
se účastníci hry a vše, co je její součástí (prostor, předměty, zvuky), stávají něčím nebo někým jiným, 
než ve skutečnosti jsou; to hráčům umožňuje vytvářet fiktivní svět – dramatické postavy, děje a prostředí a vědomě 
s ním pracovat. 
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bývá zúžení bohatosti kontextu k nosnému ohnisku příběhu. Nalezení ohniska příběhu jako 

jádra prožitkové učební úlohy v rolové hře umožní žákům řešit „neudržitelnou“ situaci 

konfliktu autentickým rozhodováním žáků v roli postav, což již z podstaty věci aktivizuje jejich 

učení. Marušák (2010, s. 25) píše o hledání dominantního kontextu, který ovlivňuje interpretaci 

obsahu, resp. porozumění významům. Jednáním v rovině hry se fiktivní svět zpřítomňuje. 

Ve Slavíkově pojetí (kap. 4.1) je projevem exprese v prostoru „jako“ v dialogickém jednání 

v roli, a to v konfrontaci s partnerem v roli či skupinou v aktuálním kulturním kontextu. 

Ve shrnutí to znamená, že hra v roli123 je zde expresivní metodou v námětové hře postavené na 

ohnisku příběhu obsahujícím konflikt nosný pro učení. Základními technikami je improvizace 

a interpretace, kde prožitek a tvořivost vedou k výrazu, expresi v projevu, a to s akcentem 

na požadavek aktivního zapojení každého žáka. Učení bývá podpořené reflektivními 

technikami, které umožní v odstupu zpracovat významy prožitkové pedagogické situace 

(Bláhová, 1996, s. 15–26 a dále; Provazník, 2015; Valenta, 1997, s. 27–34 a dále; Machková, 

2007; Marušák, 2008 a 2010; Way, 2014; Morgan, Saxton, 2001; Kollárová, 2013 aj.).  

Artefiletika v užším významu slova pracuje s výtvarným výrazem v přístupu kreativně-

expresivním a prototerapeutickým, resp. salutogenetickým, v praxi škol realizována 

ve výtvarné výchově124. V tomto případě je cílem artefiletiky zhodnotit výtvarnou aktivitu 

jako symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo 

přírody (Slavíková, Slavík, Hazuková, 2003, s. 10). Zážitek výtvarné expresivní hry na zvolený 

námět spojuje zkušenosti žáka se světem, ve kterém žije, a umožní vyzvednout osobní témata 

niterného prožívání navenek v konceptu „díla“. Prostřednictvím reflektivního dialogu 

ve skupině se rozvíjí proces interpretace obsahu, smyslu. Poznávací motivy ve vizuálních 

symbolech a metaforách tvorby jsou základním východiskem práce pedagoga se skupinou 

a vyžadují respekt k hranici s terapií (viz. kap. 3.1.1).  

Z pohledu artefiletiky v širším významu (zahrnujícím další expresivní obory, 

tedy i dramatickou, literární výchovu, tanec, hudbu) je vhodné zahrnout k výchově prožitkem 

také výchovu k prožitku. Přestože zásadním požadavkem stále zůstává aktivizace, nelze 

didakticky podceňovat roli diváckého, posluchačského prožitku, prožitku percepce 

uměleckého díla. Uznávané umělecké dílo bývá samo o sobě v symbolice, metafoře esteticky 

                                                 
123 Hra v roli je považována za základní metodu DV, kromě široké škály jiných (včetně autorského dramatu).  
124 Historicky se v 90. letech odvíjela od alternativních osnov výtvarné výchovy jako nový koncepční tvar výchovy 
založený na zážitkovém, reflektivním a dialogickém pojetí výtvarné výchovy (Slavík, 2014, s. 58). Filetický 
přístup ve světě, a z něj odvozená artefiletika u nás vyrůstaly z prostředí zevnitř výtvarné výchovy, ale principy, o 
něž se přitom opírají, jsou obecnější, povězme nadoborové nebo transdisciplinární. Týkají se všech expresivních 
aktivit, a to nejenom v umění (Slavík, 2016). 
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hodnotným nositelem poselství řady témat lidského světa. Pravé umění je pokladnicí různých 

způsobů expresivního vyjádření, které dokonale a s velkou tvůrčí silou vyjadřují určité stavy 

duše (Slavíková, Slavík, Hazuková, 2003, s. 168). Setkání s uměleckým dílem poskytuje 

emocionálně bohatý prožitek, což samo o sobě přináší prostor pro kultivaci. Emocionální rovina 

prožitku umožňuje katarzi emocionálního rozpoložení diváka, či posluchače. Slavík 

apercepující125 estetický zážitek chápe jako herní pole fikce, ale v odlišné psychické distanci 

prožitku (2011, s. 217). Inspirativní role uměleckého díla se promítá do obohacení výrazovými 

prostředky, poskytuje rozšířenou cestu k imaginaci. Pracuje se jednak s estetickými hodnotami, 

jednak s významem symboliky a metafor. Kollárová (2013, s. 37) uvádí, že učitelovo výrazné 

čtení literárního textu může ovlivnit žákův vztah k literárnímu dílu a literatuře obecně. Podobně 

determinovaná je práce s kvalitními interpretacemi literárních, hudebních, výtvarných 

uměleckých děl, či s filmem ve smysluplném didaktickém nastavení (Holec, Hora, 1984, 

s. 215–284). Bláha (2013, s. 15) hovoří o komunikaci, specifických uměleckých jazycích 

uměleckých oborů, které mohou najít propojení v sémantické rovině díla126. Přitom je třeba 

v konfrontaci uměleckých oborů respektovat specifika, jejichž podstatou je odlišnost fenoménu 

vizuální podstaty výtvarných zobrazení a abstraktní podstaty zvuku jako fenoménu hudby 

(tamtéž s. 17). Při expresivní hře se v tom smyslu liší pedagogická situace: pracuje s vizuálním 

světem výtvarného námětu, abstraktním fenoménem hudby, s komplexnějším fenoménem 

tance, významově konkrétnějším poselstvím slovesného, resp. dramatického umění (např. 

v narativním řetězení situací s důrazem na situaci ohniska)127. Didaktické uchopení 

významového kontextu spočívá v hledání či řešení konfliktu fikčního světa uměleckého díla 

(Marušák, 2010; Machková, 2007, s. 124–145; Way, 2014; Valenta, 1997; Kollárova, 2013; 

Morgan, Saxton, 2001; Slavíková, Slavík, Hazuková, 2003; Bláha, 2013 aj). Didakticky vzato 

je práce s uměleckým dílem specifická. Takto aranžovaná pedagogická situace vyžaduje 

zkušenost na straně účastníka, žáka, ale především na straně pedagoga. Ten se stává průvodcem 

počátečního setkání s uměním v té či oné oblasti128. Pedagogizace prostředí je v tomto případě 

klíčovým přístupem, přičemž efektivita nastavení pedagogické situace závisí na řadě 

                                                 
125 Odlišení pojmů: percepce (vnímání) a apercepce (vnímání s propojením s předchozími zkušenostmi), vzhledem 
k edukačnímu kontextu půjde intencionální zasazení nového mezi dřívější obsahy vědomí tedy apercepci. 
126 Lingvistika chápe umělecké dílo jako systém znaků a významů do jisté míry srovnatelných s přirozenými jazyky, 
a v důsledku toho přetrvává i lingvistická terminologie (Bláha, 2013, s. 16). 
127 V oborech uměleckých výchov bývá práce s uměleckým dílem součástí didaktických postupů jednak ve fázích 
motivace k tvorbě, dále prostředkem vztaženým ke kognitivním cílům (např. k dějinám umění), či k cílenému 
rozvoji schopnosti vnímat umělecká díla.  
128 Kollárová (2013, s. 33) říká: Každý dotyk a zážitek s literárním uměním vede k percepci ostatních druhů 
umění…rozvíjí vkus, návyky a smysl pro výběr a hodnocení kulturního zážitku. 
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předpokladů: volbě uměleckého díla, technickém zabezpečením příznivých podmínek 

(nerušený, podporující prostor, čas; rozpoložení skupiny; kvalita živého či interpretovaného 

díla) a mírou i způsobem provázení pedagogem.  

V metodikách ZP je práce s expresivní hrou zakotvena129, ale liší se úlohou výrazových 

prostředků, které poskytuje umění, ve scénáři programu:  

• hry v motivační roli libreta: slovesné umění literatury a dramatu (zdroje příběhu 

a myšlenkových podnětů ve významech), naladění atmosféry hudbou či výtvarně 

upraveným prostředím (reprodukce, promítání, estetické kulisy, světlo); 

• samy o sobě nosným programem prožitku tvorby (tj. produktivní postupy); 

• samy o sobě nosným programem prožitku při percepci uměleckého díla (přednes, čtení, 

interpretace, představení, promítání uměleckého díla v aranžovaném „pořadu“). 

Zvažování vlastních schopností pedagoga při práci s expresivní hrou např. při interpretaci 

umění (přednes, herecké dovednosti, hudební projev, tanec, výtvarné dovednosti) je do jisté 

míry složité. Přestože se nabízejí technické prostředky a v konkrétních situacích mají své 

nezastupitelné místo (film, koncert vážné hudby, promítání obrazů světových galerií apod.), 

osobní projev je v mezilidském setkávání s uměním ve výchově cennější. Texty ZP se shodují 

v názoru, že nezastupitelné je čtení literárního díla, zpěv s doprovodem, společný tanec 

se skupinou apod., protože propojuje prožívání sdílením a inspiruje (Holec, Hora, 1984, 

s. 215–284130;  Jirásek, Svoboda, 2015, s. 185–240131; Vecheta, 2009, s. 77–79; Franc, 

Zounková, Martin, 2007, s. 151–168; Instruktoři Brno, 2007132; Zlatý fond her I–IV).  

V příloze č. 10 je zařazena tabulka Komparace terminologie prostředků expresivní hry 

artefiletiky ve výtvarném pojetí, DV a hry obecně v diskurzu ZP, která zahrnuje též základní 

východiska k problematice reflektivní fáze. 

                                                 
129 Sbírky her obsahují hry pro rozvoj tvořivosti v řadě uměleckých oblastí (např. až čtvrtina sborníků PŠL): 
výtvarné, tance, pantomimy, divadelních dílen, hudební, filmové, literární. Hra, též kreativní hra je vkladem PŠL 
organizaci O.B. (kap. 3.3) 
130 V kap. 5 Schůzky s múzami: vedle postupů též část Inspiromat (konkrétních uměleckých děl pro Pořady a pak 
pro Fóra a dílny). 
131 Příloha 3 empirické studie obsahuje témata večerních rozprav s citacemi děl slovesného umění zařazených 
v rámci dramaturgie zimního putovního kurzu, na kterém probíhal výzkum: Epos o Gilgamešovi, Homér, Goethe, 
Šrámek, Lao-c‘, Čech, Kratochvíl, Wolker, Mácha, Píseň písní, Heidegger, Thákur aj. 
132 např. Moje hudba, Helena Kellerová, Caffé Saroyan, Literární tvořivost, Země  
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4.2 Pedagogická situace v reflexi    

Zpracování prožitku z pedagogické situace je ve výukové strategii práce se zážitkem zpravidla 

fází podpory učení. Helus (2016, s. 11) ve své přednášce k Edukaci obratu zahrnuje mimo jiné 

potenciál prožitkové kvality vzdělávání (podrobněji úvodní text kap. 1.1) a současně 

připomíná: Kognitivní zvládnutí témat mezilidské vzájemnosti je důležitým facilitátorem 

utváření charakteru. ZP pracuje s pojmy reflexe, review, rozbor, a ne vždy je pod těmito pojmy 

v metodických textech míněno totéž. Pojem review je chápán jako rozbor, v kterém účastníci 

za pomoci instruktora sdílejí a zpracovávají zážitky z předchozí aktivity…. hledat v nich nějaký 

smysl (Franc, 2007, s. 91–92). Svatoš (2006, s. 66; srov. Martin, 2007, s. 20–29) pracuje 

s pojmem skupinový rozbor, který specifikuje jako společné ohlédnutí za aktivitou, programem 

či určitým časovým obdobím kurzu, jehož smyslem je napomoci účastníkům v procesu 

racionalizace a zobecnění subjektivních prožitků do podoby v praxi využitelné zkušenosti. 

V následující tabulce jsou porovnána pojetí a kategorizace reflexe podle Jiráska (2018, 

s. 15–17) a Drahanské (2018, s. 52–58) a vybraná témata Nehybovy analýzy chyb v pojetí 

reflexe v praxí kurzů (2018, s. 24–29).  
Specifikace možností reflexe 
Jirásek (2018, s. 15–17) 

Zaměření reflexe, struktura 
Drahanská (2018, s. 52–58) 

Analýza mýtů o reflexi ve 
výběru 
Nehyba (2018, s. 24–29) 

• Provázení (vedení účastníka 
k hlubšímu uvědomění si zkušeností 
z prožitého; obracet zájem účastníků 
k sobě samým, jejich tématům 
a pedagogickým cílům; pedagogické 
vytěžení inscenovaných 
prožitkových aktivit s možností 
nahlédnutí jejich smyslu)   

• Hitace (evaluace v pojetí počátků 
PŠL; účastnického hodnocení 
programu s výstupem významu, 
přínosy pro účastníky; rychlé sdělné 
techniky hitace) 

• Sdílení (ventilování pocitů, názorů 
k prožívanému v rámci skupiny, 
zpětná vazba) 

• Reflexe (vztažení prožitku do širších 
kontextů, zobecnění, poznatků; 
v pedagogickém zarámování 
jako podpora učení se z prožitého, 
poznávání v intenci cílů; k řešení 
konfliktů skupiny, jednotlivců, 
orientace na procesy v terapeutickém 
zarámování)  

• Sebereflexe (míří k sebeuvědomění 
jedince, individuálním impulzům 
v osobnostní struktuře, postojích, 
hodnotách; sebevýchovný potenciál, 
prohlubované lidství) 

Reflexe k oblasti osobnostně 
sociálního rozvoje (proces skupinové 
dynamiky, osobnost jednotlivce; 
terapeutický/koučovací přístup) 

Reflexe k oblasti pedagogických 
cílů (předem stanovený cíl učitelem 
ve znalostech, dovednostech, 
či postojích)  

• Znalosti, informace – 
struktura reflexe: otázky 
k výsledkům k obsahu teorie; 
komentáře a otázky k teorii; 
představení teoretického modelu; 
aplikace teorie do reálného 
života 

• Dovednosti – struktura 
reflexe: předznamenání zakázky 
otázkou před aktivitou; po 
aktivitě sebehodnocení 
v zakázce dovednosti; zpětná 
vazba ostatními; formulace 
výstupů  

• Postoje – struktura reflexe: 
konfrontace názorů na řešení 
situace včetně argumentace 
k postojů k problému; formulace 
vlastního postoje a souvisejících 
hodnot) 

Bez reflexe se účastníci nic 
nenaučí? S odkazem na Jarvisův 
mnohocestný model učení 
dokládá variabilitu využití reflexe 
pro učení (viz kap. 4) 

Kolbův cyklus učení je způsob, 
jak facilitovat reflexi? Správná 
reflexe jde podle cyklu? Námitka 
ke ztotožnění struktury reflexe 
s modelem zkušenostního učení 
Kolba: reflexe je naopak jednou 
z fází modelu vedle abstraktní 
konceptualizace; normativní 
modely struktury reflexe 
schematizují učení (důsledek 
didaktické neznalosti). 

Reflexe je zpětná vazba a zpětná 
vazba je reflexe? Vymezení 
zpětné vazby v hodnotící roli 
informace k jedinci, či skupině 
v rozdílech komplexní rozvojové, 
resp. formativní role reflexe. 

Tabulka 11 Srovnání vybraných pojetí reflexe 
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Z porovnání je možné specifikovat pojmy, které respektují obsahové kategorie reflexe v ZP 

a jsou srozumitelné pro obecnou didaktiku: 

• sdílení: ventilování pocitů, názorů a zpětná vazba k prožívanému v rámci skupiny; 

• reflexe: zpracování prožitku do širších kontextů, zobecnění, poznatků; 

konceptualizace; v didaktickém zarámování jako podpora učení se z prožitého 

v intenci cílů, resp. facilitace učení, provázení;  

• reflexe s intervencí: zpracování prožitku k formativním cílům a v oblasti skupinové 

dynamiky (podpora v řešení konfliktů skupiny, problémů jednotlivců, respektive 

pedagogická intervence); orientace na procesy; 

• sebereflexe: sebeuvědomění jedince, podněty k osobnostnímu rozvoji, 

resp. sebevýchovným procesům, prohlubované lidství (postoje, hodnotový aparát, 

etika). 

V dalším textu se budeme přednostně držet pojmu reflexe zavedeném již v oboru OSV (Valenta 

2003, 2006, 2013; Srb & kol., 2007), také v oboru DV (Marušák, 2010; Valenta, 1997; 

Provazník, 2015; Bláhová, 1996 aj). Charakteristiky reflexe odpovídají smyslu Slavíkova 

pojmu reflektivní dialog (v diskurzu artefiletiky). Reflektivní dialog je podnětem ke studiu: ke 

studiu vztahů mezi osobním přístupem k danému tématu (konceptu) a jeho společenským a 

kulturním kontextem (Slavík, 2015, část článku 1.2). V situačním pojetí učení v artefiletice jde 

o podporované učení z prekonceptů, o hledání konceptů, smyslu. Navazujeme na obr. č. 12 

(kap. 4.1.1), který vizualizuje vztah konceptu a prekonceptu skrze námět v úloze (obr. č. 12). 

Slavík zde chápe konstruktivistické východisko socio-kognitivní konfliktu spíš ve významu 

socio-kognitivní výzvy, podnětu ke vzdělávání, ale současně k provázení při společnému 

obohacování, resp. hledání smyslu v jinakosti intepretací. V kontextu DV Marušák (2010, 

s. 17) říká: Reflexe dává expresi přesah, nadhled i náhled. Analogicky s tím vyvstává úzce 

konstruktivistický pohled na výukovou strategii zážitkem (podrobněji kap. 2.1). Volba typu 

reflexe je v podstatě předurčena zacíleností pedagogické situace (výchovně-vzdělávacím cílem, 

smyslem). Z hlediska obecné didaktiky jde opět o princip kongruence (kap. 3.3 a 4), shody na 

linii cíl-metoda (pedagogická situace ve hře a pedagogická situace reflexe), aniž zatím řešíme 

vazbu na hodnocení výkonu. Jak se operacionalizace cílů promítá ve hře a předurčuje typ 

reflexe, ukazuje schéma Návaznost hry a reflexe v rámci výukové strategie ZP (obr. 13). Šipky 

naznačují možnosti didaktického uvažování o vztahu typu hry k typu reflexe (review) vzhledem 

k fázím vedení reflexe v rámci výukové strategie zážitku ZP. První fáze reflexe poskytuje 

prostor pro zachycení, identifikování, sdílení postřehů z prožitého (jednání, uvažování, řešení, 
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výstupy reflektované aktivity). Je východiskem pro navazující fázi je socio-konstrukce 

poznatku: konstrukce, resp. re-konstrukce pojmů a generalizací v sociální interakci odpovídá 

postupu sociálního konstruktivismu (v kap. 2.1 Vyskočilová, Dvořák, 2009; Janík, Reusser, 

2013b; Slavík, 1997, 2014, též 2015 v kap. 4.1 a 4.1.1). V odůvodněných případech (na základě 

průběžné pedagogické diagnostiky) vstupuje pedagog s vysvětlením tak, aby napomohl 

nalezení konceptu, smyslu, tedy facilituje porozumění obsahu poznání133. To chápeme jako 

předpoklad další fáze reflexe: transferu poznání do praktického života a též následné aplikační 

a zpevňovací fáze učení. 

 

Obrázek 13 Návaznost hry a reflexe v rámci výukové strategie ZP 

                                                 
133 Významné je odlišení pojmu porozumění (myšlenkové konstrukty, analýza, logické argumentace jazykem, 
objektivizující) a pochopení (emotivní vnímání, nonverbální, prožitkově komplexnější, přiblížení metaforou, 
symbolem, typizované, resp. jedinečné). Tento rozdíl se uplatní při zpřítomňování dosavadních zkušeností 
v identifikacích a významech při zpracování prožitků různého charakteru (rozhodování v problému; tvorba, 
vnímání uměleckého díla) v souvislosti s cílem (kognitivním, afektivním, resp. hodnotovým, postojovým) (Slavík, 
1997, s. 27-52). 
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Potencialita prožitkové situace je vždycky širší než plánovaný výstup. Prožívaná situace 

rozehraje celou škálu možností, jak s ní naložit. Je zcela přirozené, že zpracování v osobní 

rovině každého člena skupiny může být velmi rozmanité. Zdaleka se nemusí potkávat 

se záměrem pedagoga. Udržet učení v intenci cíle je také funkcí reflexe, pokud skupina 

neprojeví jiný závažný aktuální podnět k řešení (tzv. vynořené téma). Artefiletické pojetí 

reflektivního dialogu, a v souladu s ním pojetí reflexe v didaktice DV, vycházejí z potřeb 

školního vzdělávání134 (kap. 4.1.1). Expresivní hra se zde různou měrou odehrává ve fikci 

a reflektivní dialog je významným prostředkem v interpretování symbolů a metafor výrazu 

v expresivní hře jako podmínce k porozumění smyslu, významům. Jde o hledání obsahovosti, 

smyslu konceptu, který námět expresivní hry otevřel v osobním či skupinové intepretaci. Vztah 

fiktivního a reálného světa se podobně jako obecně u her ZP rozkrývá od intepretací 

v reflektivní fázi výukové strategie (Slavík, 2015, 1995 v obr. č. 12 v kap. 4.1.1; srov. Valenta, 

1997; Marušák, 2010; Machková, 2007; Bláhová, 1996).  

Diskutovaným problémem je otázka, jakým způsobem strukturovat reflexi, či je-li možné 

reflexi vynechat135. Východiskem úvah bývá zvažování teorií učení, které pracují 

se zpracováním prožitku. Nejčastěji vycházejí z modelů zkušenostního učení (Kolbova cyklu 

se zdroji Piageta, Dewey, Lewina; Jarvisova modelu s východisky Vygotského, Kohlberga, 

Maslowa, Rogerse, viz úvodní texty kap. 4). Jarvis v úvahách o vztahu myšlení a praxe pracuje 

s pojmy epizodická situace a epizodická zkušenost a specifikuje vedle reflektivního učení, také 

nereflektivní učení, náhodné učení, či neučení (Šimeček, 2014). V tom vidí Nehyba (též tab. 

č. 11 výš) zásadní argument k úvaze, že ne každá prožitková pedagogické situace vyžaduje 

reflektivní zpracování (2018, s. 24): Reflexe tak sice zvyšuje potenciál k tomu, že se účastníci 

něco naučí, ale neznamená to, že je vždy potřebná, aby proběhl proces učení. Franc, Zounková, 

Martin (2007, s. 22) pracují s modely O.B. ve specifiku zážitkového vzdělávání, z nichž 

metaforický model Bacona pracuje s požadavkem reflexe, zatímco jiné nezdůrazňují facilitaci 

učení (např. model aktivního učení Sakofse a Armstronga). Funkce reflexe bude významná 

v takové pedagogické situaci, kde se skupina neobejde bez pedagogického vedení při 

zpracování prožitku, tedy kdy by se bez facilitace učení žáků pedagogem nenaplnily výchovně-

                                                 
134 zároveň bývá zdůrazněna věková neohraničenost působnosti obou oborů. 
135 To lze zdůvodnit historicky. Jednak s měnícími akcenty práce se zážitkem např. tzv. výchova v přírodě, 
která pracovala se specifickými cíli; prázdninová pedagogika (tzv. hitace); období charakterizované akcentem 
na fyzické výzvy „nechat hory hovořit samy za sebe“ (např. Jirásek, 2004, resp. Jirásek, Svoboda, 2015; Martin, 
2007; Hanuš, Chytilová, 2009). Dále hektickým obdobím hledání v 90. letech. S otevřením se „světa“ v 90. letech 
se do postupů na kurzech v Čechách dostala překotná snaha po „zpracování“ zážitku, s odkazy na řadu modelů 
převážně zkušenostního učení (viz. výš kap 4. a 4.2). Spíš než hluboce pochopené principy se užívaly v praxi 
zjednodušující návody (či schémata modelů učení) k vedení diskuse, tzv. review. 
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vzdělávací cíle. Zvažovat míru řízení procesu učení prostřednictvím reflexe v rámci výukové 

strategie ZP lze lépe, opřeme-li se o Pelikánův požadavek samostatného rozhodování v pojetí 

přímého a nepřímého působení pedagogické situace (kap. 2. 1), které respektuje přiměřenost 

vedení úrovni vychovávaného. Slavíkův pojem výzva (2015) k hledání smyslu v reflektivním 

dialogu v konstruktivistickém pojetí výchovy tím nabývá doslovného významu. Výzva 

v deskripcích ZP musí být nastavená tak, aby nebránila účastníkům v učení136 (viz kap. 4.1). 

Totéž bezesporu platí i pro zpracování prožitého, protože řízení vlastního poznávání, hledání 

smyslu a významu vyžaduje úsilí v procesech učení, které může vyžadovat podporu 

(facilitované učení, srov. Drahanská, 2018; Brestovanský, 2013; Reitmayerová, Boumová, 

2007). Míra facilitace učení v reflexi musí reagovat na nároky vyplývající z diagnostiky 

skupiny (viz kap. 3.2, též kap. 3.2.1). Dobrá znalost vzdělávacích potřeb a vyspělosti skupiny 

(na základě pedagogické diagnostiky, úvodní část kap. 4) je tedy klíčová nejen při plánování 

výukové situace prožitku, ale i pro fázi zpracování. Diagnostika provází intencionální pohled 

na cíl průběžně: při volbě cíle, volbě metod (pedagogické situace ve hře i reflexi) a při realizaci. 

Řada autorů ZP se v metodických textech k reflektivní fázi práce se skupinou soustředí 

na způsoby vedení diskuse víc než na obsahovou linku (Křivohlavý, 1984, s. 51–53 a Gintel 

tamtéž, s. 104137; Hanuš, Chytilová, 2009, s. 102 a dál; Svatoš, 2006; Brestovanský, 2013, s. 50 

a dál; Nehyba, 2018; Činčera, 2007; Reitmayerová, Boumová, 2007). V tomto případě 

pracujeme s metodickým pohledem způsobu zpracování prožitku v těchto podnětech: 

• řízení diskuse otevřenými otázkami: např. postupy efektivní komunikace, moderace a mediace diskuse 
(oslovování, oční kontakt, gestikulace, srozumitelnost projevu, humor, kreativita; koordinace diskuse, 
atmosféra, akceptace a respekt k názorům, udržování tématu, dynamika, pauzy, podněty, shrnování 
výstupů; techniky symbolizování, záznamu apod.); 

• pravidla zpětné vazby: např. pocit bezpečí, autenticita, pocit smysluplnosti v pojetí autorek 
Reitmayerové, Zemanové Máchlové (2018, s. 20–23; resp. Reitmayerová, Boumová, 2007);  

• facilitační postupy: např. emotivních situací, kognitivních procesů, pedagogické intervence 
k jednotlivcům, či skupinové dynamice. 

V některých textech ZP je zdůrazněna role evaluace a zpětné vazby, pojmy však nebývají 

specifikovány shodně. Pojem evaluace specifikují Hanuš, Chytilová (2009, s. 95, srov. 

s pojmem hitace) či Vecheta (2009, s. 32–34) jako zhodnocení procesu, resp. stanovení kvality 

s cílem následného zkvalitnění scénáře. Fázi reflexe v tom smyslu autoři chápou jako prostor 

k získání informací pro tým (srov. Karlachová, 1984, s. 195, též kap. 4.1). Prostor pro skupinu 

určený k facilitaci učení vidí tito autoři ve zpětné vazbě jako formě zpracování zážitku. Později 

                                                 
136 např. zóna nejbližšího vývoje, komfortní zóna, komplikace motivace (viz úvodní text kap. 4) 
137 Gintel (1984, s. 104) hovoří o pedagogickém mistrovství v rozpoznání a rozvíjení potencionalit účastníka 
programu obecně, což považujeme za smysluplné připomenout u vedení reflexe. 
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Hanuš, Chytilová (2009, s. 96–97) pracují s pojmem zpětná vazba ve strukturovaném odlišení 

v oblastech intrapersonální, interpersonální a sociální úrovně a v oblasti výstupu rozvojových 

cílů. V zaměření zpětné vazby „na koho“ a „na co“ Reitmayerová, Boumová (2007, s. 46) 

rozšiřují autorsky pojem na Cílená zpětná vazba (CZV), přičemž jej chápou jakožto součást 

výchovy v nejširším slova smyslu. Slovníky hovoří o zpětnovazební informaci žákovi a 

zpětnovazební informaci učiteli o žácích138. Ta potom spadá do evaluace procesů výuky či 

programu (srov. zpětnovazební funkce sebereflexe: Obst, 2009, s. 108). Oba pojmy budou 

užívány v dalším textu v následujících významech: 

• evaluace: hodnocení programu a přínosů pro účastníky (v odlišení od vyhodnocení, vyhlášení výsledků 
aktivity); 

• zpětná vazba: poskytování informace osobě (či instituci) o jejím chování (negativní či pozitivní zpětná 
vazba); resp. informace ke kvalitě práce pedagoga (verbálně, či z pozorování). 

Jedním z problémů je vztah reflexe a hodnocení výkonu ve hře. Výkon ve hře (tím spíš, jde-li 

o soutěž) by měl být součástí vyhodnocení hry, nikoliv hodnotícím parametrem ve smyslu 

rozvoje účastníka. A to především proto, že jednal v zarámování situací fikčního světa hry 

(podrobně v předcházející kap. 4.1). Hodnocení výkonu žáků je běžnou součástí školní výuky, 

což evokuje podobný přístup i v případě práce s hrou ve výuce. Využít reflektivní části 

ke klasifikaci žáků je velmi kontroverzní, protože směšuje fikční svět hry s reálnými dopady 

školní klasifikace. Tím se může měnit prožitková komponenta v ohrožení a degradovat 

efektivitu učení (srov. kap. 4.1). Vybalancovat zpracování výkonu jako východiska reflexe 

v bezpečné atmosféře je pro kvalitu učení klíčové.  

Shodným požadavkem metodických textů ZP je partnerský přístup pedagoga ke skupině 

při vedení reflexe, který umožní otevřenou a vstřícnou atmosféru pro zpracování zásadních 

témat. Svatoš doporučuje (2007, s. 81–84) respektovat nejen zadaná a aktuální témata, 

ale i míru otevřenosti a vzájemné důvěry ve skupině. Náročnost vedení reflexe předznamenává 

neuchopitelnost, nepředvídatelnost zážitku a jeho místa v životě vychovávaných139. Aktivní 

práce se svou zkušeností není totéž, co intepretace či facilitace zkušeností druhých. To znamená 

přehodnocovat a iniciovat rozmanitá propojení starých zážitků do nových přínosných 

intepretací, tj. chápat zážitek jako živou bytost (Kubala, 2008, s. 53–55).  

                                                 
138 Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2004, s. 665): zpětná vazba jako informaci vyslanou zpět k osobě (či 
instituci) v negativní, či pozitivní zpětná vazbě. Pedagogický slovník (Průcha, Waltertová, Mareš, 2009, s. 386): 
poskytování informace o kvalitě práce žáka učitelem (srov. tzv. formativní hodnocení výkonu v průběhu učení).  
139 Nikdy nejsme schopni předpovědět, jaký význam bude v životě člověka mít zážitek, který mu zprostředkujeme, 
a nemůžeme si za to na sebe nakládat zodpovědnost. V době setkání však můžeme formovat to, jakou zkušenost 
si ze zážitku člověk odnese, popř. můžeme nové významy dodat i starým zkušenostem (Kubala, 2008, s.55). 
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5 Vztah ZP a OSV v rámci RVP  
V této kapitole se dostáváme k oborovým didaktickým charakteristikám OSV v návaznosti 

na předcházející texty. Východisky budou kapitoly vztahující se k výukové strategii ZP 

a didakticky podobně nastavených oborů dramatické výchovy a artefiletiky (v kap. 2.1 

a kap. 4). Klíčovým je společný pohled těchto oborů a holistické výchovy (realizace ZP) 

v obsahu osobnostně-sociálního a morálního rozvoje a v uchopení zážitku jako pedagogické 

situace. Cílové oblasti holistické výchovy byly charakterizovány v deskripcích ZP jednak 

v obecné charakteristice výchovy a dále v kategoriích sebepoznání, sebepojetí, rozvoje 

osobnostního, rozvoje sociálních dovedností, životních priorit a hodnot jako základu morálního 

a etického základu „lidství“ (kap. 1.1). Podobně je v kurikulu specifikováno základní nastavení 

OSV: Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím 

konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života 

(Valenta v RVP ZV, 2016, s. 126). K podrobnějšímu srovnání obsahů OSV se poslouží 

následující tabulka č. 12, která cituje kurikulární obsah OSV pro základní školu s doplněním 

zestručněných tematických okruhů: 
Kurikulární obsah OSV pro základní školu (RVP ZV, 2015, s. 127) 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:  
• vede k porozumění sobě samému a druhým  
• napomáhá ke zvládání vlastního chování  
• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni  
• rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti  
• utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci  
• umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů)  
• formuje studijní dovednosti  
• podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny  
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:  
• pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým  
• vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci  
• vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů  
• přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování  
• napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování  
 Tematické okruhy průřezového tématu: 
• Osobnostní rozvoj: Rozvoj schopností poznávání; Sebepoznání a sebepojetí; Seberegulace 

a sebeorganizace; Psychohygiena; Kreativita;  
• Sociální rozvoj: Poznávání lidí; Mezilidské vztahy; Komunikace; Kooperace a kompetice; 
• Morální rozvoj: Řešení problémů a rozhodovací dovednosti; Hodnoty, postoje, praktická etika. 

Tabulka 12 Kurikulární obsah OSV pro základní školu (RVP ZV, 2015, s. 127) 

RVP ZV (2016) doporučuje volit edukační strategie ke specifikacím obsahu tak, aby se mohly 

naplnit stanovené cíle. Např. k principu zařazení průřezových témat s výrazně formativními 

funkcemi (závaznou součástí základního vzdělávání) se říká: předpokládá volbu různých 

vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření 

ve shodě s individuálními potřebami žáků (RVP ZV, 2016, s. 7). Pro OSV jsou doporučeny 
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aktivizující metody. Konkrétně z textu vyplývá, že v implementaci některých obsahů kurikula 

jde o edukační prostředky založené na prožívání, emocích, zvláště tam, kde mají pomáhat 

rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot (RVP ZV, 2016, s. 125). RVP 

na základních školách doporučuje pro implementaci průřezového tématu OSV strategii kros-

kurikulární (napříč předměty vzdělávacích oblastí), anebo v edukačních blocích.  

Základní nastavení didaktiky OSV lze vysledovat z RVP (J. Valenta je jedním z externích 

autorů RVP ZV). Didaktická rozpracování témat včetně metodických principů byla 

publikována s počátkem reformy (např. Valenta, 2006, s. 5–44; portál o.s. Odyssea). Ucelená 

didaktika OSV je k dispozici ojediněle (Valenta, 2013140), ale v dílčích tématech zpravidla 

častěji v rámci kapitol jiných publikací či metodických portálů (Vališová 1994, 2007; Valenta, 

2006, 2011; Srb & kol., 2007; Kasíková, 2005 aj.). Základní axiomy didaktiky OSV pracují 

s pojmy a postupy, které byly většinou v předcházejících kapitolách zapracovány, proto 

vystačíme s následujícím shrnutím s odkazy na stěžejní literaturu: 

• Behaviorální podoba cílů předjímá, že se promítnou do chování žáků, že tak bude jednat 

(Valenta 2013, s. 50–57); postojové cíle označuje Valenta (tamtéž) za „podpůrné“, 

protože ne vždy se promítají do chování ve stejné podobě; odlišení cíle aktivity a cíle 

edukace; vydělení klíčového cíle z mnohočetných cílů; percepční cíle (rozpoznávání 

jevů); strategie sdělování cílů (s. 139–144; srov. Srb & kol., 2007, s.12: OSV zacílená). 

• Operacionalizované cíle se odrážejí v metodách obsahujících tzv. jádrovou činnost, 

tedy činnost analogickou cílové kategorii jednání v situaci (Valenta, 2013, s. 135). 

• Formy OSV (Valenta, 2013, s. 74–100; Srb & kol., 2007, s. 14–17): chování a jednání 

učitelů; běžné školní situace; včlenění do výuky předmětů (prostřednictvím učiva, 

specifických metod, v souvislosti s předmětem); včlenění do práce školy v blocích, či ve 

specifických předmětech. 

• Základní nastavení: vstupní informace; uvolnění bariér a budování atmosféry; 

vzájemné poznávání; očekávání a obavy, resp. diagnostika skupiny; cíle a záměry; 

pravidla ve skupině; závěrečná formální témata (tamtéž).  

• Požadavky situačního pojetí výchovy141 (Valenta, 2006 a 2013, s. 74–75 aj; podobně 

Srb & kol., 2007, s. 12): 

o praktická (v operacionalizaci cílů vztah fikce a reality v jádrových činnostech; 

diagnostický potenciál jednání; individuální učení, učení v interakcích); 

                                                 
140 Valenta didaktiku OSV vystavěl na základě výzkumů praxe a vedení studentů (2013, s. 45–52 a 213–215) 
141 Východiskem je situační pojetí Pelikána (viz. kap. 2.1.; též kap.  4.1) 
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o zosobněná (referenční rámec, pozitivní formující potenciál, osobní zkušenosti); 

o provázející – respektující (vytváření podmínek pro samostatné učení 

s respektem k osobnímu nastavení žáků142, provázející nedirektivní vedení, 

kladení podnětných otázek průběžně a v reflexi k edukační re-konstrukci). 

• Základními kroky aktivity: instrukce – akce – reflexe (situační nastavení; cílová 

jádrová činnost a technická jádrová činnost; fikce; modelová situace, simulace; 

autentická situace a pedagogická intervence; metody fyzické, verbální, neverbální, 

percepční; pohybové; expresivní, hraní rolí, dialogické, kooperační, kompetitivní; 

analýza situační, textová, artefaktů; vizualizace aj.) (Valenta, 2013, s. 60–63 a 132; resp. 

2011; Srb & kol., 2007, s. 18–20143)  

• Reflexe v obsahu: zkonkrétnění zážitku (rekapitulace, osobní vyjádření, vzájemná 

zpětná vazba, resp. zvěcnění obsahu, hodnocení, transfer zkušenosti, resp. plán změny) 

a zobecnění zážitku (jevů, postupů a procesů) v rámci cíle, resp. spontánních výstupů 

z aktivity; re-flexe, pre-flexe (Valenta, 2006 a 2013, s. 60–63, Srb & kol., 2007, s. 20, 

43) 

• Psychická bezpečnost: skupinová pravidla, zásady bezpečnosti (riziková témata; cit 

pro situaci; pravidlo stop pro učitele i žáka; intervence v emočně vypjatých situacích; 

respekt a akceptace názorů; bezpečná zpětná vazba); vzdělání učitelů OSV (Valenta, 

2013; Srb & kol., 2007, s. 35–39) 

Specifické oblasti cílů vzdělávacích oblastí, které se vztahují k OSV v tzv. průřezu, poskytují 

prostor pro implementaci OSV do výuky předmětů a při tvorbě ŠVP je možné s touto strategií 

pracovat 144. Vazba (OSV) na vzdělávací oblast Umění a kultura se týká především společného 

zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého 

estetična – jako např. estetiky chování a mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku 

komunikace a osvojování si světa (RVP ZV, 2016, s. 126). V rámci výtvarné výchovy jde 

většinou o postupy artefiletiky. Artefiletické pojetí OSV se uplatní současně v jiných 

vzdělávacích oblastech (např. Člověk a jeho zdraví v salutogenetické, případně intervenční 

                                                 
142 O problémech komunikace v pubescenci píše Vágnerová (2000, s. 231), také Příhoda (1967, II. díl, s. 93) 
popisuje, jak postpubescentní jinoši i dívky milují pózy, neobvyklé obraty v řeči. 
143 Srb a kol. mají strukturu úvah vztaženu k celé přípravě učitele: ve zkratce C-M-I-A-R-E pracují s cílem (C), 
volbou metody (M), od reflexe oddělují evaluaci (E) (2007, s. 12–20) 
144 Princip ilustruje příklad uvedený v rámci kap. 3.3: potenciál Čapkovy Bílé umožní pracovat napříč více 
vzdělávacími oblastmi (Literární výchova, Člověk a společnost, Umění a kultura), resp. pracovat se skupinou třídy 
(otázka moci ve společnosti). 
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rovině).  DV je využívána pro OSV v řadě předmětů145, anebo v samostatném, tzv. doplňkovém 

předmětu. DV a artefiletika pracují s expresivními edukačními postupy, jejichž součástí je 

zpravidla prožitková situace a reflektivní dialog (kap. 4.1.1 a 4.2). V příloze č. 8 je pro orientaci 

v možnostech průřezové strategie OSV zařazen Souhrn vybraných kurikulárních témat 

vzdělávacích oblastí RVP ZV s potenciálem implementace OSV prostředky ZP (analýza 

verze RVP ZV, 2015). 

RVP ZV umožňuje školám zařadit další doplňující vzdělávací obory (např. DV, etická 

výchova) do učebních plánu v ŠVP jako samostatné předměty, aby mohly plnit mnohočetnou 

roli jednak obsahem, dále prostorem pro kultivaci a prevenci vztahů ve skupině. Němec (2018) 

uvažuje o současných úkolech výchovy146 následujícím pohledem na dichotomie, kterými je 

naše společnost charakteristická: propojenost – osamocenost, sociálnost – individuálnost, 

bohatství – chudoba, hloubka – povrchnost, rovnost – nerovnost, racionalita – emocionalita, 

fakta – lži. Klade zároveň otázku, jak připravit žáky na to, aby v takto nastavené společnosti 

obstáli. S tím otevírá znovu dilema, zda sociální pedagogiku postavit do role výchovné, anebo 

do role intervenční.  

V podobném kontextu společenské naléhavosti uvažují o úkolech etické výchovy autoři 

pod hlavičkou Etického fóra ČR (2014, s. 7). Nastavili prosociálnost147 jako základní cíl tohoto 

oboru148. Může být prostorem spojujícím sociální pedagogiku se školním kurikulem. Zasazení 

etické výchovy do ŠVP se nabízí tím, že jde o výchovu s širším přesahem jak v cílech, 

tak v prostředcích oproti oborům hudební, výtvarné či tělesné výchovy. Školní etická výchova 

vychází z projektu Roberta-Roche Olivara (podobně jako na Slovensku). V konceptu 

prosociálnosti akcentuje zacílení na schopnost kooperace, rozvíjení citu pro druhé a jiných 

dispozic, schopností či dovedností podporující prosociální chování, a to v budování charakteru 

žáka v souladu s cíli OSV. Doporučený postup výuky v etické výchově (tamtéž s. 9) nabízí 

srovnatelnost s výukovou strategií ZP a didaktikou OSV. Práce s prožitkem je základním 

prvkem výukové situace především v prvních fázích, zatímco fáze následné jsou postaveny na 

nácviku, který usnadní přesahy poznání do života:  

                                                 
145 Provazník (2015) upozorňuje, že DV: není sociálně psychologický výcvik nebo osobnostní a sociální 
výchova, prostředek k řešení kázeňských přestupků, psychických problémů, traumat, či dokonce poruch. 
146 V reakci na krizi vzdělávacího systému (nedůvěra ve státní školy, slábnoucí podpora a z ní vyplývající prestiž 
učitelské profese, tlak na kurikulum, zájem frustrovaných rodičů o alternativní typy vzdělávání (Němec, 2018)  
147 Prosociální je takové jednání, jež přináší prospěch druhé osobě nebo skupině osob, které nevyplývá 
ze striktní povinnosti a není provázeno očekáváním jakékoli formy odměny (Etické fórum, kol.autorů, 2014, s. 8)  
148 Na Slovensku je podobně postavená etická výchova (Rajský, Lenz, Brestovanský), či projekty nedělní výchovy 
(Rusnák, 2013) 
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1. Vnímání a senzibilizace – zcitlivění se pro konkrétní téma (emocionální; rozumové). 

2. Hodnotová reflexe – dát prostor dětem, aby řekly, jak dané téma vnímají ony. 

3. Nácvik ve třídě – konkrétní nácvik sociální dovednosti, zručnosti a opět druhá reflexe. 

4. Reálná zkušenost a propojení se skutečným životem – (zevšeobecnění a transfer) – nácvik. Zkusíme 
aplikovat v běžném životě (v rodině, na ulici, mezi kamarády).  

Propojenost bodů 3. a 4. je důležitá.  

 

Na závěr zařazujeme shrnutí obsahu oboru etická výchova (tab. č. 13), z kterého je patrný vztah 

k obsahu OSV a zároveň vystupuje potenciál předmětu pro plnění afektivních cílů vzdělávacích 

oblastí, či průřezových témat.   

Etická výchova: charakteristika vzdělávacího oboru (RVP ZV, 2015, s. 114) 
Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru etická výchova tvoří následující témata:  

1. Mezilidské vztahy a komunikace.  
2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.  
3. Pozitivní hodnocení druhých.  
4. Kreativita a iniciativa. Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného rozhodnutí.  
5. Komunikace citů.  
6. Interpersonální a sociální empatie.  
7. Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. Sebeovládání. Řešení konfliktů.  
8. Reálné a zobrazené vzory.  
9. Prosociální chování v osobních vztazích. Pomoc, darování, dělení se, spolupráce, přátelství.  
10. Prosociální chování ve veřejném životě. Solidarita a sociální problémy.  
 
Na deset základních témat navazují aplikační témata, mezi která patří: Etické hodnoty; Sexuální zdraví; 
Rodinný život; Duchovní rozměr člověka; Ekonomické hodnoty; Ochrana přírody a životního prostředí; 
Hledání pravdy a dobra jako součást přirozenosti člověka.  

Tabulka 13 Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru etická výchova (RVP ZV, 2015, s. 114) 
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6 Projekt výzkumu149 
Tato kapitola vysvětlí ve svých částech konceptuální rámec (kap. 6.1), cíle (kap. 6.2) 

a metodologické postupy výzkumu (kap. 6.3) této disertační práce. Kapitola 6.4 Průběh 

výzkumu a etické otázky sleduje podrobně reálné kroky výzkumu a hodnotí rizika a etická 

opatření. Závěr kapitoly 6.5 shrne výstupy předvýzkumných šetření, které byly východisky 

procesů tvorby výzkumného projektu.  

Výzkumné téma této disertační práce se vztahuje k procesu implementace kurikulární 

reformy, k metodické dimenzi kurikula (Janík, 2013; Urbánek, 2011; Slavík, Janík, Jarníková 

& Tupý, 2014; Janík, Maňák, Knecht, Němec, 2010). V kontextu výzkumu aktuálních změn 

v českém školství se sledují změny v řízení systému českého školství. Mezi aktéry těchto změn 

se zahrnuje autoregulace učitelskou profesí. Ve fázi hodnocení kurikulární reformy se objevuje 

vliv formalismu jako důsledek nízké koncepční systémové podpory učitelské profese (Janík, 

2013b, s. 643). Ve výstupech je formulován požadavek profesionální podpory 

konstruktivisticky chápané výuky, zaměřené mimo jiné na konkrétní akty práce s učivem. 

Doprovodný výzkum má být jednou z forem této podpory. Z tohoto nároku vyplývá řada 

teoretických i prakticko-metodických otázek. Výzkumy v oblasti logiky didaktického 

uvažování učitelů OSV v minulosti realizoval Valenta a využil je jako podklad textu Didaktika 

osobnostní a sociální výchovy (2013, s. 213).  

Cílem výzkumu je popsat determinanty užití ZP v didaktickém uvažování skupiny 

pedagogů při plánování a realizaci výuky OSV na základní škole. Kvalitativní design případové 

studie pracuje s deskriptivním pohledem na determinanty edukačního konstruktu, v němž je 

využit zážitek jako příležitost k učení, jak je uchopen v explanacích ZP. Deskriptivní pojetí 

didaktiky odpovídá na otázku Jak a proč to děláte? (Vyskočilová, Dvořák, 2009, s. 39–40). 

Výzkumný projekt se tedy nezaměřuje na hodnocení výukové strategie ZP, ani nesleduje 

výsledky edukačního procesu. Základními výzkumnými metodou je obsahová analýza 

výpovědí didaktického uvažování zvoleného případu pedagogů na základní škole 

a doprovodnou metodou pak postupy axiální analýzy. 

6.1 Klíčové koncepty 150 

RVP ZV doporučuje jako možnou strategii rozvoje sociálních dovedností, postojů, či hodnot 

začlenit do učebního plánu ŠVP předměty osobnostní a sociální výchova (OSV), dramatická 

                                                 
149 Text je částečně převzat z článku (Hanková, 2018) 
150 Text je částečně převzat z článku (Hanková, 2018) 
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výchova (DV) nebo etická výchova (RVP ZV, 2016). Školy uplatňují ve svých ŠVP řadu 

didaktických strategií, které teoreticky postihuje zážitková pedagogika (ZP). Jirásek (2016) 

ovšem poukázal na povrchní zacházení s hrou a na nesprávné uchopení pojmu zážitková 

pedagogika pro název činností s dětmi (Jirásek, 2008). Ve stejném textu shledává Jirásek shody 

diskurzu ZP s didaktickým myšlenkovým pojetím OSV a artefiletiky, které pracují s prožitkem 

jako prostředkem učení podobnými postupy. Z pohledu obecné didaktiky je možné chápat jako 

analogické didaktické přístupy ZP a oborů OSV, DV a artefiletika, a přijmout sjednocující 

pohled na tyto obory při respektu k jejich oborovým specifikům. Následující tabulka slouží ke 

komparaci didaktických kategorií.  

Z
P 

Zážitek jako prostředek učení (jako komplexní, verbálně nepřenositelný, 

nedefinovatelný, jedinečný, intencionální prožitek neoddělitelný od svého 

„obsahu“, sounáležitost prožívajícího jedince a prožívané události učení 

na autentické situaci); cílené vyvolání záměrného prožitku, zakotvení prožitku 

do jeho širších souvislostí; hra (výzva, dobrovolnost, pravidla, bezpečnost); 

aktivní, odpovědná a participující role žáka; provázející role pedagoga; cíl 

vyvozený z rozvojové potřeby cílové skupiny; reflexe prožitku (review, 

zpracování); dramaturgie; scénář s důrazem flexibilitu a na fyzickou i psychickou 

bezpečnost aktivit.  

(Jirásek 2004 aj.; Neumann, 2013; Hanuš, Chytilová, 2009 aj.; Gintel,1984 aj.; 

Holec, 1994 aj.; Franc, Zounková, Martin, 2007; Drahanská, 2018 aj.; 

Brestovanský, 2013; Kolb In Manuál ČC, 2005; Ondrejkovič, 2011; Válek, 2007)  

O
be

cn
á 

di
da

kt
ik

a 

 

Pedagogická diagnostika; psychodidaktická transformace obsahu; cíl výuky; 

pedagogická situace, přímé a nepřímé výchovné působení; příležitost k učení; 

přístup zaměřený na žáka; výukové spoluaktérství; strategie učení, výuková 

strategie, smysluplné učení; sociální konstruktivismus, kognitivní 

konstruktivismus; postupy behavioristické, produktivní, heuristické. 

(Janík, 2009, resp. Janík, Slavík, 2007; Helus, 2015; Mareš, 2009, 2001; Pelikán, 

2009; Blížkovský, 1992; Vyskočilová, Dvořák, 2009; Maňák, 2003) 
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A
rt

ef
ile

tik
a 

Imaginativní a kreativní symbolická expresivní aktivita, navozená námětem a více 

či méně v úloze vymezená pravidly; smyslové uchopení anebo umělecké vyjádření 

a zažití ve fikčním světě fyzicky i duševně; reflektivní dialog. 

(Slavík, Wawrosz 2004, s. 220; Slavík, 1997, 2001, 2013, 2015 aj.; Slavík, 

Škaloudová, 2007; Slavíková, Slavík, Hazuková, 2003) 

O
SV

 

Učivem je žák či žákovská skupina: behaviorální podoba cílů; principy OSV: 

praktická, zosobněná, provázející; operacionalizovaný cíl; souvztažnosti 

situačního pojetí výchovy a jádrové činnosti jako příležitosti k učení; referenční 

rámec skupiny; potřeby skupiny; reflexe.   

(Valenta, 2013; Srb & kol., 2007; RVP ZV, 2016)  

D
V

 

Využití prostředků a postupů divadelního umění pro učení (drama, resp. příběh, hra 

v roli, improvizace); možnost vytvářet fikční svět (dramatické postavy, děje 

a prostředí) a vědomě s ním pracovat; učení přímým prožitkem a vlastní zkušeností 

v jednání v situaci, konfliktu (životní zkušenosti hledáním řešení problému 

intelektem i zapojením těla a emocí); reflexe.  

(Provazník, 2015; podobně Valenta, 1997 aj; Way, 2014; Morgan, Saxton, 2001; 

Marušák, 2010; Machková, 2007; Bláhová, 1996)  

Psychická bezpečnost jako požadavek: respekt ke vztahům ve skupině; vzájemná důvěra; 

vědomá práce s psychickými riziky osobních témat; ohled k individuálním potřebám 

jedince; vnímání rizik v námětech v závislosti na stavu skupiny a jedince; respekt k profesní 

hranici pedagog/terapeut (Válek, 2007; Pokorný, 2007; Ondrejkovič, 2011 aj.) 

Tabulka 14 Didaktické kategorie klíčových konceptů výzkumu 

Průcha (2009b, s. 104) shrnuje mnohočetné determinanty edukačních procesů do těchto 

základních kategorií: charakteristiky žáků (kognitivní; afektivní; fyzické; sociální 

a sociokulturní), charakteristiky učitelů (osobnostní; profesní), charakteristiky edukačních 

konstruktů (kutikulární, ve smyslu edukačních procesů; učebnice; evaluační nástroje) 

a charakteristiky škol (materiální vybavenost; profil učitelských kádrů; typ lokality aj.). 

Výzkum se soustředí na profesní, přesněji didaktickou, charakteristiku učitelů (a vychovatelů), 

v charakteristice edukačních konstruktů (postupů) na kurikulum OSV (v souladu s RVP ZV), 

v charakteristice škol na podmínky prostředí.  Zajímá nás, jak uvažují pedagogové o zážitku ve 
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výukové strategii v OSV, tedy jak jej chápou jako příležitost k učení. V tom smyslu bude 

pohlíženo na didaktický potenciál výukových postupů ZP v operacionalizacích cílů OSV. 

V literatuře se odlišují pojmy didaktické uvažování, metodické uvažování, pedagogické 

uvažování a pedagogické jednání. Pedagogického uvažování spolu s pedagogickým jednáním 

podle Shulmana (model of pedagogical reasoning and action) charakterizuje Janík, T. (2004) 

jako model, jehož pomocí autor znázorňuje, jak učitel přemýšlí o obsahu vzdělávání 

a o možnostech jeho zprostředkování žákům. Pedagogické uvažování a jednání probíhá v linii: 

porozumění, transformace, vyučování, evaluace, reflexe, nové porozumění. Pojem didaktické 

uvažování odlišuje Slavík (2013, část Úvod) od metodického uvažovaní (výklad zadání a 

postupů učitele a žáka): Didaktický text směřuje k natolik vysoké úrovni zobecnění, aby bylo 

možné srovnávat různé vzdělávací obory mezi sebou navzájem s oporou ve společných 

didaktických teoriích a sdílené terminologii. Didaktický text je však zároveň zavázán k tomu, 

aby teoretické zobecnění bylo možné operacionalizovat až do úrovně mikroanalýzy reálných 

situací praxe. To znamená, že didaktické pojmy mají rozlišovat, strukturovat a vysvětlovat 

konkrétní didaktické jevy ve vzdělávací praxi. Svým důsledným empirickým zakotvením – 

explikací praxe – se didaktický text má lišit od textů normativních. V podobném pojetí pracuje 

v kontextu didaktiky OSV s týmž pojmem Valenta (2013, s. 9), aniž v textu významně rozlišuje 

termín myšlení a uvažování. Upřesňuje: A navíc jde o myšlení na hraně teorie a praxe a o to, 

abychom „rozumění“ teoretickým didaktickým konceptům uměli transformovat z podoby 

myšlenkových konstruktů do podoby jednání nás samých i našich žáků. Ale i naopak, abychom 

za konkrétním jednáním dokázali vidět teorii, zejména tu, která se jevu týká a může nám být 

nápomocna v dalším řízení učení. (Valenta, 2013, s. 9). Vedle toho existuje pojem rozhodování 

učitele, jako zvažování alternativ (Mareš, 2009, s. 179). Vzhledem k oborovému zaměření 

výzkumu byl upřednostněn pojem didaktické uvažování151.  

6.2 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem výzkumu je popsat determinanty užití ZP v didaktickém uvažování skupiny pedagogů 

při plánování a realizaci výuky osobnostní a sociální výchovy na základní škole. Souhrn 

výstupů sumarizuje zjištění obou fází výzkumu v uspořádání podle výzkumných otázek 

ukotvených do tematických oblastí analyzovaného materiálu (dle I. fáze výzkumu): 

                                                 
151 Text z článku k dílčím výstupům výzkumu ve sborníku (Hanková, 2018 v tisku)  
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Výzkumné otázky: 

Cíl a volba prostředků učení: Jaká východiska zvažují při volbě cíle výuky zážitkem?  

Budování příležitosti k učení: Co zvažují pro navození prožitku jako příležitosti k učení? 

Didaktické prostředky při realizaci: Jak uvažují o realizaci pedagogické situace prožitku?  

Reflexe: Jakou roli přisuzují pedagogické situaci reflexe prožitku? 

6.3 Metodologie výzkumu a charakteristika případu 

Metodologie je založena na kvalitativním výzkumu, který umožní hluboký vhled do zkoumané 

edukační reality. Základním nastavením je vícepřípadová studie. Sběr dat vychází z materiálu 

verbálního komunikátu, který vznikl na základě zadání výzkumníka: tematické psaní 

didaktického uvažování respondentů vícečetného případu a záznam diskuse ohniskové skupiny 

(Gavora, 2015, s. 35; Sedláček, 2007, s. 185). Východiskem finální podoby výzkumného 

projektu byl jednak předvýzkum komparace zkušeností předchozí praxe autorky (technikami 

sběru dat byly terénní zápisky a pozorování) a dále výstupy předsazené pilotní fáze (technikami 

sběru dat byly polostrukturované rozhovory). 

V I. fázi tvoří případ pedagogové OSV v praxi ZŠ, kteří absolvovali nějaký druh metodické 

podpory didaktického oborového diskurzu OSV, či ZP (resp. DV, či artefiletiky). Zvolen byl 

tzv. relevantní výběr (Gavora, 2015, s. 353), na kterém se dá předpokládat, že výpovědi budou 

zorientované v terminologii a sdělnější (respondenti mají zájem o svůj profesní rozvoj). 

V kvalitativním výběru jde o identifikaci vhodných subjektů, které disponují potřebnými 

informacemi (Hendl In Průcha, 2009a, s. 821; podobně Chvál, 2013). Případ měl v původním 

plánu pracovat se vzorkem učitelů ZŠ, avšak z výstupů pilotní fáze výzkumu vyplynulo, že 

školy nacházejí lidské zdroje pro realizaci kurikula OSV i mezi vychovateli (zapojují je do 

projektů, třídních setkávání, kurzů, kde OSV realizují). Vzorek tedy zahrnuje učitele 

i vychovatele a dále bude v textu souhrnně označen pojmem pedagog (Jůva a Jůva In Průcha, 

2009b, s. 82; Pelikán, 2009, s. 20; Blížkovský, 1992, s. 256; Valenta 2013; kap. 1). Z výstupů 

pilotních rozhovorů dále vyplynulo, že je vhodné pracovat s typickým vzorkem případu tak, 

abychom získali relevantní výběr výzkumného vzorku textů pro obsahovou analýzu. Výběr se 

řídil následujícím klíčem: pedagogové v praxi ZŠ, kteří skutečně realizují OSV a kteří 

absolvovali nějaký druh metodické podpory bez ohledu na konkrétní didaktický oborový 

diskurz (OSV, DV, artefiletika, ZP). Skupina I. fáze čítá 55, po selekci textů 45 respondentů. 

V II. fázi je skupina případu zúžena pro metodu ohniskové skupiny výběrem: jednak 
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kontrastováním (vychovatelky, učitelky 1. st. a učitelky 2. st. ZŠ), jednak podle relevance 

výpovědí tak, aby bylo dosaženo teoretické saturace dat. Skupina II. fáze čítá 5 participantek. 

Klíčovou výzkumnou metodou je obsahová analýza materiálu, který vzniká interakcí 

mezi výzkumníkem a účastníky výzkumu (Švec, 2004; Miovský, 2006). V souladu s povahou 

kvalitativního výzkumu, kde je text považován za jednu z klíčových forem sdělení určených ke 

sběru dat (např. Chvál, 2013; Švaříček, Šeďová, 2007, s. 15), je soubor dat získán z textů 

výpovědí záměrně vybraného vzorku ve formě tematického psaní a záznamů diskuse ohniskové 

skupiny. Tematické psaní má formu volné výpovědi v dotazníku s otevřenými otázkami 

(Gavora, 2015, s. 349; Švec, 2004; Miovský, 2006; Chvál, 2013, přednáška). Data jsou 

zpracována postupy tematického, otevřeného a částečně axiálního kódování. Intepretace dat 

využívá dominantně deduktivní postupy, směřující k deskriptivnímu výstupu výzkumného 

šetření. Induktivní postupy axiální analýzy pomáhají porozumění jevu ve vybraných 

didaktických charakteristikách školní edukace. Kredibilita výzkumu vychází z konzistentního 

kódování jediným výzkumníkem v souladu se zvolenými postupy analýzy ad hoc textů 

tematického psaní a ohniskové skupiny případu (Gavora, 2015, s. 357–362).  

 

Fáze výzkumu Metoda Vzorek případu 

Pi
lo

tn
í f

áz
e 

vý
zk

um
u 

Orientace v možnostech 
výzkumných metod 
a výběru respondentů 
do případové studie 

• 2 řízené rozhovory s poznámkovým 
záznamem odpovědí (testování otázek) 

• 1 následný řízený rozhovor 
s podpůrnými schématy a ilustrativními 
edukačními situacemi  

Dostupný vzorek: 

3 učitelé ZŠ  

Ověření nástroje 
pro sběr dat 

Tematické psaní (zkušební verze): Metoda 
volných výpovědí navozených otevřenými 
otázkami v písemném projevu, varianty 
dotazníků s otevřenými otázkami (Gavora, 
2015, s. 349; Švec, 2004; Miovský, 2006) 

Typický vzorek 
případu:  

3 respondenti  

I. 
fá

ze
 v

ýz
ku

m
u 

Sběr dat pro obsahovou 
analýzu 

Tematické psaní (finální verze): metoda 
volných výpovědí navozených otevřenými 
otázkami v písemném projevu, varianty 
dotazníků s otevřenými otázkami (Gavora, 
2015, s. 349; Švec, 2004; Miovský, 2006) 

Typický vzorek 
případu  

55 respondentů, 
po selekci textů 45  

 
Obsahová analýza dat 
a interpretace  

Kódování sebraného materiálu:  
• Tematické a otevřené kódování 

(pomocí softwaru MAXQDA) 
• Axiální kódování v tabulkách  

Intepretace dat 
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II
. f

áz
e 

vý
zk

um
u 

Sběr dat: nasycení teorie 
v ohniskové skupině  

Ohnisková skupina (saturační fáze 
k tématům výstupů předchozí fáze) 

Vzorkování 
podskupiny případu 
kontrastováním  

5 participantů Obsahová analýza dat 
ohniskové skupiny 
a interpretace 

Kódování sebraného materiálu:  
• Tematické a otevřené kódování 

(pomocí softwaru MAXQDA) 
• Axiální kódování v tabulkách  

 Intepretace dat 

Tabulka 15 Projekt výzkumu 

6.4 Průběh výzkumu a etické otázky 

Za vhodné „ošetření“ obsahové analýzy považuje Gavora (2015, s. 362) formu kredibility 

(důvěryhodnosti) tehdy, pokud jde o texty získané at hot pro dotyčný výzkum (též v případě 

tematického psaní, …transkriptů fokusních skupin, resp. ohniskových skupin. Podmínkou je 

současně konzistence kódování jedním výzkumníkem např. podrobná zpráva, popis postupů 

a interpretace doložené citacemi (srov. Švaříček, Šeďová, 2007, s. 32–35). Podobně Chvál 

(2013, přednáška) připouští, že u některých kvalitativních empirických výzkumných metod 

je požadavek objektivity nahrazován transparentností postupů získání a analýzy dat. Protože 

výzkum odpovídá jmenovaným požadavkům, je tato kapitola popisem postupu výzkumníka 

a další text je v ich-formě. 

Výzkumu předcházely dvě etapy šetření. První z nich je práce s archivem poznámek 

z mé dlouhodobé praxe. Druhá etapa byla cíleně zaměřená na komparaci zkušeností s postupy 

práce se zážitkem v zahraničí. V mé profesní historii jsem se zabývala ZP v různých institucích. 

Základní představu a profesní dovednosti v metodách ZP jsem postupně nabyla v České cestě 

O.B. na pozicích eléva a instruktora (kap. 3.1). Navazovala jsem na zkušenosti s DV na 

základní škole. Pokračovala jsem na pozici arteterapeuta a poradce v občanských sdruženích 

v oblasti podpory rizikových skupin zaměstnavatelnosti. Archiv terénních poznámek jsem si 

shromažďovala spolu s hromadícími se zkušenostmi různých intervenčních situací na pozicích 

poradce a také ve výchovných a výukových situacích na pozicích učitele, lektora, instruktora a 

následně též vysokoškolského učitele seminářů DV, artefiletiky, výchovy zážitkem. Ten jsem 

doplnila v roce 2014152 záznamem pozorování práce s mladou generací ve dvou zařízeních 

v Africe. Výstupy obou etap mi byly východiskem pro stanovení cíle a postupu výzkumného 

projektu disertační práce. 

Pilotní fázi výzkumu jsem zahájila zkušebními rozhovory. První dva rozhovory sloužily 

k prvotní orientaci ve vnímání klíčových konceptů výzkumu (ZP a OSV) učiteli v praxi 

                                                 
152 Záznam byl pořízen během ledna 2014 v terénu ve dvou institucích (Keňa a Uganda). 
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a k otestování výzkumné metody rozhovoru v praxi. Oba rozhovory byly vedeny s učitelkami 

základní školy, které shodně potvrdily, že ve třídách pracují s OSV (podle ŠVP své školy). 

Ze záznamu odpovědí vyplynula dvě zásadní zjištění: u obou participantek se výrazně lišila 

profesní terminologie vztahující se ke zkoumaným jevům od terminologie odborných textů; 

v aktuálním čase rozhovoru je problém zvážit a srozumitelně formulovat složitější otázky. Proto 

jsem naplánovala třetí rozhovor, při kterém jsem používala pomocná schémata jako oporu 

porozumění odborné terminologii. Tento rozhovor jsem nahrávala a materiál jsem získala 

manuálním kódováním textu přepisu. Z výstupu analýzy vyplynulo rozhodnutí k záměrnému 

výběru případu: případem výzkumu by měli být jak učitelé, tak vychovatelé, kteří prošli 

intenzivnějším vzděláváním, tedy zároveň porozumí terminologii, bez které se deskripce 

zkoumaného jevu neobejdou (implementací OSV bývají pověřeni i vychovatelé; řadový učitel 

má jen intuitivní představy, jak s kurikulem OSV zacházet)153. Současně výstup přinesl zjištění, 

která ilustrují formalismus v oblasti doporučené formy implementace OSV na školách.  

Výstupy pilotních rozhovorů jsou ve shodě s výzkumnými zjištěními stavu implementace 

reformy (Janík, 2013b; Urbánek, 2011; Slavík, Janík, Jarníková & Tupý, 2014; Janík, Maňák, 

Knecht, Němec, 2010). Pilotní fáze posunula původní představy návrhu případu. Případ učitelů 

ZŠ s běžnou kvalifikací by zřejmě nemusel poskytnout relevantní data, a to i přestože podle 

RVP ZV mají všichni pracovat s OSV v průřezu. Pro výzkum jsem zvolila řízený výběr případu: 

širší skupina pedagogů, kteří prošli nějakou formou vzdělávání se vztahem ke zkoumané 

problematice (konkrétně didaktickými tématy DV, výchovy zážitkem, artefiletiky či OSV). 

Dále jsem se rozhodla pro metodu tematického psaní místo rozhovoru, protože umožní prostor 

pro hlubší didaktické uvažování (eliminuje časový tlak) u většího počtu repondentů. Za 

nevýhodu dotazníku bývá považováno to, že respondent nemá možnost se na rozdíl od 

rozhovoru doptat, nerozumí-li otázce (Gavora, 2010). Pokud ale chceme poskytnout 

respondentům širší prostor pro sdělení didaktického uvažování a eliminovat časový tlak, 

je forma dotazníku s otevřenými otázkami výhodou. Dalším argumentem pro metodu 

dotazníku je možnost zpracování textů nepředpojatě. Přeznačení dotazníků (místo jména 

anonymní označení všech dotazníků) omezí zkreslení dat v případě respondentů, kteří jsou 

mými bývalými studenty. Z mé pozice výzkumníka se jednoznačně osvědčila anonymita textů 

jako velmi osvobozující skutečnost při procesu kódování, a to především v eliminaci 

                                                 
153 Toto doporučení formulovaly všechny 3 participantky zkušebních rozhovorů v závěrečné bilanci, analýza dat 
rozhovorů jej potvrdila.  
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předjímání při interpretaci textů154. Pro tematické psaní byla zvolena forma dotazníku 

s otevřenými otázkami k didaktickému uvažování v oblasti témat vybraných didaktických 

charakteristik školní edukace (v příloze č. 11). Ten byl po testování upraven na 3 varianty, které 

odpovídají terminologií diskurzů vzdělání respondentů (OSV, DV, artefiletika). 

Zvolený postup limituje platnost výzkumných zjištění pouze pro zvolený případ.  

I. fáze výzkumu byla zahájena s půlročním časovým odstupem, protože respondenty 

se dařilo získávat postupně. Osloveno bylo 50 pedagogů z praxe a pokusně také 10 studentů 

bez praxe. Každého z 60 respondentů jsem požádala o spolupráci osobně. Respondenti si zvolili 

variantu dotazníku, která vyhovovala zaměření jejich vzdělání. Současně poskytli adresu 

pro elektronickou výměnu dotazníku. Pokyny s informacemi ošetřujícími etickou povahu 

zpracování byly následně zaslány s dotazníkem všem shodně. Až na 5 respondentů všichni 

vypracovali a zaslali texty (8 z nich vyplněné v ruce poštou, do elektronické formy byly 

přepsány dodatečně)155, k prvnímu čtení šlo tedy 55 textů.  

Ke zpracování textů jsem využila softwaru MAXQDA. Po prvním čtení jsem vyřadila zkušební 

skupinu 10 studentských výpovědí. Skupina studentských textů především neposkytla 

relevantní data ani pro kontrolní vzorek (podle předpokladu studenti postrádali zkušenosti práce 

s dětskou skupinou, což redukovalo jejich výpovědi)156. Do sběru dat bylo tedy zahrnuto 45 

textů. Soubory výpovědí byly opatřeny anonymními znaky. Klíč je archivován (využila jsem 

jej až po volbě konkrétních respondentů pro ohniskovou skupinu). Soubory výpovědí jsou 

strukturovány dle typů dotazníků: 

• OSV: OSV1 až OSV11 

• DV: DVV1 až DVV6; DVS1 až DVS10 

• Artefiletika: AVZK1 až AVZK18; (vyřazená skupina AVZP1 až AVZP10) 

Jednotkou obsahové analýzy získaných texů je větný shluky (myšlenkové jádro). Data jsem 

kódovala nejprve otevřeným, pak tematickým kódováním dle struktury kódů relevantních 

ke klíčovým teoretickým konceptům ZP a didaktiky OSV (tab. č. 18 v kap. 7). Následné revizní 

čtení vzorku jsem spojila s otevřeným kódováním: struktura kódů byla doplněna především 

z důvodů terminologické diference profesního a odborného jazyka. Pojetí a postupy obsahové 

                                                 
154 Do jisté míry lze zvažovat vliv asymetrického vztahu výzkumníka respondentovi. Aktuálně je vztah nezatížený 
sociální nevyvážeností rolí, protože vztah učitel-student je již minulý. Přesto nelze vyloučit přetrvávající vnímání 
takových pozic. I z toho důvodu je dotazník výhodou oproti rozhovoru tváří v tvář. 
155 Některým respondentům byla na vyžádání, poskytnuta v pokynech nabízená konzultace. 
156 Toto zjištění je potvrzením domněnky, že sebezkušenostní trénink na mikrosituacích s vrstevníky není 
dostačující. Výstupy jsou pro mne podnětem pro změny na seminářích pregraduální přípravy studentů.  
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analýzy respektují metodologickou explanaci konceptu obsahové analýzy dle Gavory (2015, 

s. 352 aj.). Analýzu získaných segmentů zpracovala v deskripcích do tabulek a doložila 

reprezentativními citacemi výpovědí ze získaných segmentů157. Postup analýzy sleduje 

postupně tematické oblasti (vybrané didaktické charakteristiky školní edukace) a zároveň 

odpovídá pořadí kódů, zatímco deskripce výstupů analýzy a intepretace podle obsahu segmentů 

kategorizují vztažené didaktické charakteristiky napříč. Dílčí intepretace každé tematické 

oblasti jsem zařadil za tabulku analýz v přímé návaznosti. V rámci tematických oblastí byly 

obsahy některých kódů detekované softwarem MAXQDA jako nejčastěji se překrývající. 

Vzhledem k tomu, že předmětem výzkumu jsou úvahy, které obsahují argumentace, je 

propojenost didaktických jevů jednou z dimenzí analýzy. Komplikovanost kategorizace je 

právě v různorodosti souvislostí. Využila jsem proto k revizi či doplnění intepretací vizualizace 

dat překryvů (četnosti vztahů) mezi skupinami kódů v maticích, jež použitý software poskytuje. 

Vizualizace mi poskytly podnět pro revize dílčích intepretací, kvantitativní aspekt četnosti 

nebyl sledován, jak v maximech, tak v minimech jsem využila software k dohledávání dat. 

Tento postup mi umožnil intepretace strukturovat do tabulek analýzy axiální (Šeďová, 2007, 

s. 232). Tabulky axiální analýzy by měly být chápány v této fázi výzkumu jako doplňkové, 

podporující deskripci ve shrnutí výzkumných zjištění. Tabulky vizualizací matic překryvů kódů 

jsou zařazeny se stručným komentářem až na závěr intepretace dané tematické oblasti, protože 

jejich úloha je pouze pomocná. Na základě revize dat jsem stanovila témata pro ohniskovou 

skupinu tak, aby byla dodržena saturace teorie. 

Ve II. fázi výzkumu jsem získala materiál metodou ohniskové skupiny. Oslovila jsem 

6 respondentů z I. fáze výzkumu, které jsem zvolila podle tohoto klíče:  

• vyšší výpovědní hodnota tematického psaní (v dotazníku I. fáze); 

• postup kontrastního vzorkování: pracovní pozice vychovatelka (aktuálně Lucka, Katka, 

Kamča, dříve také Jarka), učitelka 1. stupně (Jarka, dříve také Lucka) a učitelka 

2. stupně ZŠ (Dana, dříve také Lucka a Jarka, Marie).  

Anonymita byla zachována až do finálního výběru participantů ohniskové skupiny 

(podle převodní tabulky souborů jsem zpětně přiřadila jména a následně kontakt). Pozvání 

a koordinace termínu ohniskové skupiny proběhly telefonicky. Problematická byla volba 

termínu: jedna z respondentek se nemohla zúčastnit ani jednoho z nabízených termínů, 

proto z původních 6 do ohniskové skupiny vstoupilo 5 participantek. Místo ve školním 

                                                 
157 Z výpovědí významně se shodujících v obsahu byly vybrány reprezentativní vzorky tak, aby nedošlo k redukci 
významu sdělení.  
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prostředí poskytla jedna z participantek ohniskové skupiny. Participantky se sešly všechny, 

po společenském úvodu jsem všem poskytla vytisknutá pravidla OS s podpůrnými tématy 

(příloha č. 12) a drobný dárek. Všechny odsouhlasily podmínky ohniskové skupiny ve smyslu 

informovaného souhlasu. Podstatou ohniskové skupiny je téma, ohnisko, které se odvíjí 

od výzkumného problému a badatelových otázek (Sedláček, 2007, s. 185). Téma jsem 

představila ve formulaci shodné s tématem disertační práce: Využití postupů zážitkové 

pedagogiky pro OSV na základní škole. Pro každou participantku ohniskové skupiny je téma 

srozumitelné, protože realizují OSV s žáky na základní škole a všechny prošly nějakým typem 

vzdělávání k postupům práce se zážitkem. Diskusi jsem moderovala a pomocná moderátorka ji 

na nahrávala, hlídala čas, psala si poznámky k přepisu a diskusi později ze záznamu 

elektronicky přepsala. Rozhovor proběhl bez většího přerušení (kromě vypínání větráku). Místy 

se rozhovor se „větvil“, prodlužoval, participantky se vracely k nedopovězené myšlence, avšak 

nevzdalovaly se tématům. Patricipantky se rychle orientovaly a vzájemně na sebe navazovaly, 

jen zřídka bylo třeba mé facilitace parafrázemi, které mluvčí bez větších potíží potvrzovaly či 

doplňovaly. Dobře fungovala nerušivá upozornění na čas (zvedání cedulky s pokynem). Časový 

limit byl přesto během rozhovoru se souhlasem všech zúčastněných prodloužen. Skupina i po 

ukončení ohniskové skupiny setrvala v osobní, na výzkumu nezávislé debatě158. Facilitovaný 

rozhovor byl nahráván nezávisle dvěma zařízeními a přepsán do textu podle metodologických 

pravidel (Morgan, 2001). Získaný materiál jsem zpracovala otevřeným kódováním a následně 

tematickým kódováním softwarem MAXQDA a analyzovala do obsahových kategorií. 

Jednotkou analýzy byl fragment dialogu. Interpretace postupovaly od deskripcí jevů 

v kategoriích k intepretacím napříč kategoriemi, které shrnuje tabulka axiální analýzy (Šeďová, 

2007, s. 232) jako opora pro systematizaci výsledků. V kapitole 8. a 9. byly výstupy intepretací 

shrnuty a posouzeny v kontextech využití výsledků výzkumu.   

V průběhu obou analýz jsem nejednoznačné interpretace zvažovala z různých stanovisek 

teorie a příčiny váhání popsala. Taková místa považuji za limity výstupů. 

Ve všech tabulkách analýz I. i II. fáze výzkumu jsou doložena data citacemi segmentů, 

jež jsou identifikovatelné k autorovi (respondentovi) podle znaků respondentů. Respondenti 

jsou srozuměni s možností seznámit se s výsledky výzkumu. Data je možné znovu využít pro 

další šetření (jednou z možností je komparace mezi variantami dotazníků, resp. shody a rozdíly 

mezi uchopením prožitku ve hře a v expresivní hře v DV a v artefiletice).    

                                                 
158 Zazněla politování, že si takto a v podobném složení nemohou vyměnit zkušenosti častěji (uváděly časové 
důvody, přetíženost, vzdálenost pracovišť). 
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6.5 Předběžná orientace v problematice výzkumu v praxi v českém 

a zahraničním prostředí (předvýzkum) 

Multidisciplinární využití ZP v mé praxi přineslo úvahy ke komparacím odlišnosti procesů, kde 

se pracuje se zážitkem jako prostředkem rozvoje, kde jde o pedagogickou intervenci a kde je 

překročena hranice k terapeutické intervenci. V průběhu mého výcviku v České cestě O.B. a na 

kurzu arteterapie159 byly poznatky teorie vyvozovány ze sebezkušenostního základu. Otázky 

odborných polemik nad propojováním postupů výchovy a terapie postupně 

vyrůstaly z požadavků praxe a byly o dost komplikovanější, než jak je nastaveno v příslušné 

legislativě a odborných textech (v kap. 3.1.1). Cílem následujícího textu jsou argumentace 

z pozice vlastního šetření k vymezení těchto hranic ve školní realitě.  

Komparace založené na vícero pozorováních v různém prostředí pracují s širším náhledem 

na ZP. Kritérium výběru ke zpracování materiálů je v souladu s definicí ZP z kap. 1, vztahuje 

se k procesům, které pracují s navozováním, rozborem a reflexí prožitkových událostí za účelem 

získávání zkušeností přenositelných do dalšího života (Jirásek, 2004, s. 15) a které se ukázaly 

nosné v odlišení výchovné a intervenční role. Výběr záznamů pozorování v českém prostředí 

je výstupem dlouhodobé vlastní praxe, zatímco pozorování na případech ze zahraniční, 

konkrétně z Keni a Ugandy v Africe160 má charakter jednorázové sondy, což vnáší příslušné 

limity výstupů. Šetření výchovných a intervenčních přístupů se pohybuje mezi vícero druhy 

edukační reality (Průcha, 2009b): školní vzdělávací prostředí (základní škola, vysoká škola), 

komerční vzdělávací organizace, neziskové organizace dotačních programů. V následujícím 

shrnutí jsou uvedeny pouze postřehy podnětné pro výzkum.  

                                                 
159 Akreditovaný kvalifikační sebezkušenostní kurz pro arteterapeuty pod vedením PhDr. Heleny Strnadlové 
pod záštitou České arteterapeutické společnosti. 
160 Přestože se v zahraničních případech nabízí propojení s etnografickými metodami, pozorování si v tomto 
směru neklade žádné ambice, protože nepostihne popis kultury celé skupiny. Jednorázová pozorování nemohou 
postihnout kontext daný společenským fenoménem významově kolektivně konstituovaným členy skupiny v čase 
(Průcha, 2009a, str. 820, podrobněji Švaříček, Šeďová, 2007).  
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Výstupy předvýzkumné etapy: české prostředí 

Instituce, pracovní 
pozice, podmínky 

zúčastněného pozorování 

Závěry, podněty 
 (výstupy zúčastněného pozorování v českém prostředí) 

Základní škola; učitelka 
DV (v programu Obecná 
škola; práce se skupinou 
třídy) 

vlastní terénní zápisky 
zúčastněného pozorování. 

Pedagog se ve výuce výchovné povahy kurikula (hodnotový aparát, postoje, 
etika) může dostávat do situací, kde se výchova přelévá do pedagogické 
intervence, a to ve vzdělávacích i preventivních aktivitách. V případě 
hraničícím s terapií navazuje spolupráci s odborným pracovištěm. Základní 
nastavení skupiny je formální, se sekundárními neformálními 
charakteristikami. Zatímco výuky se povinně se účastní všichni, nikoliv nutně 
programu. Podmínkou adekvátních řešení je dobrá znalost skupiny a citlivých 
témat jednotlivců, důvěra skupiny a důvěra uvnitř skupiny třídy. To je ovšem 
v rozporu s průřezovým charakterem OSV, protože nelze předpokládat, 
že každý učitel zná dostatečně každou třídní skupinu. 

Neziskové organizace 
(občanská sdružení); 
lektorka rozvojových, 
či poradenských 
programů (kvalifikace 
arteterapeuta) 
v dotovaných sociálních 
programech, záchytných 
aktivitách sekundární 
prevence, podpory 
ohrožených skupin; práce 
s jednotlivcem či skupinou;  
 
vlastní terénní zápisky 
zúčastněného pozorování. 

Pedagog se dotýká diskurzu sociální pedagogiky. Opět platí, že i na pozici 
pedagoga se může dostat do situací, kde se v rozvojových tématech dostává 
do pedagogické intervence. Tím spíš v práci s ohroženými skupinami. Dá se 
předpokládat, že klient se do programu hlásí s problémem. Lektoři programů 
mají zpravidla hrazen odborný výcvik s ohledem na zacílení organizace. 
Klienti s potřebou terapeutické intervence bývají vedeni odborníkem v týmu, 
či ve spolupráci s odborným pracovištěm. Podmínkou adekvátních řešení 
je takové nastavení programů, aby intervenci předcházela diagnostika skupiny 
a citlivých témat jednotlivců. Důvěra skupiny k lektorovi a důvěra uvnitř 
skupiny se ale buduje v omezeném čase kurzu (intenzivněji v individuálním 
poradenském vedení). Základní nastavení skupiny je do jisté míry neformální, 
dobrovolně se přihlásí, avšak někdy na nátlak situace či úředníka úřadu práce. 
Kurzu se účastní závazně až na základě na základě smlouvy (zápisu), nikoliv 
nutně programu.   

Vzdělávací organizace; 
instruktorka (s odborností 
dle vnitřních standardů 
a poskytnutého vzdělávání 
ZP); kurzy pro komerční 
i neziskový prostor;  

vlastní terénní zápisky 
zúčastněného pozorování. 

Situaci charakterizuje týmovost přípravy a realizace kurzu (cíle jsou výstupem 
komunikace klienta a šéfinstruktora; realizace v participaci týmu instruktorů; 
garance aktivity instruktorem). Problém nastává, pokud se zakázka klienta 
(personalisty) liší od reálných potřeb řadových účastníků. Instruktoři se 
dostávají do komplikované situace etické povahy: limity přestavění scénáře 
na základě pedagogické diagnostiky v časovém omezením kurzu; zachování 
efektivity vzdělávání versus kontrakt. 
Efektivita metod je do jisté míry závislá na autenticitě jednání jedinců 
relevantně k pracovním vztahům (bariéra rezervovanosti; bariéra povinnosti). 
Dále může u skupin dospělých častěji nastat problém v míře svobody a osobní 
zodpovědnosti účastníků (v ohledu na bezpečnost a zároveň garanci 
vzdělávací efektivity rizikovějších aktivit). Pravidla nezaručí eliminovat 
svévoli dospělého účastníka (s důsledky ohrožení jeho, ostatních, potažmo 
pro organizaci: alkohol, nedodržení doporučených pravidel). Zodpovědnost 
nespadá jen na něj, ale na tým instruktorů: jednak mírou omezení v pravidlech 
a jednak volbou zásahu k chování dospělého. Jde o součást práce s riziky, 
resp. rizikem lidského faktoru.  

Vysoká škola; 
vysokoškolský pedagog; 
semináře pregraduální 
přípravy učitelů, 
vychovatelů;  

vlastní terénní zápisky 
zúčastněného pozorování. 

Prožitkový charakter seminářů je opodstatněn cíli sebezkušenostního tréninku 
didaktických dovedností. Zvláště problematika limitů práce s aktivitami OSV 
(DV, či artefiletiky), vyžaduje vlastní zkušenost s komparací postupů terapie 
a výchovy v nastavení a zpracování prožitku. K tomu mne opravňují vzdělání 
a zkušenosti terapeutické vedle pedagogických. Didaktické kontexty 
s explanací teorie mohou navazovat až následně. Sebezkušenostní nastavení 
seminářů naráží časové limity a omezení důvěry v nově vzniklé skupině. 
Dostáváme se do dilemat o balanci účinné techniky a únosných rizik 
na semináři, potažmo ve školním prostředí. 

Tabulka 16 Výstupy předvýzkumné etapy: české prostředí 
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Uplatnění výukové strategie ZP na pozici pedagoga se liší v dotčených edukačních prostředích 

v několika aspektech: 

• typ kontraktu (povinnost školní docházky; různá míra závaznosti vzdělávání 

na pracovišti; závaznost vstupu do rozvojových, podpůrných programů; svobodná 

volba); 

• charakteristika skupiny (znalost skupiny na základě dostupnosti pedagogické 

diagnostiky, důvěra k pedagogovi, důvěra ve skupině; specifika cílových skupin); 

• časové hledisko (časově limitovaný prostor krátkodobých programů a vzdělávacích 

kurzů; dlouhodobé vedení ve školním prostředí; prostor pro individuálního vedení 

v rámci časově omezeného kontraktu ve sdruženích); 

• kompetentní uchopení výukové strategie ZP, prostor a profesní dovednosti 

pro pedagogickou intervenci ve specifických situacích, cit pro hranici s terapií (výhoda 

terapeutické kompetence a ve sdruženích dostupnost psychologa) 

• z toho vyplývající specifické přístupy (výchova, resp. osobnostní a sociální rozvoj 

včetně etiky; salutogeneze, prevence, intervence; sociální pedagogika, školní didaktika, 

pedagogika volného času, andragogika, ZP)  

Při návštěvě africké Keni a Ugandy mne zajímalo, jak probíhá DV (drama161) v odlišných 

geopolitických, sociálních a kulturních podmínkách. Na požádání mě přijali v Keni v Itenu, 

St.Patrick’s High School 162,  a v Ugandě, Středisko Bugimotwa163, Child develpment center, 

Sipi (falls), Kapchorwa, Mbale Mt. Elgon (charitativním domově pro sirotky). 

                                                 
161 V zemích britského vlivu užívají název drama pro výuku srovnatelnou s dramatickou výchovou u nás 
(především v pojetí: Way, 2014; Machková, 2007 aj.) 
 
162 Keňa, Iten: St.Patrick’s High School, Catholic Diocese of Eldoret  

     
 
163 Uganda (SV), Středisko Bugimotwa, Child develpment center, Sipi (falls), Kapchorwa, Mbale Mt. Elgon  
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Keňa Uganda 

stručné charakteristiky společnosti k roku 2014 (geopolitické, sociální a kulturní podmínky) 

• Gramotnost: po reformě 70 % (zdarma 
jen základní škola, střední školu a vysokou 
školu musí hradit (často humanitárních 
organizace); běžnou praxí je, že početná rodina 
zaplatí svému nejnadanějšímu dítěti školné 
(bída), ale poté vystudovaný najde práci a rodinu 
podpoří finančně 

• Promiskuita, virus HIV (HIV/AIDS 38 % úmrtí) 
• Nedostatek práce na trhu a nedostačující 

kvalifikace pracovníků: mladí muži snadno 
verbováni k žoldákům; odchody z rodin do 
měst, slumů (Nairobi 2. největší v Africe) 

• Děti ulice: utečenectví nezletilých 
• Korupce  
• Konzumace alkoholu a drog 
• Kriminalita, násilí 
• Etnické problémy: nepokoje mezi lidmi 
• Ztráta tradičních hodnot, znovuhledání hodnoty 

rodiny 
 

Zdroj informací rozhovor se zástupcem ředitele školy 
s doplněním čísel oficiální statistiky  

• Stát v poválečné situaci: nefungující 
makroekonomické struktury, křehká politická 
situace, široká závislost na humanitární pomoci  

• většina obyvatel pod hranicí chudoby: 
humanitární podpora vesnických společenství, 
ekonomicky soběstačných družstevních komunit 

• pováleční sirotci (8 % obyvatelstva): bezprizorní 
dětské smečky při velkých městech (bez obživy, 
zdravotnické péče); dětská kriminalita 

• AIDS: těžko zdokumentovatelné přesnější 
statistiky 

• Zdravotnictví nedostačující (1,3 zdravotnického 
personálu/1000 obyvatel) 

• alarmující neinformovanost populace o prevenci 
(alkohol, drogy, promiskuita, úmrtí dětských 
rodiček, nákaza AIDS aj.) 

• korupce ve státním aparátu, včetně policie 
 

Zdroj informací rozhovor se humanitárním pracovníkem dětského 
centra s doplněním čísel oficiální statistiky 

Tabulka 17 Keňa a Uganda, stručné charakteristiky společnosti k roku (geopolitické, sociální a kulturní podmínky) 

V následujících tabulkách jsou zaznamenány výstupy zúčastněného pozorování konkrétních 

pedagogických situací s interpretacemi.  Zpravidla není možné se vyhnout situaci vyžadující 

přesah k intervenci. V ojedinělých situacích je třeba kontaktovat odborné pracoviště. Tímjsem 

si praxi ověřila účelnost povinnosti krizového scénáře na školách a funkční spolupráci 

s poradnou. Na srovnání zařízení se ukázal různorodý prostor pro odborné zázemí sociální 

pedagogiky. V případě resocializace v Ugandě se ukázal podnětným problém 

s nekvalifikovanou prací dobrovolníka s podobnou životní zkušeností. Ani jedno z obou 

navštívených zařízení v Africe nedisponovalo oficiálním formulovaným kurikulem OSV či DV 

(SŠ v Eldoretu v Keni ale pracovala ve vzdělávacích předmětech s velmi precizními osnovami). 

Obě zařízení využívala výhodu internátního typu k pěstování komunitního podporujícího 

klimatu. Zcela jednoznačně se ukazuje být opodstatněná sebezkušenostní průprava pro techniky 

práce se zážitkem. 
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Pedagogické situace: stručný přepis relevantního výběru terénních poznámek zúčastněného pozorování: české prostředí (Hanková, 1998–2008) 

Vstupní charakteristiky:  Instituce, zařízení 
(účel) 

Stručný popis případu  Intepretace (případně ilustrace, materiál) 

• Výchovné kurikulum 
programu Obecná 
škola 

• časté případy 
nepodnětného 
rodinného prostředí 

Základní škola 
(venkovská, málo 
početné třídy) 

V předmětu DV 
výchova cílená práce se 
skupinovou dynamikou 
a osobnostním 
a sociálním rozvojem. 

6. třída; opakovaně 
3 roky. 

 

Sociální rozvoj, etika: Pravda a lež 
Práce s písní Pravda a lež (J. Nohavica); 
improvizace ve skupinách téma: lež se vysmívá 
pravdě. Jedna žákyně reagovala pláčem a přinesla 
vlastní příběh rodiči nezvládnuté situace (lživý 
pohled od rodičů „z domova“ na tábor s razítkem 
destinace zamlčené dovolené u moře; dívka to 
chápe jako zradu, ale následně zvážila finanční 
důvody; stanovisko nabídla skupinová diskuse). 
Práce nebyla dokončena, ale v reflexi se cíl promítl. 

Velmi nečekaná situace pro učitele, přestože děvče vykazovalo 
častější afekty v chování i jindy. Třída byla schopna i vzhledem ke 
společným pravidlům reagovat zdrženlivě s prvky podpory. Situace 
vyžadovala citlivé vedení reflektivního rozhovoru se změnou 
námětu – etickou otázku pravdy a lži nebylo možné řešit na selhání 
rodičů. Řešení jiných dětmi přinesených příkladů pomohlo přinést 
přijatelné stanovisko a zájem posunout jinam a vyústilo 
k pochopení etického cíle a učení mechanismům etického jednání. 
Pedagogická intervence byla vedena s dívkou a rodiči 
individuálně. 

Prevence: Spolužák je kleptoman. 
Chlapec s diagnostikovanou kleptománií byl 
odmítám ve třídě pro nedůvěru. Často byl 
podezříván i bez příčiny. Děti ho braly mezi sebe 
jen při sportovních aktivitách, proto pohybové 
nadání.  Řešení modelové situace dramatickou 
improvizací v době absence chlapce: nespravedlivé 
nařčení krádeže ve filmovém příběhu. Příběh měl 
dívčí hrdinku a velmi vlídnou zápletku (Bota 
jménem Melichar) záměrně vzdálenou 
od chlapcovy situace ve třídě. Reflexe pomohla 
přenést téma k reálné situaci ve třídě. 

Dalo se předpokládat, že jde o rizikové téma. Ačkoliv některé děti 
asociace napadla již v průběhu hry v roli, teprve v reflexi došlo 
k facilitovanému zpracování problému ve třídě. Jedním ze závěrů 
bylo oslovovat chlapce prioritně křestním jménem, dalším cíleně 
prověřovat každé podezření krádeže a řešit je s oporou dospělých. 
Podařilo se otevřít téma později znovu s dotčeným chlapcem 
v příznivěji nakloněné atmosféře třídy a uzavřít společnou dohodu 
k zodpovědnému řešení problémů a respektu k jeho specifiku. 
Pedagogická intervence vyžadovala spolupráci s PP poradnou. 

Skupinová dynamika: expresivní technika 
(diagnostické a rozvojové cíle). Třída 
s komplikovanými vztahy, agresivní chování 
dominantní skupiny uvnitř třídy, vyřazování 
individualit s nesouhlasným stanoviskem a slabých 
jedinců. Dopad na školní výkonnost, motivaci. 
Námět výtvarného vyjádření zvolené emoce 
(abstraktní, pocitové zadání, porovnávání, hádání 
autorů); Reflektivní fáze: význam emocí v životě.  

Součást dlouhodobé spolupráce s PP poradnou. Novým momentem 
je přenesení rolí intervence (z pracovníka poradny na mne jako 
učitele). Základním důvodem je každodenní kontakt a důvěrná 
znalost skupiny a klíčových jedinců (včetně jejich zázemí). 
Výhoda, že nejsem vyučující náročných předmětů, se projevuje 
v nízké míře napětí. Diagnostika na základě artefaktů je průběžně 
konzultována. Otevřená komunikace vedla ke sblížení některých 
loajálních jedinců s jedinci mimo dominantní skupinu, což vedlo 
k přestrukturování mocenských pozic. Byla jsem vystavena 
důvěrným sdělením o jiných učitelích a rodinách (důsledek 
překrývání rolí, specifický vztah, jiná pozice autority).    
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Zhoršené možnosti 
pro získání zaměstnání 
vybrané skupiny uchazečů 
o zaměstnání.  

Intervenční programy 
Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR, 
dotační podpora EU. 

Rozvojové centrum 
o.s. (IA): podpora 
uchazečů o zaměstnání 
(kurzy seberozvoje, 
kurzy dovedností 
u přijímacího 
pohovoru; ženy 
po mateřské, 
či po dlouhodobé péči 
o blízkého)  

Arteterapie: sebepoznání; imaginativní technika 
metafory stromu k vlastní osobě. V reakci na 
vlastní artefakt během reflektivního dialogu se 
mladá maminka třech dětí vyjádřila 
o komplikovaném přijetí dalšího těhotenství 
v době, kdy se chystala do práce. Bouřlivě si kladla 
za vinu vlastní selhání v negativní reakci na dítě 
(dominoval pocit krajní přetíženosti, chybějící 
prostor pro plnění mateřské role v očekáváné míře, 
čas pro sebe).  

Skupinový rozhovor pomohl 
mladé matce najít mechanismy 
pro zvládání přetížení mateřskými 
povinnostmi zapojením širší 
rodiny a sestavením itineráře 
s relaxačními bloky v týdnu. 
Reakce nevyžadovala přímou 
terapeutickou intervenci, 
ale následný podporující 

rozhovor. 

Poradenské centrum 
o.s. (NZ): podpora 
ohrožené skupiny 
nezaměstnaných 
absolventů 

(kurzy sebepoznání 
a seberozvoje, 
individuální motivační 
rozhovory hledání 
perspektiv, kurzy 
dovedností 
u přijímacího 
pohovoru) 

 

Arteterapie: sebepoznání; imaginativní technika 
metafory stromu k vlastní osobě. V reakci na 
artefakt mladé ženy se skupina zalekla depresivního 
dojmu. Skupinový rozhovor autorka nechtěla 
rozvinout. Bylo možné, že klientka nedodržela 
pravidla a nastoupila do kurzu, přestože byla 
v terapii s diagnózou. 

Vyšlo najevo, že se je klientka v péči 
psychologa v návaznosti na odvykání 
závislosti. Artefakt jí pomohl pochopit 
vlastní naději (pařez na spálené mýtině 
znovu obrazil), avšak bylo bezpečnější ji 
požádat o ukončení kurzu a 
kontaktovat její terapeutku. Situaci 
zavinila klientka ignorováním pravidla. 

Bylo třeba ošetřit atmosféru skupiny.  

Arteterapie: sebepoznání; imaginativní technika 
metafory rodiče a potomka.  
V reakci skupiny na artefakt mladého muže během 
reflektivního dialogu se ukázalo, že základním 
motivem je nadhled. Klient nechal nedotčené 
původní téma a promítl si do kresby svou situaci 
hledání řešení bydlení (nadhled nad nejasnou změtí 
řešení). 

Skupina pomohla klientovi „vidět“ klíčový 
motiv. Ale aby jeho změna tématu 
nerozptýlila původní asociace zbytku 
skupiny, bylo třeba pracovat na změně 
tématu jednoho člena citlivě. Velkou část 
zpracování bylo vhodné přesunou na 
individuální poradenský rozhovor. 

Arteterapie: sebepoznání; imaginativní techniky 
metafory rodiče a potomka V reakci mladé ženy 
na svůj artefakt bylo zřetelně znát pocit ztráty 
rodinného zázemí. Klientka se zdráhala 
v reflektivním dialogu otevřít rodinné téma ve 
skupině. Metafora „rozutečených“ ploštic 
vyvolávala spíš odpor a nádech „špinavosti“.   

 

  

Skupině se nepodařilo vzbudit v klientce 
důvěru. Na žádost jí byl poskytnut 
individuální diagnostický rozhovor. 
Ukázalo se, že klientka nedokázala 
zpracovat rozvod rodičů a následující 
ztrátu původního fyzického domova a 
přijetí situace jí komplikovaly 

předsudky nepatřičnosti rozpadu rodiny. Intervence probíhala 
v individuálním terapeutickém režimu. Podařilo se během 
několika sezení uvolnit pocit studu za rodinnou situaci a nastavit 
aktivní postoj k udržení rodinných vztahů dospělých dětí s rodiči.  
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Poptávka po rozvojovém 
vzdělávání 
(včetně manažerského, 
týmového charakteru) 

Rozmach outdooru 
ve vzdělávání, západní 
inspirace firemního 
rozvoje, práce s lidskými 
zdroji. 

Vzdělávací společnost 
s klíčovým vztahem 
k ZP a vysokým 
odborným kreditem 
na trhu. 

Kurzy pro skupiny 
(vzdělávání, 
teambuildingové, 
teamspiritové kurzy); 
kurzy pro komerční 
i neziskový sektor. 

Vysoký standard 
vnitřního vzdělávání 
instruktorů, vysoké 
nároky na odbornost. 

Aktivita s původním cílem prohloubení 
týmové spolupráce. 6 členů pracovní skupiny 
pobočky. Základním mechanismem úspěšného 
řešení bylo předávání informací v limitujících 
pravidlech. Konfliktní reakcí (umocněnou 
obavou ze selhání v aktivitě) vyšlo najevo, 
že členové skupiny na pobočce jsou 
ve vzájemně konkurenčním vztahu a projev 
slabé stránky je ohrožuje. Nedokončená 
aktivita se přenesla do bohatého review, 
které skupina využila především 
ke zmapování svých pracovních strategií 
a zacílení pracovních vztahů.   

Předpoklad požadavků rozvoje dle zadání zakázky 
personalistou klienta se výrazně lišil od reálných potřeb. 
Instruktoři se dostali do komplikované situace etické 
povahy. Základní nastavení firemních vztahů neodpovídalo 
zakázce, úspěch jednotlivců závisel na individuálních 
strategiích. Závislost na zprostředkované komunikaci 
o zakázce se neopírala o spolehlivý zdroj informací 
o rozvojových potřebách skupiny (selhání personalisty). 
Přestavění scénáře na základě diagnostikované změny 
zakázky je složité u velkého klienta, efektivita kurzu bývá 
ohrožena. Zkušený erudovaný instruktor by měl být schopen 
poskytnout i přesto dostatečný prostor pro podněty k růstu 
v individuálním i skupinovém kontextu.  

Jedna ze souběžných sportovních aktivit 
na teamspiritu (střelba lukem). Aktivity 
byly koordinovány v přesném rozvrhu času 
i místa, s respektem k bezpečnosti průběhu. 
Povaha kurzu byla nastavena ke sdíleným 
zážitkům jako podnětům pro zlepšení vztahů 
napříč firmy. Nedodržení pravidel ze strany 
klienta (alkohol v průběhu akce) způsobilo 
ohrožující situaci (řádně ošetřenou 
dle vnitrofiremních postupů na obou 
stranách). 

Časté dilema instruktorů (týmu) na kurzech pro dospělé je 
v míře svobody a osobní zodpovědnosti účastníků. Jednak 
má být zachována bezpečnost a zároveň garantovaná úroveň 
netradičních programů (včetně rizikových sportů či jiných 
rizikovějších programů); jsou-li prostředkem rozvoje. Jde 
o součást práce s riziky, o rizika lidského faktoru. Dobře 
vykomunikovaná pravidla nezaručí eliminaci svévole 
klientů, avšak zodpovědnost nespadá jen na něj, ale na tým 
instruktorů. Při úrazu nejde jen o komerční pověst, ale často 
především i o riziko pro ostatní účastníky. Zodpovědnost se 
vždy nakonec přesunuje na instruktora: jednak mírou 
omezení pravidly a jednak v rozhodnutí k zásahu 
do chování dospělého.  
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Pregraduální příprava 
učitelů pro kurikulum 
OSV  

(ani po 10 letech 
od zavedení kurikula 
reformou zpravidla není 
systémově nastavena 
oborově didaktická 
příprava, i přes požadavek 
reformy na průřezový 
charakter OSV, podobně 
jako u jiných obsahů 
průřezových témat)  

 

Semináře výchova 
zážitkem, dramatická 
výchova, artefiletika  

Semestrální nastavení 
(cca 13 týdnů s dotací 
2 hodin za týden; 
povinně volitelný 
předmět (netýká se 
všech studentů)   

 

Expresivní aktivita s cílem umožnit studentům 
vnímat limity aktivit, odlišit terapeutický a 
pedagogický způsob práce s námětem. Námět: 
Koho vezmu pod deštník? (komu chci poskytnou 
podporu, ochranu před životní nepohodou, 
metafora deštníku v terapeutickém nastavení).  
Skupina se zpravidla vzájemně zná jen velmi 
ojediněle (různé obory). Terapeutické zadání má 
přinést vlastní zkušenost s invazí do aktuálního 
osobního prožívání vztahů. Studenti na základě 
pochopení rozdílů v postupech zadání navrhují 
jednak operacionalizovaný cíl a jednak formulace 
zadání ve výchovné rovině kurikula OSV (smysl 
přátelství). V průběhu let se otevřelo několik 
osobních problémů studentů, z nichž se všechny 
povedlo zpracovat (úmrtí v rodině, vážná nemoc, 
komplikovaný vztah k členům rodiny, vztah k sobě 
samému, pokus o sexuální zneužívání). Základním 
konceptem je práce s prožitkem jako příležitostí 
k učení a postupy reflexe jako podpory učení. 
(Podobně Abigail, včetně variant; Rozhodování 
technikou uličky vnitřních hlasů: Vzít nabízenou 
drogu?)  

U studentů učitelství či vychovatelství je zásadní profesní 
dovedností zvažovat způsob uchopení aktivity pro konkrétní 
cílovou skupinu v rámci vlastních kompetencí (role učitele, 
vychovatele) předpokládá sebezkušenostní trénink. Nízká časová 
dotace a nevyzrálé vztahy a vzájemná důvěra ve skupině studentů 
jsou téměř kontraproduktivními podmínkami. Bylo by omylem se 
spoléhat se na odolnost mladých lidí. Specificky nastavené 
podmínky v semináři a kvalifikace arteterapeuta ale umožní 
realizaci. Studenti ocení sebezkušenostní techniky zpravidla proto, 
že si zmapují vlastní schopnosti pro práci s OSV a uvědomí 
postupy zacházení s aktivitami ze sborníků her na českém trhu. 
Odborná teoretická opora je pro ně doceněnou částí semináře 
argumentující související aspekty výukové situace, nikoliv 
abstraktní teoretický text. Učení je efektivnější. Avšak složité je 
odhadnout nastavení skupiny a ad hot pracovat s individuálními 
reakcemi, prosto předem deklaruji možnost individuálního 
osobního zpracování případného problému. To bylo využito zřídka 
jen u některých zmíněných případů, jednou bylo třeba 
zprostředkovat psychologa (na žádost studentky s dlouhodobým 
blokem po pokusu o sexuální zneužívání). Náměty rizikovějšího 
charakteru poskytuji v seminářích zprostředkovaně a didaktická 
průprava je postavena na hledání limitů, případně strategií zadání i 
zpracování námětů vhodných pro výukové situace OSV. 
     

Seminář výchova zážitkem: trénink 
didaktických dovedností ve skupině (studentská 
realizace v rámci semináře). Téma: Jaké 
informace jsem ochoten o sobě sdělit na sociální 
síti?; simulace s reálnou komunikací na sociální síti 
(příprava oslavy narozenin na horské chatě). Jeden 
student legendou uvedl fiktivní pozvání a poskytl 
pokyny k propojení skupiny na sociální síti, pak 20 
minut podněcoval komunikaci k dopravě na místo, 
nákupu, organizaci přípravy pohoštění, hudby, 
vybavení. Na vzdáleném stanovišti dva ze skupiny 
evidovali uveřejněné informace na PC. Po uzavření 
hry je poskytli k reflexi, při které vyvozovali 
kritéria bezpečného postupu. Reflexe rychle přešla 
do didaktického gardu.   

Nácvikové výstupy studentů nejsou zpravidla předem 
nekonzultované, ale v tomto případě mne studenti předem 
upozornili na rizika. Téma bylo velmi podnětné pro celý seminář. 
Samotná naléhavost problému cíle hry (mediální výchova v RVP) 
byla konfrontována s IT postupy s ohledem na práva učitelů, riziko 
směrem k nesouhlasu rodičů, vedení školy apod. Souvislost se našla 
s ohledem na téma rizikového chování kyberšikany. Seminář 
přinesl plodnou odbornou debatu o míře emocionálního náboje 
prožitku ve výuce. Hledání balance mezi efektivitou učení 
a rizikem ve školních podmínkách se odrazilo do úvah 
o požadavcích kurikula a limitech školního prostředí. Stejné 
riziko hry bylo zřejmé i ve studentské skupině semináře na 
půdě fakulty v mé zodpovědnosti.     
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Pedagogické situace: stručný přepis relevantního výběru terénních poznámek pozorování předmětu drama education v Keni a Ugandě (Hanková, 2014) 

Vstupní charakteristiky Instituce, zařízení (účel) Stručný popis případu  Intepretace (případně ilustrace, materiál) 

Keňa 

Vzdělávání, příprava 
na vysokoškolské studium 

Intencionální přístup k výchově 
studentů – posílit schopnost 
studentů čelit sociálně 
nebezpečným lákadlům 
ohrožujícím mládež a potažmo 
tradiční vliv rodiny v současné 
Keni 
 

Iten: St. Patrick’s High School, Catholic 
Diocese of Eldoret 

• chlapecká církevní střední všeobecně 
vzdělávací škola 

• britský vliv: dopoledne výuka, 
odpoledne sport, umění, internátní 
zařízení 

• předmět Drama (učitel Simon) 
 

• Autorské drama provázené artefiletickými 
a muzikoterapeutickými postupy (práce studentů pod 
vedením učitele) 

• Realizace: pro účel návštěvy obnovené divadelní 
představení DV (bez kostýmů, diváků – studentů a 
učitelů školy, rodičů), zároveň možnost s odstupem 
posoudit kvalitu edukačního výstupu  

• Drama: příběh otce a synů; metafora: mozek postupně 
sžíraný 

larvou 
Expresivita 
arte, rytmus, 
drama: 

Symboličnost, fikce; Artefiletika: metafora smyslu příběhu 
na kulisách; Muzikoterapie: hudební doprovod – 
temporytmus; reflexe průběžná  

 Drama, příběh tří dospívajících synů balancující mezi vlivem 
otce ctícího tradiční hodnoty a třemi volbami (žoldák, drogový 
dealer, utečenec – slum, HIV, kriminalita)  

   

Představení bylo součástí slavnosti 
pro rodiče, učitel pracoval zároveň 
s postoji rodiny v prevenci, která 
v některých rodinách byla již 
sekundární (otec nutí zbraní 
posledního syna, aby nevyslyšel 
svody světa). Zřídka pedagogická 
intervence. Škola vede velmi 

skromně internátní zázemí, investuje do vybavení.   
Uganda 

Poválečná obnova společnosti, 
zachycení válečných sirotků, 
poskytnutí zázemí, obživy a 
zdravotní péče 

Výchova (resp. resocializace) 

Středisko Bugimotwa, Child development 
center, Sipi (falls), Kapchorwa, Mbale mt. 
Elgon SV Ugandy 
 
Zařízení je cele humanitární, pracuje 
v režimu resocializace, prioritou je základní 
výchova k životu v lidské společnosti, 
vzdělávání až sekundární nadstavba 
 
Sylabus rozvojového programu po přijetí 
dítěte do zařízení: 

Gospel 
Biblické příběhy 
Pravidla pro život 
Sociální dovednosti 
Tvořivost v drama-lekci 

 

Program drama education pro sirotky (vede domorodá 
lektorka; dobrovolnice)  
 
Lekce prevence: „Neboj se jít k lidem pro pomoc, neboj se 
jít k lékaři“  
(prevence těhotenství nezletilých; předčasné porody 
z podvýživy; rámec resocializace)  
 
Expresivní hra v roli provázena rytmizací emocí na bubny 
(temporytmus). Příběh plní nosný rámec pro řešení naléhavé 
situace ohrožení života (předčasný porod aj.) a nácviku 
postupu. Reflektivní rozhovor je zásadní. 

 

Lektorka navazuje 
na zkušeností dětí ze života na 
ulici. Hra v roli plní zároveň 
katarzní fázi zpracování 
minulého prožitku vlastního ohrožení a sekundárně hledání a 
nácvik ke srovnatelné situaci. Ostatní často odbíhají, chybí jim 
základní návyky a soustředěnost, práce je velmi komplikovaná. 
Děti jen pomalu přivykají výchovným postupům, mají posunutá 
měřítka (agresivní a obranné postoje; přežití) 

Práce má individuální charakter, terapeutické postupy jsou 
nevyhnutelné, avšak jsou intuitivní spíš než profesionální. 
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7 Analýza kvalitativních dat a intepretace 
Kvalitativní výzkum se opírá o případovou studii skupiny pedagogů, kteří se podílejí 

na implementaci OSV a mají vzdělání a zkušenosti, které se váží k ZP. Výzkum probíhal 

ve dvou fázích: I. fáze tematického psaní v dotazníku didaktického uvažování (45 respondentů 

případu) a II. fáze (saturační) ohniskové skupiny zúžené skupiny případu. Analýzy a intepretace 

I. a II. fáze výzkumu jsou odděleny do dvou následujících kapitol.  Obě kapitoly mají shodnou 

formu technického zpracování výstupů obsahové analýzy v kombinaci tabulek, které 

odpovídají kategorizaci obsahové analýzy, a textů na ně navazujících interpretací, které 

doplňují tabulky axiální analýzy a matic překryvů (v podpůrné funkci schematizace 

souvislostí). Podrobné specifikace postupů zpracování dat jsou uvedeny v kap. 6.4. Shrnutí 

výstupů výzkumu je zařazeno v samostatné kapitole (kap. 8) stejně jako diskuse (kap. 9). 

7.1 Analýza dat a intepretace I. fáze výzkumu (tematické psaní)  

Data, která podléhají této analýze, byla získána z původních textů tematického psaní 

45 respondentů. Forma dotazníku s otevřenými otázkami vedla respondenty postupně 

strukturovat své volné výpovědi didaktického uvažování podle předem určených témat 

vybraných didaktických charakteristik školní edukace. Řazení tematických oblastí odpovídá 

struktura kódů a potažmo postup analýzy (tabulka č. 18), zatímco deskripce výstupů obsahové 

analýzy a intepretace kategorizují vztažené didaktické charakteristiky napříč obsahem 

segmentů. 
Tematické oblasti volných výpovědí dotazníku s otevřenými 
otázkami 

Struktura kódů 

Cíl a volba prostředků učení:  

Jak postupovat při volbě cíle na jednu lekci Osobnostního 
a sociálního rozvoje? 

Který moment při volbě jádrové činnosti (klíčové aktivity, hry, 
techniky, metody) mi pomohl pochopit vzájemnou vazbu cíle 
a tohoto prostředku učení? 

 

• CÍL_KURIKULUM 
• CÍL_OBJEDNÁVKA SKUPINY 
• CÍL_DIAGNOSTIKA 
• CÍL_PREFERENCE METODY 

UČITELEM (zkušenost s metodou) 
• POTŘEBY JEDNOTLIVCE 

(aktuální stav, individuální limity)  
• POTŘEBY SKUPINY (vývojová 

psychologie, aktuální situace skupiny) 
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Budování příležitosti k učení: 

Co mi pomůže určit u jádrové činnosti, či metody (klíčové 
aktivity, hry, techniky) moment (ohnisko), který dává dětem 
prostor pro rozhodnutí, volbu, řešení, tedy příležitost k učení?  

Jak nastavit tento moment v dramaturgii (struktuře lekce) tak, 
aby vyprovokoval potřebu řešit ho? 

Proč se ukazuje výhodné zvolit pro aktivitu fiktivní situaci, 
metaforu?164  

• REFERENČNÍ RÁMEC 
JEDNOTLIVCE (zosobnění) 

• REFERENČNÍ RÁMEC SKUPINY 
(zosobnění) 

• EMOCE_ATMOSFÉRA_EMOČNÍ 
PŮSOBIVOST 

• JÁDROVÁ ČINNOST 
• PSYCHICKÁ BEZPEČNOST 
• SITUACE_METAFORA_FIKCE 

Didaktické prostředky při realizaci:  

Podle čeho se rozhodnu, které informace žáci potřebují 
pro pochopení výchozí situace aktivity?  

Na co si dát pozor při zadání aktivity?  

Jaká jsou rizika, limity formy či obsahu? Argumentujte.  

• PRAKTICKÁ 
• PROVÁZEJÍCÍ 
• PODMÍNKY 

Reflexe:  

Proč začít reflexi diskusí o prožitém (při řešení problému, jednání 
při aktivitě, volbě výrazu při tvorbě artefaktu)? 

Proč a kdy je důležité zobecnit téma dané cílem lekce?  

Co by se stalo při opomenutí diskuse o tom, jak výstupy lekce 
děti využijí v životě?  

• POROZUMĚNÍ_KOGNICE 
• TRANSFER DO ŽIVOTA 
• EVALUACE (zpětná vazba učiteli) 

Tabulka 18 Řazení tematických oblastí a struktura kódů 

Kategorizování témat ke kódům komplikovala terminologická odlišnost profesního jazyka 

respondentů od odborné terminologie. Při kódování bylo třeba zohlednit především smysl 

výpovědí a podle toho volit obsahově nejbližší pojem. Následující vysvětlení stručně 

odůvodňuje volby pojmů pro postupy obsahové analýzy165: 

• Nejednoznačně vnímají respondenti pojem potřeby (jednotlivce, skupiny) ve vztahu 

k charakteristikám skupiny. Někde užívají pojem potřeby ve smyslu rozvojových potřeb 

při stanovení cílů na základě úrovně poznání či aktuální situace skupiny. Jinde jde 

ve výpovědích spíš o charakteristiky skupiny v souvislosti s přizpůsobením volby 

postupů možnostem a limitům skupiny jako podmínek výuky. Rozlišení se projevuje 

v kontextu větného sdělení. Odborný termín charakteristiky skupiny (Průcha, kap. 3) 

či podmínky skupiny (Pasch, kap. 3) respondenti nepoužívají. V některých textech ZP 

se vyskytuje podobné tříštění terminologie (kap. 3). Vzhledem k tomu, že jde 

                                                 
164 varianty pro DV a artefiletiku byly totožné s variantou pro OSV, pouze doplněny o pojmy příběh, konflikt, 
resp. námět 
165 Přesnější terminologická vymezení odlišností profesního jazyka jsou samostatnými výstupy a uvozují 
interpretace příslušných oblastí. 
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o didaktické téma, byl ponechán v kódech pojem potřeby skupiny, jednotlivce a odlišení 

pojetí v konkrétních kontextech je předmětem interpretace. 

• Odlišně bylo třeba pracovat s obsahovou kategorií, která spadá k principu zosobněná 

v didaktice OSV (dle Valenty, 2013, kap. 5). Respondenti různorodě opisují 

problematiku, aniž by používali jakoukoliv přesnější terminologii. Výpovědi jsou 

obsahově nejblíž pojmu referenční rámec skupiny, resp. referenční rámec jednotlivce 

(Valenta, 2013, kap. 5), proto byl upřednostněn ve struktuře kódů tento termín 

a interpretace vycházejí ze širšho obsahu větného sdělení.  

• Kód psychická bezpečnost se vztahuje k vědomí rizik osobních rovin prožívání 

skupinou dětí či jednotlivcem. V širším chápání je pod kód zahrnuta také ta část 

výpovědí, na kterých lze v intepretacích zvažovat různou míru rozlišení procesů 

pedagogické intervence a terapie (kap. 3.1.1) s odlišením rozvojových, 

salutogenetických, či preventivních cílů.  

• Kód evaluace byl přiřazen v rámci postupů otevřeného kódování, přestože nepatří 

ke klíčovým konceptům výzkumu. Důvodem je to, že v řadě výpovědí se respondenti 

rozrůzňují v chápaní smyslu pojmů hodnocení, reflexe a zpětná vazba. Texty doplní 

prostor k intepretacím k tématu výukové fáze reflexe v konfrontaci s pojetím zpětné 

vazby učiteli (podobně Jirásek, Drahanská, Hanuš, Chytilová; Valenta aj., kap. 4.2).  

Analýza je členěna v podkapitolách v didaktickém sledu navazujících oblastí tematického 

psaní: 

• Cíl a volba prostředků učení 

• Didaktické prostředky při realizaci 

• Reflexe 

Podkapitoly jsou zpracované systematicky tak, aby bylo možné sledovat myšlenkově rozmanité 

úvahy respondentů v souvislostech:   

• Obsahová analýza materiálu s podklady pro interpretace (v tabulce členěné v postupu 

kódů příslušné oblasti, v pravé části doložená citacemi výpovědí) 

• Axiální analýza výstupů ve srovnání s tabulkou matic vztahů mezi kódy analyzované 

oblasti  

• Interpretace oblasti  

Výpovědi didaktického uvažování již z podstaty věci vykazují komplexní pohled na výuku 

v různých souvislostech. Analýzy se proto opakovaně dotýkají stejných didaktických kategorií, 
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avšak pokaždé z odlišného úhlu pohledu vztaženému ke kategorii kódu příslušné oblasti 

tematického psaní. Pokud je dotčená didaktická kategorie analyzovaná pod samostatným 

kódem, odkazuji k ní k přesnějšímu pohledu. Interpretace každé oblasti jsou doplněné tabulkou 

axiální analýzy, která se pokouší o komplexnější pohled příčinných souvislostí a je chápána 

jako podpora shrnutí výsledků výzkumu (Šeďová, 2007, s. 232). K přiřazení tabulek matice 

vztahů mezi kódy ke korekci úvah v interpretacích (kvantitu nedávám do přímé souvislosti 

s váhou sdělení, viz kap. Průběh výzkumu a etické otázky, kap. 6.4). V textu analýz zmiňuji 

častý či ojedinělý výskyt shodných úvah respondentů v argumentaci výběru reprezentativních 

citací k doložení analýzy příslušného kódu. Každá interpretační část kontroluje teoretickou 

nasycenost výstupů a z deficitu vyvozuje témata pro ohniskovou skupinu v II. fázi výzkumu.  
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7.1.1 Cíl a volba prostředků učení ve výukové strategii ZP 

CÍL_KURIKULUM 

Průběžná analýza v kategoriích obsahu Data v kódovaných segmentech selektovaná podle kategorie   / označení respondenta / řádek výpovědi 

RVP (vzdělávací oblasti, průřezová témata, 
resp. OSV) jako zdroj cílů vnímají pedagogové 
okrajově. Cíle RVP berou spíš na vědomí v souvislosti 
s tím, co vidí jako adresně přínosné pro skupinu dětí. 
Jen jediná výpověď (v citacích zařazená první) označuje 
RVP jako východisko pro využití námětu.  

Ve výchově ke zdraví, kterou učím v osmém ročníku, jsme měli téma VZTAHY MEZI 
LIDMI – SOUŽITÍ V PROSTŘEDÍ KOMUNITY, do kterého se tento námět hodil. 

AVZK_16 5 

Určit si, k jakým závěrům chci dojít a čeho se bude hodina týkat – následný cíl formuluji 
podle tématu hodiny, ale zároveň také konkrétní cílové skupiny tak, aby nejen došlo 
k vytyčenému výsledku, ale zároveň byl průběh aktivity přínosný žákům/studentům. 

AVZK_10 4 

Také je pro mě rozhodující vycházet z ročního plánu, kde si volím dlouhodobý výhled 
cíle a při jednotlivých hodinách, setkání postupuji malými dílčími cíli. 

OSV_10 5 

Podle cílové skupiny – podle toho, s kým budu pracovat, na jakém místě a kolik času 
mám k dispozici. 
Řídím se RVP ale hodně také vlastním citem 

OSV_9 4 

Dobrá znalost dětského kolektivu a snaha o rozvoj klíčových životních kompetencí, 
intuice. 

OSV_6  9 
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Konkrétnější formulace úvah o cílech OSV jsou spíš 
intuitivní vyjádření vztahující ke směru adresného 
výchovného působení k sociálním dovednostem, 
sebepoznání či obecněji k hodnotám a postojům 
(sebeuvědomění, role ve společnosti, pozitivnímu 
zamyšlení; migranti, rasismus; slovní zásoba, 
sebevyjádření). Namátková vyjádření se dají přičíst 
relevanci ke konkrétní výuce, či neznalosti hierarchie cílů 
kurikula.  

Na místě je konstatovat, že respondenti svá vyjádření 
k cíli explicitně nevztahují k RVP, ačkoliv jsou 
s formulacemi RVP ve shodě. Poslední dvě citace 
dokládají, že zdrojem úvah k cílům jsou rozvojové 
potřeby cílové skupiny, či okolnosti, v kterých se děti 
ocitají (uspěchaná doba, uvědomit si, co hezkého 
je obklopuje). Zásadním momentem interpretací bude 
vztah cíle a potřeb skupiny, resp. jednotlivce. Deskripce 
v převaze odpovídají konceptu vstřícného kurikula, 
resp. přístupu zaměřeného na žáka ve shodě se ZP 
(kap. 4 a 4.1) 

Předpokládaným cílem bylo vést žáky k sebepoznání, k tomu, jak se učit rozumět 
svým vlastním prožitkům a jak zvládat svoje emoce 

AVZK_8 5 

V dnešní uspěchané době se děti naučí vyjadřovat své myšlenky, prožívání, emoce, 
pocity, učí se sebevyjádření, rozvíjí slovní zásobu. 

AVZK_6  34 

Práce byla zaměřená na sebeuvědomění, osobní hodnoty a také na uvědomění si všeho 
hezkého, co je obklopuje. 

AVZK_4 5 

Cíl by měl směřovat k pozitivnímu zamyšlení žáků, probudit zájem přemýšlet 
o tématech jak vlastních, tak celospolečenských. 
Představit taková témata, která jim pootevřou vnímání a zamyšlení nad svou vlastní 
rolí ve společnosti a pomoci žákům upevnit, nebo upravit jejich postoje.  

DVV_6 5 

ovlivnit myšlení dětí např. na téma migranti, rasismus atd. DVS_5 11 
Kamarádi si přeci takové věci nedělají a zastávají se sami sebe  DVV_2 16 
Někdy zařazuji lekci s cílem, pro děti zcela novým, ale i tak se snažím, abych odhadla, 
že bude nějak vycházet z jejich potřeb, abych se vyhnula nebezpečí, že je daný cíl 
nebude zajímat, či je přesahovat. 

OSV_8 4 

Cíl volíme podle toho, co chceme skupinu naučit (co mají pochopit) nebo podle toho, 
co jim nejde, s čím se potýkají 

DVS_9 4 

 

Jen okrajově respondenti berou v úvahu možnost 
podpořit vědomé učení sdělením cíle a způsobu 
jeho naplnění v činnosti.  

Téma bych zobecnila možná hned na začátku, abychom si ujasnili, že daná aktivita bude 
záležet na spolupráci. Jednoduše bych se jim pokusila přiblížit, co to spolupráce je, jak 
se k sobě chovají děti, které spolupracují, co je to vzájemně se respektovat a podobně. 
Do příběhu bych to poté zasadila pomocí metafory – že se jejich ručičky spojí kvůli 
kouzelné voskovce v jednu ruku, kterou se musí obě děti naučit ovládat. Je ale důležité 
o tématu mluvit i po skončení aktivity proto, abych s tématem mohla pracovat dál, do 
budoucna. Protože myslím, že tato technika může sloužit i jako prevence proti šikaně ve 
třídě nebo vystrkování dítěte z kolektivu. 

AVZK_2 32 

Naopak jim sdělím, že při kresbě si vyzkoušejí, jak umějí spolupracovat a že spolupráce 
je pro život a fungování ve skupině velice důležitá. 

AVZK_2 22 
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Část výpovědí se zabývá podrobněji kurikulem 
komunikace (OSV, klíčová kompetence). Jde 
především o využití reflektivní fáze výukové strategie 
jako příležitosti k rozvoji komunikačních dovedností 
(formulovat; kultivovaně projevit emoce, názor, 
poskytnout zpětnou vazbu, naučí se poslouchat druhé 
i sám sebe). Popisovaná dovednost zpětné vazby je velmi 
specifická v ohledu na skupinová pravidla (se naučí 
si navzájem naslouchat, sdílet své názory, přijímat názor 
druhého a respektovat ho).  

-žáci se při reflexi učí komunikovat, kultivovaně projevit emoce, názor, poskytnout 
zpětnou vazbu - reflexe poskytne jednotlivci (třídě) příležitost k popisu svých pocitů, 
vnitřních zážitků 

AVZK_17 40 

Děti se učí formulovat prožité, své postoje k situaci / prožitému a vytvářet názor DVV_5 25 
Děti rády mluví o svých zkušenostech, jak se zachovat v podobných situacích třeba 
někdy příště, to se hodí – spojují se často jazykové dovednosti reagovat v nejrůznějších 
společenských situacích s nastavením společenských pravidel, sociálními tématy, 
hodnotami. Udělají si v tom jasno i pro své jednání, pro chápaní těch věcí ve svém životě. 

OSV_2 25 

Je potřeba prožité převést do řeči, komunikovat o prožitém, jak jsem se cítil. Jedinec 
se naučí formulovat svoje pocity, naučí se poslouchat druhé i sám sebe. Někteří žáci 
se při reflexi opakováním rozmluví. Má to i očistný sebereflexní charakter  

OSV_10 23 

Uvědomí si postup a během diskuze možná si uvědomí, že jejich postup při řešení mohl 
být jiný nebo naopak si ověří správnost svého rozhodování. Během diskuze se naučí 
si navzájem naslouchat, sdílet své názory, přijímat názor druhého a respektovat ho. 

OSV_11 23 
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Vazba cíle výuky k reflexi je ve výpovědích častým 
tématem, uvedené citace jsou reprezentativní. 
Respondenti vidí v reflexi především prostor 
pro usnadnění, završení procesu učení, ke splnění 
cíle, v terminologii obecné didaktiky re-konstruování 
či ke konstruování znalosti. Očekávají pochopení, 
korekci porozumění, také generalizace (ověří správnost; 
může dojít k chybnému porozumění, tím spíš se musíme 
dobrat pochopení obecně; reflexí pomoci při rozvoji). 
Chápou reflexi jako možnost vědomé práce s cílem 
při učení: lze tedy hovořit o pojetí smysluplného učení 
(kap. 3 a 4) ve výukové strategii ZP (pro žáky je důležité 
vědět, jaký ona práce dávala smysl a kam jejich úsilí má 
směřovat). 

Zjevné je, že respondenti vnímají vztah cíle a reflexe jako 
klíčový, protože reflexi využívají jako podporu učení. 
Ke zvážení je, zda jsou respondenti otevřeni možnosti 
nechat proces učení bez kontroly, resp. spolehnout 
na samostatnost dětí v učení z nepřímé výchovné 
(pedagogické) situace (Pelikán, kap. 2.1).  

To je důležité, aby děti věděly, o co přesně jde, někdy má každý trochu jinou 
představu o pojmech. Navíc v angličtině může dojít k chybnému porozumění, 
tím spíš se musíme dobrat pochopení obecně.  

OSV_2 23 

V této skupině děti zobecnily téma samy. V průběhu diskuse nad obrázky se shodly, 
že nejvíc jsou pro ně v jejich domovech hezké vztahy s rodiči a sourozenci, že hmotné 
věci vlastně tak důležité nejsou. 

AVZK_16 37 

Důsledkem by mohlo být nenaplnění základního cíle artefiletiky, a to vyložit hru, 
malbu a zasadit ji do širších kulturních souvislostí (jinými slovy esteticko-výchovný 
smysl artefiletiky by byl opomenut. Navíc i pro žáky je důležité vědět, jaký ona práce 
dávala smysl a kam jejich úsilí má směřovat. Naplňujeme tím nejenom kritické 
myšlení, ale rozvíjíme i společensko-kulturní smysl. 

AVZK_12 35 

Uvědomí si postup a během diskuze možná si uvědomí, že jejich postup při řešení 
mohl být jiný, nebo naopak si ověří správnost svého rozhodování. Během diskuze se 
naučí si navzájem naslouchat, sdílet své názory, přijímat názor druhého a respektovat 
ho. 

OSV_11 23 

Děti rády mluví o svých zkušenostech, jak se zachovat v podobných situacích třeba 
někdy příště, to se hodí – spojují se často jazykové dovednosti reagovat 
v nejrůznějších společenských situacích s nastavením společenských pravidel, 
sociálními tématy, hodnotami. Udělají si v tom jasno i pro své jednání, pro chápaní 
těch věcí ve svém životě  

OSV_2 25 

V závěru při potřebě vhodně zakončit danou aktivitu a abych dětem mohla reflexí 
(předem připravenými otázkami) pomoci při rozvoji klíčových životních kompetencí 
a dovedností pro život jich samých a i s druhými lidmi.  

OSV_6  23 
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CÍL_OBJEDNÁVKA SKUPINY 

Deklarace zásady pracovat s potřebami rozvoje 
jako východiskem ke stanovení cíle je 
ve výpovědích formulována jako konkrétní 
„zakázka“ skupiny či jednotlivce v pojmech: slovo 
zakázka; volba; aktuální problém, či situace; 
pomoc; nejdůležitější pro skupinu; analýza potřeb. 
Nacházíme zde obecné vyjádření uvažování učitele 
o potřebách skupiny v následujícím smyslu 
(podle toho, co jim nejde, s čím se potýkají; aktuální 
význam pro třídu; charakteristiku třídy a stručně 
i žáků, poté jsem vydefinovala, čeho bych aktivitou 
chtěla docílit). Citace podobného významu 
se opakovaly, uvedené citace jsou reprezentativní. 

V pohledu ZP (kap. 4) se dramaturgicky pracuje 
s postupně se rozvíjející „zakázkou“ rozvoje 
skupiny i jednotlivců. Pak se během kurzu pracuje 
s přizpůsobením scénáře v závislosti na pozorování 
(diagnostice). V tom se pohled respondentů 
shoduje s pojetím ZP. 

Nelze přesně odhadnout hranici smyslu formulací, 
kde by respondenti měli na mysli aktuální problém 
skupiny s rizikem veřejně nepřiměřeně řešeného 
tématu. Explicitně je téma práce s aktuálními 
problémy skupiny vyděleno do samostatné analýzy 
(níž v textu). 

Věnuji se pak víc tomu, kde vím, že děti potřebují pomoc – u toho se zastavíme. 
Vlastně vycházím z jejich potřeb, je důležité, jak tu třídu znám. 

OSV_2 4 

Zjistit složení třídy, problémy a vztahy ve třídě, zjistit, kteří žáci jsou z kolektivu případně 
vyčleněni, systematicky se zaměřit na zlepšení vztahů ve třídě. 

OSV_1 4 

-zvolila jsem si téma, které mělo aktuální význam pro třídu, proto bylo dobré zmapovat 
aktuální stav ve třídě 

AVZK_17 6 

Při volbě cíle jsem postupovala dle aktuálních problémů řešených ve třídě. AVZK_14 5 
vycházím ze situací, o kterých si myslím, že je třeba je nějak podpořit, podchytit či řešit 
(ať už kladné či záporné chování, či opakované reakce dětí na něco), aby se dané chování 
rozšířilo, či nerozšířilo na celou skupinu 

OSV_8 4 

- rozhodně se zamyslet pro jakou věkovou skupinu lekci připravuji a zamyslet se, co je 
pro danou skupinu dětí nejdůležitější rozebrat 

AVZK_5 6 

Cíl volíme podle toho, co chceme skupinu naučit (co mají pochopit) nebo podle toho, co jim 
nejde, s čím se potýkají 

DVS_9 4 

Dále podle toho, co je zrovna aktuální v dané skupině, nejlépe reagovat na její potřeby – 
pokud se u dětí vyskytne nějaký „problém“ nebo nevhodné chování tak to rovnou zohlednit 
a zapracovat. 

DVS_6 5 

Cíl se může objevit jako zakázka, podle toho, jaký má skupina problém. DVS_5 10 

Začala bych analýzou potřeb – čemu se chci věnovat a proč. Co chci, aby si děti odnesly, 
co chci, aby se naučily. 

OSV 4 4 

Při volbě cíle jsem si nejprve vytvořila charakteristiku třídy a stručně i žáků, poté jsem 
vydefinovala, čeho bych aktivitou chtěla docílit. 

AVZK_15 5 

zamyslím se, co potřebuji ve své třídě rozvinout, zlepšit či prozkoumat a dle toho volím 
techniku → deštník – sociální vazby 

AVZK_5 4 
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Někdy lze u výpovědí těžko rozhodnout, jestli nejde 
o intuitivní odhad charakteristiky skupiny, tedy 
bez diagnostických ukotvení, anebo o cíle 
kurikula. Především jsou výpovědi postavené 
na konkretizaci oblasti rozvoje tak, aniž je vysloven 
vztah ke skupině. Avšak zcela legitimní je vycházet 
z věkových zvláštností či rozvojových cílů RVP. 
Ve všech těchto případech jde o formulace témat, 
nikoliv cílů operacionalizovaných ve vazbě 
na didaktické postupy. 

Klima třídy – mezilidské vztahy mezi spolužáky AVZK_11 7 
děti se naučí sdílet pocity a potřeby druhých, učí se přijímat rozdíly ve skupině. AVZK_6  35 

Vzájemnost, pomoc, spolupráce. AVZK_8 4 
Naopak jim sdělím, že při kresbě si vyzkoušejí, jak umějí spolupracovat a že spolupráce je pro 
život a fungování ve skupině velice důležitá. 

AVZK_2 22 

Cíl by měl směřovat k pozitivnímu zamyšlení žáků, probudit zájem přemýšlet o tématech jak 
vlastních, tak celospolečenských. Představit taková témata, která jim pootevřou vnímání 
a zamyšlení nad svou vlastní rolí ve společnosti a pomoci žákům upevnit, nebo upravit jejich 
postoje.  

DVV_6 5 

 

Za zmínku stojí zprostředkovaní „zakázky“ 
pedagogovi:  

• třídní učitelka předává „zakázku“ 
vychovatelce ŠD 

• skupina třídy formuluje svou zakázku 
pedagogovi 
 

Citace zároveň dokládá participaci vychovatelů 
na práci se skupinou třídy. 

K volbě konkrétních cílů se mohou vyjádřit i žáci. Co by se rádi naučili. Čemu by se rádi 
věnovali. Pokud žáci vidí smysl a využitelnost dovedností, poznatků, které si mají osvojit, 
učení je více baví a zajímá. Př. Nácvik komunikačních dovedností – neverbální komunikace 
a její význam – aktivita: návštěva z kosmu. 

OSV_7 7 

Při volbě aktivit pro týden sportu jsem vycházela z cílů (obecnějších), jejichž dosažení 
očekávala třídní učitelka – zlepšení vzájemné komunikace, podpora kreativity, lepší poznání 
spolužáků … Jednotlivé aktivity měly dětem umožnit získat, popř. zdokonalit určitou 
konkrétní dovednost a vedly ke splnění jednoho zcela konkrétního cíle. 

OSV_7 4 

 

Někteří respondenti mají za východisko 
ke stanovení cíle konkrétní situaci 
nepřiměřeného chování ve skupině. Valenta 
hovoří o výuce OSV na školní situaci (kap. 5, 
podobně Srb & kol.). Jde tedy o behaviorální cíle 
výuky a zároveň nepřímé řešení nekázně. Je však 
na zvážení, nakolik pedagog zvládne udržet 
skupinu v procesu učení ze zkušenosti k zobecnění. 
Pokud skupina „prohlédne“ situaci, pozornost 
se nepřiměřeně přesune na „viníka“, debata se stává 
osobní. V tom smyslu jsou úvahy rozrůzněné 
v predikci. 

Úryvek (příběh) Indián byl vybrán na vzniklou situaci v ŠD – ničení hraček, nepřiznání  DVS_9 13 
Příkladem může být událost, která se stala v družině: kluci skákali přes aktovky a jednomu 
spolužákovi tak rozšlápli výtvor z pracovní výchovy, pak se to pokoušeli schovat místo 
přiznání. 

DVS_1 9 

Děti se nechtějí přiznat k tomu, co provedly, mají strach, obavu z trestu. 
Je důležité přijít na to, jaká situace se opakuje v kolektivu – co je potřeba řešit. Vysvětlit dětem, 
že se nemusí bát přiznat, že se dějí nehody, které lze pochopit a vyřešit. 

DVS_1 5 

Důležité je uvědomit si, který problém je potřeba řešit. Jaká situace se ve třídě opakuje, 
chceme, aby si děti uvědomily, že se nemusí bát přiznat nebo se svěřit. 

DVS_7 5 

Cíl si vybrat podle toho, co právě ve skupině probíhá, co řeší za problémy DVS_8 5 
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Znalost skupiny jako klíčová podmínka 
ke stanovení cíle se odráží též v úvahách, 
kde nejde ve výpovědích o formulace potřeb, 
spíš o respekt ke zvláštnostem skupiny. Nelze 
přesně rozhodnout, zda úvahy pak nepatří spíš 
pod kód POTŘEBY SKUPINY.  

Problém ilustruje terminologické dilema 
termínu potřeby skupiny.  

 

 

-hlavně mi pomohla dobrá znalost třídy, které jsem námět předkládala, jejich vzájemné 
sociální vztahy, jejich osobní situace, problémy, které právě řeší 

AVZK_17 17 

při volbě cíle se budu zamýšlet nad věkovou skupinou, pro kterou mám lekci připravovat, budu 
přemýšlet nad dostupnými informacemi, které mám o dané skupině, budu se zamýšlet nad tím, 
čeho chci dosáhnout danou lekcí artefiletiky 

AVZK_17 4 

cíl na hodinu by měl odpovídat přítomné skupině (např. školní třída), skupina by pro nás měla 
být známá 

AVZK_12 4 

Třídu znám, zvolila jsem lekci s deštníkem.  AVZK_7 6 
Volila jsem rytíře pro děti z naší vesnice. Cílem bylo popovídat si o dobrých a špatných 
vlastnostech, které se vyskytují v životě dítěte.  

AVZK_12 5 

V mém případě pak pomohla znalost cílové skupiny, se kterou jsem příběh přehrával. DVS_4 4 
Většinou postupuji tak, že si udám věk žáků, jejich individuální zvláštnosti jejich dosavadní 
schopnosti a dovednosti, co s nimi chci během lekce projít, čeho dosáhnout.  

OSV_10 4 

Podle cílové skupiny – podle toho, s kým budu pracovat, na jakém místě a kolik času mám 
k dispozici. Řídím se RVP, ale hodně také vlastním citem 

OSV_9 4 

Určit si, k jakým závěrům chci dojít a čeho se bude hodina týkat – následný cíl formuluji podle 
tématu hodiny, ale zároveň také konkrétní cílové skupiny, tak aby nejen došlo k vytyčenému 
výsledku, ale zároveň byl průběh aktivity přínosný žákům/studentům. 

AVZK_10 4 
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CÍL_DIAGNOSTIKA 

Pedagogická diagnostika skupiny jako cíl je 
další oblast úvah respondentů ke stanovení cíle 
aktivity. Citace podobného významu se často 
opakovaly, uvedené jsou reprezentacemi. 

Myšlenky se vztahují k diagnostice v několika 
směrech: Vztahy ve třídě jsou zmíněny jednak 
obecně a jednak se váží k aktuálním stavu 
(složení třídy, problémy a vztahy ve třídě; 
aktuální stav ve třídě). Také berou v úvahu 
vztah jednotlivce ke skupině, jeho pozici 
ve skupině na základě jeho individuálních 
zvláštností (níž v samostatném kódu: 
Diagnostika jednotlivce jako cíl).   

Respondenti ve shodě se ZP (kap. 4) považují 
za důležitou záměrnost diagnostiky skupiny 
v aktivitách, které mají potenciál takový 
potenciál (zjistit … ; zvolila jsem si téma…; 
vhodné je to proto, že zjistím …;  získá 
informace o dítěti). 

Zjistit složení třídy, problémy a vztahy ve třídě, zjistit, kteří žáci jsou z kolektivu případně 
vyčleněni, systematicky se zaměřit na zlepšení vztahů ve třídě. 

OSV_1 4 

-zvolila jsem si téma, které mělo aktuální význam pro třídu, proto bylo dobré zmapovat aktuální 
stav ve třídě 

AVZK_17 6 

Stručné, srozumitelné téma, které mi poskytne adekvátní zpětnou vazbu na porozumění vztahům 
ve třídě. 

AVZK_11 11 

Vhodné je to proto, že zjistím jejich náladu, pocity při malování a jak se jim pracovalo.  AVZK_4 28 
dá mi to informace, se kterými pak mohu pracovat AVZK_5 40 
Přijde mi zajímavé sledovat, které dítě bude projevovat dominanci, a které dítě zůstane naopak 
submisivní. Jsem také zvědavá, jestli se nenajde nějaká dvojice, která nebude vůbec schopná 
obrázek nakreslit, například z toho důvodu, že oba budou moc dominantní, nebo naopak 
submisivní a nikdo se nebude chtít ujmout vedoucího postavení.  

AVZK_2 4 

Pokud děti vytvoří nějaký artefakt, je důležité jim dát dostatečný prostor k tomu, aby vyjádřily, 
co svým dílkem zamýšlely. Pozorný posluchač a pozorovatel získá informace o dítěti, které 
by nedokázalo vyjádřit. 

OSV_11 24 

dá mi to informace, se kterými pak mohu pracovat AVZK_5 40 
Mám ve skupině nějaké tzv. „vybočující jedince“? Jak dobře vlastně děti znám? Je dané téma 
pro všechny bezpečné?  

OSV_8 18 

 



146 
 

Složitější je odhadnout, zda jde v některých 
úvahách o záměrnou diagnostiku, či diagnostiku 
vedlejší produkt (ptala jsem se dětí, …. protože 
vím, že se jedná o třídu…; vykrystalizuje 
během…). Anebo jde o spontánní nezáměrné 
postřehy (jsem si totiž u pár dětí všimla .....)  

Přesto považuji i tyto citace za další doložení 
úvahy, že znalost třídy je podstatnou 
podmínkou další práce se třídou.  

Ptala jsem se také dětí, jestli jim připadá, že mají mezi sebou kamarádské vztahy a jak se to 
ve třídě projevuje. Jestli mají pocit, že si vždy pomáhají, jestli mají dobrý pocit, když pomůžou 
nebo například utěší jiného spolužáka. Tyto otázky jsem si dovolila otevřeně pokládat, 
protože vím, že se jedná o velmi klidnou, přátelskou třídu, kde jsou opravdu hodné, a ještě hravé 
děti.  

AVZK_2 33 

V poslední době jsem si totiž u pár dětí všimla, že si neumí najít nic pozitivního a pořád 
se srovnávají s ostatními (například co se rodinného majetku a možností týká), případně že nejeví 
zájem o žádnou aktivitu a stále se nudí. 

AVZK_4 5 

Pro mě zůstává stejné jako před tím, vykrystalizuje samo během zadaného úkolu, podle toho, 
jak se to mezi žáky odvíjí, jak pracují, pak se rozhodne, kam nakonec bude veden směr cíle. 

AVZK_9 8 

moment chování žáků při vlastním sociomentrickým šetření Lodička, upřímnost žáků 
při Komunitním kruhu. 

OSV_1 6 

Ohniskem je moment zrazování od svých snů. Zde můžeme pozorovat a reflektovat, jak vážně 
žáci berou téma stanovení svých cílů (minulých a budoucích) vážně a jak dalece jsou v tomto bodě 
rozhodnuti a připraveni na případnou změnu.  

DVV_6 11 

 

Diagnostika jednotlivce jako cíl aktivity 
vyplývá z řady doložených formulací, citace 
jsou z reprezentanty opakujících se formulací. 
Respondenti nepodceňují postavení či odlišnosti 
jednotlivců a zřetelně deklarují úmysl zjistit 
relevantní informace o jedinci i obecně (znalost 
... jednotlivých dětí, vztah k sobě).  

Chci zjistit u dětí, jaký mají vztah k sobě nebo jaký maji vztah k druhým? AVZK_11 4 
Přijde mi zajímavé sledovat, které dítě bude projevovat dominanci, a které dítě zůstane naopak 
submisivní. Jsem také zvědavá, jestli se nenajde nějaká dvojice, která nebude vůbec schopná 
obrázek nakreslit, například z toho důvodu, že oba budou moc dominantní, nebo naopak 
submisivní a nikdo se nebude chtít ujmout vedoucího postavení.  

AVZK_2 4 

Sázím na dobrou znalost dětského kolektivu, jednotlivých dětí, čas, vhodnost tématu a držení se 
připravené osnovy. 

OSV_6  18 
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Samostatně lze vyčlenit výpovědi, které 
se týkají pedagogické diagnostiky jako 
souběžného výstupu reflexe. Reflexe je 
vnímána také jako prostor k vzájemnému 
poznání dětí. 

V některých uvedených citacích není přímo 
vysloveno, že jde o úvahy vztahující se k reflexi, 
ale relevanci smyslu jsem ověřila podle čísla 
řádku. Zdá se, že v těchto případech je reflexe 
vnímána jako přednostní zdroj diagnostických 
postřehů, resp. bohatý zdroj postřehů nejen pro 
vyučující, ale také pro ostatní (zpětná vazba 
pro obě strany; abych se dozvěděla nejen já, ale 
i ostatní). 

Vnímání reflexe jako platformy 
pro diagnostiku je ve shodě s požadavkem 
průběžné diagnostiky v textech ZP (kap. 4, 
schéma č. 11 a kap. 4.1) 

zpětná vazba pro obě strany, co by mohly zlepšit na sobě, na ostatních, ale zároveň aby na sebe 
vzpomínaly. 

AVZK_3 38 

Je také důležitá z toho důvodu, abych se dozvěděla nejen já, ale i ostatní žáci, jak se dvojici 
pracovalo, jak se jim kreslilo, v jaké jsou po dokončení obrázku náladě. 

AVZK_2 29 

Máme na to málo času, ale dětem dám prostor říct svá řešení, spíš si pak zapamatují, co potřebuji 
v jazyce, ale dá jim to i něco po lidské stránce. 

OSV_2 21 

Vznikající obrázek je spontánní a není hodnotou z hlediska umělecké hodnoty. Následná reflexe 
před skupinou poskytnou všem zúčastněným informaci o jedinci. 

AVZK_11 28 

-zobecnit téma je dobré pro to, abych se já dozvěděla co nejvíce o jejich myšlení, tvorbě AVZK_17 46 

Pro zjištění sebevědomí, motivaci k činnosti, porozumění, pocity sounáležitosti, pomáhat 
druhým, poznávání členů skupiny.  

AVZK_11 29 

Žáci si rádi vyjasňují svá stanoviska. V tento moment se můžeme setkat se zajímavým 
momentem, kdy začne názory a pohled na téma obhajovat v kolektivu do té doby „slabší“ 
jedinec (ne vůdcovský typ) a naopak silnější „vůdce třídy“ může být na ústupu.   

DVV_6 32 

A velmi důvěrně, děti plnily aktivitu ve dvojicích tak, jak společně sedí v lavici, žádným 
způsobem jsem je nerozdělovala. Příště bych určitě chtěla děti proházet, zajímaly by mě 
například reakce dvou vůdčích, dominantních dětí, a také dvou pasivních, submisivních dětí, 
i když myslím, že dvě pasivní děti by si mohly rozumět. Malovaly by pomalým tempem, v klidu, 
nebály by se nějaké negativní reakce od druhého ze dvojice. 

AVZK_2 36 

Na základě takové reflexe může dojít mezi vedoucími k diskuzi o tom, co ponechat, co změnit, 
tak, aby neztratili kontakt s tím, co děti prožívají a co je v jejich životě zaměstnává. 

OSV_11 29 
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CÍL_PREFERENCE METODY UČITELEM (zkušenost s metodou) 

V nevelké skupině úvah respondentů se cíl přizpůsobuje 
aktivitě, se kterou má učitel osobní zkušenost. 
Uvedené formulace neobsahují ve všech případech vztah 
k volbě cíle, avšak podle řádku výpovědi jsem tuto vazbu 
ověřila. Z citací je zřejmé, že respondenti považují 
osobní zkušenost s technikou za významnou (vyzkoušet 
na semináři; jsem si mohla osobně vyzkoušet na hodině; 
osobní zkušenost).  

Zdůrazňují navíc význam následných diskusí 
po sebezkušenosti s hrou, či zpětné vazby k postupům: 
vyslechla reflektivní hodnocení; nastala reflexe 
a zhodnocení; jsem si při diskuzi uvědomila důležitost.  

Postřehy svědčí o tom, že pedagogové oceňují 
jak praktické zkušenosti v aktivitě, tak návaznou 
odbornou diskusi. Tento postup je doporučovaným 
řadou autorů v didaktice herních aktivit (kap. 4.1, 
např. Vališová, Hermochová, Valenta). V textech ZP 
jde o masivně se opakující požadavek na způsobilost 
vést program (kap. 4.1, např. Hrkal, Walder, Jirásek, 
Holec, PrvoSen).  

Pomohlo mi, že jsem si techniku mohla sama vyzkoušet na semináři a posléze jsem si 
k ní vyslechla reflektivní hodnocení. Velmi mi pomohlo, že jsem slyšela, na co se mám 
zaměřit, čeho si mám všímat, když s touto technikou pracuji. Přijde mi zajímavé, 
že každý může průběh úkolu hodnotit jinak.  

AVZK_2 8 

Dále se mi moc líbilo, že opravdu po každé technice nastala reflexe a zhodnocení. 
Již jsem absolvovala některé předměty, na kterých jsme dělali různé techniky, 
ale k některým nám na konci učitel nic neřekl, takže tyto techniky nemohu uplatnit 
v praxi. 

AVZK_2 8 

Poté co zvolím cílové téma, zamyslím se nad aktivitami, které jsem si mohla osobně 
vyzkoušet na hodině artefiletiky a arteterapie, případně si projdu knihy, které se zabývají 
různými aktivitami, které se váží k mnou zvolenému tématu, a vyberu si tu, která se bude 
nejvíce hodit k mému cíli.  

AVZK_4 4 

Nejvíce přínosné pro mne bylo, že jsem si některé techniky mohla osobně vyzkoušet. 
Osobní zkušenost pro mne byla mnohem cennější 

AVZK_4 7 

Vzájemná vazba mezi cílem a námětem je v momentě sebereflexe, kdy dojde 
k uvědomění si vlastních zjištěných informací. Na hodině Artefiletiky to bylo u mě 
v momentě diskuze, kdy jsme si povídali o tom, co znamenají různá výtvarná ztvárnění 
na vytvořeném obrázku. Dále jsem si při diskuzi uvědomila důležitost zadání úkolu 
a použití vhodnosti slov, aby v nás daný námět vyvolal pouze uvědomění si určitých věcí, 
nikoli však hloubku těchto zjištění.  

AVZK_12 7 

 

Za osobní zkušenost nelze považovat zprostředkování, 
či hlubší osobní přípravu. Přesto i zprostředkovaný 
vhled do aktivity považují respondenti za impulz 
pro stanovení cíle.  

Je to obyčejná konzultace s kolegy, když to pochopí jeden, dá se to přenést  OSV_5 6 
Je potřeba si téma dobře připravit a být si jistý, že se v něm sám dobře orientuji. Držet se 
spíše jednoho hlavního tématu. 

DVV_4 4 

Moje literární zkušenost. Odhadnutí okamžiku „těsně před rozhodnutím“. Rozhodnutí 
v klíčové věci je to, co chceme, aby si děti nanečisto vyzkoušely, a tak to je to stěžejní 
a to hledáme v příběhu. 

DVS_6 10 
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Axiální analýza v oblasti Volba cíle ve vztahu k volbě prostředků: 

Příčinné 
podmínky  

JEV  Kontext  Intervenující  
podmínky  

Strategie jednání a interakce  Následky  

• Závazné 
kurikulum 
OSV 
(RVP ZV) 

• Práce 
se třídou 

• Prevence 
rizikového 
chování  

Volba cíle 
OSV 

• Prostor 
pro pedagogickou 
diagnostiku 
(dlouhodobá práce 
se skupinou, 
při aktivitách cílených 
k diagnostice, 
či ve vedlejším 
výstupu a během fází 
reflexe). 

• Respekt k potřebám 
jednotlivce v rámci 
potřeb skupiny.  

• Participace 
vychovatelů na práci 
se skupinou třídy. 
 
  

• Neřešená oborová 
kvalifikace OSV, 
resp. aprobace pedagoga 
OSV: (např. problém 
didaktické transformace 
obsahu: respondenti 
nerozkládají 
charakteristiky obsahu 
ani dle formulací 
podrobného rozpracování 
cílů RVP) 

• Absence pojmu 
pedagogická diagnostika 
v profesním jazyce 
pedagogů, přestože 
v uvažování respondentů 
je diagnostický proces 
obsažen. 

• Volba cíle vychází ze znalosti 
o skupině, resp. potenciálu 
rozvoje skupiny i jednotlivců 
třídy (potřeby skupiny, 
resp. objednávka skupiny) 

• Preference techniky 
na základě sebezkušenosti 
respondentů; volba cíle 
v rámci potenciálu techniky 

• Znalost skupiny, 
resp. potřeby skupiny jako 
determinanta přizpůsobení 
cíle a postupů vyspělosti 
skupiny: věkovým 
i individuálním zvláštnostem 

• Akcent vazby cíle a reflexe 
jako didaktické opory 
pro splnění cíle. 

• Respekt k psychické 
bezpečnosti v rámci zacílení 
výuky (obecně citlivé téma, 
či specificky pro skupinu, 
či jednotlivce)  

• Dvojí chápaní 
významu pojmu 
potřeby skupiny 
se jeví jako příčina 
komplikovaného 
vyjadřování, 
resp. chápaní práce 
s cíli OSV. 

• Postupy, kde jsou cíle 
pojmenované jako 
rozvojové potřeby 
skupiny dětí, 
resp. jedinců, je 
možné interpretovat 
jako postupy shodné 
s nastavením cílů 
v diskurzu ZP. 

• Ocenění vlastní 
zkušenosti doplněné 
o odborné postřehy 
jako důležité součásti 
profesního růstu  

•  
Významnost výstupů axiální analýzy podporuje vizualizace matice překryvů (četnosti vztahů) mezi skupinami kódů 

• CÍL_KURIKULUM a POTŘEBY SKUPINY (hledání pojetí pojmu potřeby skupiny ve vztahu k OSV v RVP) 

• CÍL_KURIKULUM a CÍL_OBJEDNÁVKA SKUPINY (váže se na interpretaci týkající se citované části RVP: …učivem se stává žák, či skupina) 

• CÍL_DIAGNOSTIKA (vykazuje zastoupení ke všem kódům v logice didaktických postupů s výjimkou preference metody; v interpretacích se 

váže k profesní dovednosti bez vazby na profesnímu terminologii (pedagogická diagnostika)  
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• POTŘEBY SKUPINY a POTŘEBY JEDNOTLIVCE (blízkost kódů ve výpovědích dokladuje jejich úzce společné zvažování) 

• CÍL_PREFERENCE METODY UČITELEM (se zdá četností nevýznamným kódem, avšak tematicky důležitým podnětem k intepretaci matetiálů 

k volbě cíle skrze sebezkušenost s metodou, též v souvislosti s požadavkem profesního růstu) 

 

Obrázek 3 Vizualizace překryvů (četnosti vztahů) kódů skupiny ZACÍLENÍ a skupiny RESPEKT K POTŘEBÁM ŽÁKŮ 
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Terminologická ukotvení v oblasti Cíl a volba prostředků učení: 

• Pojem potřeby skupiny: V interpretacích respektuji, že je třeba odlišovat v textech 

respondentů dva možné významy pojmu potřeby skupiny:  

 potřeby skupiny ve smyslu potřeby dalšího osobnostního a sociálního rozvoje, 

tj. potenciál rozvoje na základě diagnostikovaného deficitu v úrovni 

schopností či dovedností žáků, tzv. objednávka skupiny (čili pedagogem 

stanovená oblast pro adresné stanovení cílů OSV dle RVP);  

 potřeby skupiny jako úroveň schopností a dovedností, kterou pedagog 

respektuje jako jednu z podmínek edukačního procesu; na základě toho 

přizpůsobuje výukovou situaci tak, aby proces učení mohl být úspěšný 

(resp. pedagogovy postupy); v tom smyslu jde o jeden z determinantů (faktor, 

klíčová podmínka) výchovného procesu (kap. 2.1. a kap. 3, Průcha, Blížkovský, 

Pelikán; v komparaci s texty ZP jako charakteristiky vychovávaného v kap. 3.2.). 

• Absence pojmu pedagogická diagnostika ve formulacích respondentů: Zjištění 

dokládají, že pojem pedagogická diagnostika chybí v profesním jazyce pedagogů, 

přestože v didaktickém uvažování respondentů lze zřetelně vysledovat 

diagnostický proces a práci s jeho výstupy (cíl i postupy ve výuce 

se v didaktickém uvažování respondentů podřizují výstupům pedagogické 

diagnostiky). Uvedené zjištění platí v rámci výzkumu v této skupině respondentů.  

 

Interpretace didaktického uvažování v oblasti Cíl a volba prostředků učení:  

• Potřeby skupiny jako cíle lekcí OSV (v prvním významu): Pro odlišení 

v pojmenování kódu jsem užila zástupný pojem Objednávka skupiny. V širokém 

pohledu zdůrazňují především znalost potenciálu rozvoje skupiny i jednotlivců své 

třídy. Postupy, kde jsou cíle stanovené jako rozvojové potřeby skupiny dětí, resp. 

jedinců je možné interpretovat jako postupy shodné s nastavením cílů v diskurzu 

ZP. V interpretaci lze tato vyjádření ztotožnit s následující formulací RVP ZV 

(viz též kap. 5 a jinde) pro průřezové téma OSV: Specifikou Osobnostní a sociální 

výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a 

stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života RVP ZV (2016, s. 126). 

V důsledku to znamená, že v takovém stanovisku ZP není v rozporu s RVP ZV. Texty 

respondentů vypovídají o didaktickém uvažování o cílech, ale nepřinášejí přesnější 
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zjištění o procesu operacionalizace cíle. Na rozdíl od instruktorů vedených ke 

„kvalifikaci“ systémem vzdělávání ZP (kap. 3.1), učitelé či vychovatelé nemusí 

pracovat zorientovaně s operacionalizací cíle, pokud adekvátní vzdělávání 

neabsolvovali. Tento názor podporují zjištění, že respondenti nerozkládají podrobnější 

charakteristiky obsahu ani dle formulací podrobného rozpracování cílů RVP. Zvláště 

v konkrétnějších vyjádřeních o cílech jde spíš pojmenování vypozorované reality: 

„trable žáků“ či konkrétní situace nepřiměřeného chování ve skupině. Ve srovnání 

s Valentovým pojetím výuky OSV na školní situaci (kap. 5, podobně Srb & kol.) je 

otázkou, zda takto nastavené behaviorální cíle (nepřímá řešení nekázně) obstojí 

v predikci výuky, potažmo výstupů výuky. Zjištění v tom smyslu nejsou 

jednoznačná, avšak lze také předpokládat, že se mohou vztahovat k práci se 

třídou, či k prevenci rizikového chování (podrobněji kap. 3.2.1, resp. kap 3.1.1). 

Didakticky náročné rozhodování, které respondenti až na jednoho již nerozkrývají, 

může předznamenat problém: nakolik bude proces učení během aktivity zacílené 

analogicky k reálné situaci efektivní či kontraproduktivní. Pracovat na reálném 

problému skrze analogický zážitek může dospět k cílenému zobecnění pravidel 

chování či mravního rozvoje a může se promítnout do příštího jednání. Ale pokud 

se proces posune do pedagogické intervence ve veřejné formě, učení bude 

minimálně u viníka blokované stresem (kap. 4, komplikace motivace např. 

Pavelková). V teoretických oporách se dostáváme k v širším pohledu k filosofii 

výchovy, sociální psychologii, sociální pedagogice (kap. 1.1 a kap. 1.2: Patočka, 

Smékal, Helus, Vážanský; Bendl, Pávková; resp. Křivohlavý, Gintel, Jirásek, Holec, 

Hanuš a další). V užším nastavení záměrného výchovného působení se téma vztahuje 

k Pelikánově pojetí přímého a nepřímého výchovného působení ve výchovné situaci, 

či přístupem zaměřeným na žáka, práce s afektivní doménou cílů (podrobněji kap. 

3.3), avšak s oporou ve znalostech sociální a kognitivní psychologie (např. psychické 

bloky učení podle Pavelkové, Čápa, Brestovanského v kap. 4, či odlišením 

psychologické a pedagogické intervence Ondrejkoviče, Matějkové, Pokorného, či 

Valentové, Martanové, Jedličky aj. v kap. 3.1.1)  

• Zacílení na rozvoj komunikačních dovedností: Respondenti označují rozvoj 

komunikačních dovedností za vedlejší cíl reflektivní části výukové strategie (praxe 

komunikace). Samostatná skupina výpovědí evokuje pochybnosti shodné 
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s výzkumnými zjištěními Valenty (2013, s. 84): přecenění praxe166 při učení 

komunikačním dovednostem bez podpory zobecnění příslušných komunikačních 

zákonitostí. Příčinou můžou být intuitivní znalosti pedagoga, které ale zcela jistě 

nenahradí rozumějící znalosti a praktické rozpoznání, které se předpokládají jako 

základní požadavky na kvalifikaci pedagoga životních dovedností (Valenta, 2013, s. 47 

v kap. 3.1). Jde o kontext dosud nevyřešené oborové kvalifikace OSV, 

resp. aprobace pedagoga OSV (podle Valenty, také Slavíka v kap. 3.1). 

Komunikace je v textech ZP spojována s kultivací interakcí v rámci pěstování 

kultivované osobnosti, v obsahu holistické výchovy (kap. 1.1, kap. 4 aj.). Podobně, 

spíš ve smyslu souběžného, či vedlejšího cíle, zmiňují respondenti průběžné pěstování 

schopnosti kultivované komunikace (jako „funkční“ dovednosti), zpětné vazby 

v ohledu na skupinová pravidla. 

• Potřeby skupiny jako determinanta při hledání výukové strategie (v druhému 

významu pojmu, ve smyslu respektu k věkovým i individuálním zvláštnostem): 

V procesu uvažování nad cílem respondenti volbu cíle revidují znalostí skupiny jako 

klíčového východiska práce se třídou ve výuce. Předznamenávají tak limity 

a možnosti skupiny jako podmínku nastavení výuky ve shodě s odborným pohledem 

na determinanty výuky (kap. 3.2 a 3.2.1, též kap. 4, obr. 11; v kap. 3 Průcha, Pasch).  

• Role pedagogické diagnostiky pro práci se skupinou: Respondenti chápou jako 

klíčový proces hledání charakteristik skupiny, včetně odlišností a specifik 

jednotlivců. Výpovědi dokladují ve svém uvažování vysoké nároky na hloubku 

znalostí vstupních charakteristik cílové skupiny. Shledávají je dostupné, což je zřejmě 

dáno možnostmi práce pedagogů se skupinou dětí na základní škole. Pedagog OSV ve 

škole má výhodu dlouhodobé práce se skupinou pro adresné stanovení cílů od počátku 

práce se skupinou i následné přizpůsobení výukové situace respektující úroveň 

rozvoje skupiny. Pedagogická diagnostika skupiny týmem instruktorů kurzů 

v deskripcích ZP bude rozdílná v dostupnosti vstupních znalostí o cha-

rakteristikách skupiny, logicky se bude lišit v postupech (v kap. 3.2 a 3.2.1, např. 

Jirásek, Křivohlavý, Hrkal, Holec aj.). I pokud jde o kurzy otevřené, kde tým pracuje 

s neznámou skupinou, bývá scénář kurzu v počáteční fázi vybaven diagnostickými 

aktivitami a na společných ad hot poradách na základě výstupů průběžné diagnostiky 

tým aktualizuje další scénář včetně cílů rozvoje (kap. 3.2, kap. 3.3 a podrobněji kap. 

                                                 
166 Zažitý mýtus: OSV nastane, když se ve vyučování komunikuje. (Valenta, 2013, s. 48) 
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4, např. Jirásek, Gintel, Holec, Franc, Paulusová, Hanuš, Chytilová). Podobně na 

kurzech na zakázku pro školy či pracovní skupiny musí počítat s velkým prostorem 

pro vstupní diagnostiku, přestože tvorbě scénáře předcházejí vstupní rozhovory 

o skupině se zadavateli. Oproti dlouhodobé práci se skupinou ve škole jde o odlišné 

postupy. Bylo by však chybou v komparaci spekulovat o nižší efektivitě 

pedagogické diagnostiky. Zjištění dokládají, že respondenti případu v úvahách 

vidí prostor pro diagnostiku při dlouhodobé práci se skupinou i při aktivitách 

(cílených k diagnostice, či ve vedlejším výstupu) a během fází reflexe. Závěr nelze 

vtáhnout obecně na pedagogy OSV na základní škole. 

• Respekt k psychické bezpečnosti v rámci zacílení výuky: Intepretace odkazuji 

na analýzu samostatně zpracovaného kódu PSYCHICKÁ BEZPEČNOST, kde jsou 

výpovědi zpracované v širších souvislostech cíle a postupů. 

• Vazba tématu cíle a reflexe: Fázi reflexe chápou respondenti jako didaktickou oporu 

pro splnění cíle tím, že je prostorem k usměrnění procesu učení směrem k cíli ve 

facilitovaném provázení učení pedagogem.  V terminologii obecné didaktiky je 

vhodné takto zvažovanou roli reflexe označit jako příležitost k facilitaci 

re-konstruování či ke konstruování znalosti (příležitost k učení, resp. korekci 

porozumění smyslu v pojmech, generalizacích s přesahem k transferu do praxe, kap. 

2.1 a kap. 4 a 4.2 obr. 13). Interpretaci v širším kontextu odkazuji k interpretacím kódu 

REFLEXE.  

• Impulz osobní zkušenosti pedagoga s aktivitou pro volbu cíle: V uvažování 

respondenti volí cíl pro skupinu tak, že upřednostní jistotu ověřené techniky 

a v rámci jejího potenciálu pracují s cílem167. Ve výpovědích se objevuje ocenění 

odborné debaty následující po osobní zkušenosti s technikou (o potenciálu, postupech, 

variantách, rizicích). Osobní zkušenost s technikou je požadavkem didaktických 

postupů s hrou nejen ZP (kap. 4.1, např. Vališová, Hermochová, Valenta; v textech ZP 

jde o masivně se opakující téma, např. Hrkal, Walder, Jirásek, Holec, PrvoSen). 

Z analýzy vyplývá, že respondenti považují vlastní zkušenost doplněnou o odborné 

postřehy za důležitou součást profesního růstu. To koresponduje s požadavky na 

kvalifikaci pedagoga v ZP, stejně jako pedagoga OSV, artefiletiky, DV, či učitele 

obecně (v kap. 3.1. např. Slavíkův požadavek na učitele jako reflektivního praktika; 

                                                 
167 Ačkoliv nejde o zájem výzkumu, ukázalo se, že tyto postupy volí téměř výhradně respondenti, kteří pracují 
s artefiletikou a jen někteří s DV, či OSV. Tím se otevírá téma k dalšímu zkoumání. 
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Píšové, Duschinské mentoring v profesním životě učitelů; podobně Valenta; zásady 

profesního růstu instruktorů PŠL PrvoSen v oblasti ZP, podobně Jirásek, Gintel, 

Holec, Hanuš, Chytilová, aj.). 

• Participace vychovatelů na práci se skupinou třídy: Zjištění vztahující 

se k úvahám o smysluplnosti spolupráce učitelů s vychovateli zpochybňuje 

výhradní užití pojmu učitel pro roli vzdělavatele v oblasti OSV. Současně 

se potvrzuje jako přesnější užít širšího pojmu pedagog pro tuto oblast (Pelikán, 

Blížkovský, Valenta, např. kap. 1 a 3.1) 
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7.1.2 Budování příležitosti k učení ve výukové strategii ZP: 

REFERENČNÍ RÁMEC JEDNOTLIVCE 

Referenční rámec skupiny či jednotlivce jako 
faktor osobní významnosti situace, je 
dle Valenty v didaktice OSV charakterizován 
ego-angažovaností, a vztahuje se k nastavení 
jádrové činnosti v principu zosobnění (Valenta, 
2013, s. 64). Vidět sám sebe v aktivitě je jedním 
z momentů, který je ve výpovědích zdůrazňován 
jako požadavek na námět, aby mohl poskytnout 
prostor k individuálnímu prožívání. Od takového 
nastavení výukové situace očekávají osobní 
zainteresovanost žáků v učení (kde se však mohou 
někteří žáci najít, …podobný svůj zážitek; rozumět 
svým vlastním prožitkům, si ji každý dokreslil 
již podle svého). Výpovědi řeší ojediněle též riziko 
veřejného řešení osobního tématu žáka. 

Pokračováním příběhu, dál jsem se ptala, jak rytíře vybavili, kterými vlastnostmi (dobrými 
i špatnými), proč ho tím vybavili a jestli je jejich rytíř podobný jim samým.  

AVZK_12 28 

Námět by tak měl být jednoduchý až neutrální. Podle vytyčeného cíle by měl nastavit 
atmosféru, přesně tak, aby nepřesahoval do osobní roviny a zároveň ji nepodceňoval – 
aby si ji každý dokreslil již podle svého 

AVZK_10 14 

Fiktivní situace není přímo určená na konkrétní situaci konkrétního studenta. Je schovaná 
za filmový příběh, kde se však mohou někteří žáci najít a vzpomenout si na podobný 
svůj zážitek. 

DVV_6 17 

Předpokládaným cílem bylo vést žáky k sebepoznání, k tomu, jak se učit rozumět 
svým vlastním prožitkům a jak zvládat svoje emoce 

AVZK_8 5 

-propojit téma se životem (s reálnem), co je zúčastněnému blízké, známé AVZK_17 20 

 

 

V této skupině výpovědí lze rozpoznat respekt 
respondentů k jednotlivcům ve skupině dětí, 
jejich osobní zkušenosti, individuálně odlišného 
prožívání i volby řešení výukové situace. 

Při volbě jádrové činnosti respondenti preferují 
poskytnout dostatečný prostor pro svobodný 
projev ve výukové situaci. Cítí příležitost k učení 
žáků tam, kde se jednotlivci mohou realizovat 
(využít …. jejich individuální zkušenosti; 
dle vlastních priorit a volby; více prostoru 
pro realizaci). 

Pokud použiji metaforu v námětu, nepodsouvám nikomu svůj vlastní popis a můžu lépe využít 
fantazie dětí a jejich individuální zkušenosti. 

AVZK_18 17 

Dáváme možnosti a děti si samy vyberou, která se na ně hodí. AVZK_16 21 
Nejdůležitější je při motivaci – neokrádat děti o jejich vlastní představivost a kreativitu, 
myšlení a komunikaci. 

AVZK_6  38 

Nechává otevřené možnosti a provokuje nedořešeným problémem, je neukončený 
a povzbuzuje potřebu ukončení dle vlastních priorit a volby. 

DVS_3 11 

Větší svoboda, spontánnost, své představy DVV_5 14 
Dále jsem si uvědomila, že některé věci vidí děti úplně jinak. Například holčička Terezka 
namalovala/vybarvila vlastnost jenom kvůli tomu, že se jí tam hodila barva, nemělo to pro ni 
v tu chvíli žádný význam.  

AVZK_12 8 

-téma by nemělo být úzce definováno, aby každý jedinec měl možnost rozvinout svoji 
fantazii, měl více prostoru pro realizaci 

AVZK_17 48 
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Část výpovědí se váže k potenciálu reflexe 
pro konfrontace osobního prožívání činnosti 
se zkušeností jiných. Reflexe je respondenty 
vnímána jako příležitost k učení respektu 
k rozdílnému individuálnímu vnímání situace 
ve skupině, potažmo odlišnému referenčnímu 
rámci (pochopit třeba své chování nebo myšlenky; 
zvědavost, jak to dopadlo u ostatních; dítě 
..se dozví jiný pohled na věc).  

Je to velmi důležité, aby měl každý možnost zpracovat své pocity a uvědomit si moment, 
který pro něj byl ten nejsilnější.  

AVZK_18 28 

Každý máme jiné zkušenosti a v zobecnění tématu má každý prostor najít sám sebe. AVZK_18 31 
Uvědomit si, pochopit třeba své chování nebo myšlenky. Důsledkem v tomto případě nebyly 
těžké myšlenky nebo něco negativního, ale uvědomění si situace a jejího ochranitelského 
chování vůči bráškovi. 

AVZK_13 37 

Ukojit zvědavost, jak to dopadlo u ostatních. DVS_8 31 
Dítě zjistí, že tu situaci takto neprožívá samo, nebo se dozví jiný pohled na věc.  DVV_1 31 

 

V souvislosti s niterným světem jednotlivce, resp. 
referenčního rámce jednotlivce se respondent 
vyjadřuje k variantě zpracování zážitku 
prostřednictvím samostatně zpracované 
sebereflexe. Je to ojedinělá, avšak důležitá 
myšlenka k dilematu, má-li reflexe založená 
na sdílení ve skupině zásadní význam pro učení 
jednotlivce. Jde o polemiku srovnatelnou 
s odbornou diskusí o významu reflektivního 
zpracování zážitku v rámci výukové strategie 
ZP (kap. 4. 2). 

Diskuze jak mohu výstupy z lekce použít ve svém životě, je důležitá a je součástí závěrečného 
shrnutí učitelem. Přesto však vnímám, že pokud se má odehrát určitý průlom a posunutí 
směrem vpřed u jednotlivých žáků, tedy posun k větší motivaci a větší víře ve své schopnosti 
a nastartování v touhu svoje sny a cíle plnit, tak se to odehraje v nitru každého žáka soukromě, 
bez další ventilace. Závěrečný proces uvědomění si, prožijí žáci již mimo skupinu.  

DVV_6 36 
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REFERENČNÍ RÁMEC SKUPINY 

Referenční rámec skupiny podobně jako 
referenční rámec jednotlivce dokládají respondenti 
v požadavku osobního zainteresování dětí 
ve skupině. Ve výpovědích rezonuje předpoklad, 
že zajímá-li něco jednotlivce, lze to vztáhnout na 
celou skupinu. To zřejmě vyplývá z toho, 
že pedagog běžně pracuje s celou skupinou 
a rutinně vnímá skupinu jako jeden celek 
se společnými vývojovými charakteristikami. 
Rutinní přístupy částečně zpochybňují ty 
výpovědi, ve kterých lze zaznamenat akcent 
na znalosti specifik zájmů a potřeb konkrétní 
svěřené skupiny pro účinné nastavení činnosti 
(jejich zájmu, filmy pro jejich věk, situace blízké 
jejich životu; „ze života“ žáků, musí mít prvky 
něčeho, co žáci dobře znají ..) 

Musí se to týkat jejich zájmu, filmy pro jejich věk, situace blízké jejich životu. To je zaujme, 
motivuje. 

OSV_2 9 

Někdy zařazuji lekci s cílem, pro děti zcela novým, ale i tak se snažím, abych odhadla, že bude 
nějak vycházet z jejich potřeb, abych se vyhnula nebezpečí, že je daný cíl nebude zajímat, či je 
přesahovat. 

OSV_8 4 

Připodobněním, že něco podobného už zažili nebo mohli zažít.  
Také je dobré udat příklad ze života, aby viděli návaznost do praxe, použití v životě 

OSV_10 11 

Činnost musím udělat pro děti co nejvíce zajímavou, namotivovat je, vyprovokovat zájem AVZK_4 14 
-námět musí být „ze života“ žáků, musí mít prvky něčeho, co žáci dobře znají, s čím se již 
setkali, co je může oslovit  

AVZK_17 19 

Pomohlo mi, když jsem si představil následné otázky k reflexi a potřeby žáků. Příběh, u kterého 
mi nejvíc seděly otázky k dané skupině dětí, byl pro mě ten pravý. Tedy bylo pro mě důležité, 
aby cíl nejvíce korespondoval s potřebami skupiny, příběh byl pouze pomůcka k naladění žáků 
k diskuzi vhodnými obrazy  

DVS_4 6 

 

Znalost referenčního rámce skupiny 
respondenti zvažují jako východisko 
pro nastavení výukové situace v jádrové 
činnosti tak, aby pro skupinu bylo řešení situace 
zajímavé. Motivace je v tomto případě opřena 
o vnitřní zdroje podobně jako v kontextu 
referenčního rámce jednotlivce v předchozím 
textu. Ve výpovědích se v didaktickém nastavení 
výukové situace propojují dva požadavky (osobní 
zainteresování a potřeba řešit situaci v jádrové 
činnosti v její naléhavosti). Takové uvažování míří 
k základnímu nastavení úlohy prožitku v učení 
v deskripcích ZP: situace nastavená na vnitřní 
motivaci (výzvou) v oblasti zájmu podpoří učení 
(kap. 4).  

Ale někdy zařadím i hry, kdy se děti vzájemně poznávají, častěji scénky, anebo rozhovory, 
anebo projekty ve skupinkách, kdy se musí hledat řešení. Tam je důležité, aby je to zaujalo 
tématem, aby se jich to týkalo. Byly tam otázky, na které třeba nemají jasné odpovědi. 
Při hodině angličtiny jim to dá i něco do života, kromě jazykových cílů, samozřejmě. 

OSV_2 6 

Právě tím, že to bude dilematické a nebude to mít v dané chvíli jasné řešení. Pro různé věkové 
skupiny to bude jiné, například u dospívajících dětí je vidět určitá pluralita názorů, už to není 
dětské vidění morálky. Pro tyto žáky je vhodné nastavit rozporuplnou situaci, která se dotkne 
jejich tvořících se postojů, názorů. Následné diskuze jsou poté mnohem plodnější. 

DVS_4 11 

Musí být dostatečně atraktivní, aby všechny zapojila (podobně pracují s napětím 
dramaturgové seriálů, když vybírají moment ukončení dílu – tím donutí diváky přemýšlet).  

DVS_4 9 

Situace musí být pro děti čitelná a lákavá, aby ji chtěly vyřešit. DVV_3 9 

Zajímavé vyvrcholení pro děti, něco, s čím se děti ztotožní. DVS_2 10 
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Některá vyjádření zaznamenávají diagnostický 
potenciál reflektivní fáze práce se skupinou 
ve smyslu ověření referenčního rámce skupiny. 
Konfrontace uvnitř skupiny je respondenty 
vnímána jako příležitost k učení dětí 
v sebepoznání; k poznání ostatních (i ve smyslu 
kurikula OSV dle Valenty v kap. 5). Zároveň 
poskytuje pedagogovi další východisko k cílům. 
Dokladují se tak úzké didaktické souvislosti 
kódů: referenční rámec skupiny, cíle, 
diagnostika, reflexe ve vztahu k nastavení 
výukové situace a analogie k ZP.  

Na dětech bylo ale vidět, že jim diskuze o jejich dobrých i špatných vlastnostech pomáhá 
urovnat si některé myšlenky, a věřím, že jim to v jejich budoucím životě pomůže.  

AVZK_12 34 

Ukojit zvědavost, jak to dopadlo u ostatních DVS_8 31 

Samy děti mi také sdělily, že by si chtěly vyzkoušet aktivitu příště hlavně děvčata společně 
a chlapci společně. V lavicích totiž děti sedí tak, aby si tolik při vyučování nepovídaly. Děti 
při diskuzi mohly vyjádřit své pocity a názory. 

AVZK_2 36 
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EMOCE_ATMOSFÉRA_EMOČNÍ PŮSOBIVOST 

Atmosféra výukové situace charakterizována 
důvěrou v následující činnost je ve výpovědích 
ošetřena transparentními postupy, které směřují 
k porozumění situaci. Zároveň respondenti 
zdůrazňují požadavek motivace v emočně silném, 
lákavém očekávání a současně naléhavosti řešit 
situaci v jádrové činnosti (situace musí být pro děti 
čitelná a lákavá, aby ji chtěly vyřešit; moment 
v příběhu, kdy je situace neúnosná (aktéři jsou 
na křižovatce) a musí se rozhodnout. Je vytvořeno 
napětí a děti nalézají odpovědi – vlastní varianty 
řešení; napětí musí být natolik velké, aby vzbudilo 
zájem, ale zároveň byl zachován prostor pro řešení, 
odkrývání dalších možností, souvislostí). 

Z těchto výpovědí je zřejmé, že za nosným pilíř 
atmosféry výukové situace považují tito respondenti 
emočně silný moment, napětí. Podle toho, zda ho 
staví na konfliktu příběhu, motivu či legendě hry, 
je patrné, pohybují-li se v didaktice DV, artefiletiky, 
či postupech práce s hrou (ZP, OSV). 

V takovém nastavení atmosféry jádrové činnosti 
se výpovědi shodují s charakteristikami postupů 
v ZP, které pracují se vstupní legendou 
a naladěním (kap. 4).  

důvěra žáků, vysvětlit, navodit příjemnou atmosféru, vysvětlím žákům, co děláme, jak vše 
půjde krok po kroku 

OSV_1 11 

vhodné vysvětlit výchozí situaci, aby pochopili všichni žáci a uvolnit atmosféru ve třídě 
např. hrou. 

OSV_1 16 

Informací nesmí být příliš (jednak si je děti nemusí všechny zapamatovat, a navíc zdlouhavý 
začátek může být nudný) a navíc pokud je určitá volnost umožňuje to určitou míru imaginace 
a improvizace.    

DVS_6 20 

Po seznámení dětí s příběhem či legendou hry, který nechávám postupně vygradovat příběh 
až k bodu zlomu (do ohniska), který zůstává pro děti otevřený nevyřešený. Zkusila jsem pak 
do této části vložit např. krátkou výrobu části kostýmu a malou úpravu prostředí, kde se 
měla odehrávat hra, čímž jsem ještě vzbudila v dětech napětí, očekávání, zájem. Pak jsme si 
z již známé části příběhu jen tak zkusili ve skupinkách „zahrát“ a následně jsme rozehráli 
samotnou hru. Tím vším jsem se snažila děti maximálně vtáhnout do aktivity, hry. Děti 
zajímalo, jak to bylo dál – otázkami mi to dávali najevo. Odpovídala jsem: tak to je na vás, 
zkuste na to přijít, jak by to asi mohlo nebo nemohlo být.  

OSV_8 11 

A pak ještě určitě zařadím něco tajemného, s čím si „jakoby nebudou děti vědět rady“, 
ale vyvolá to v nich otázku: K čemu tohle potřebujeme vědět?“ Probudí to další otázky, 
ale hlavně vůbec zájem o hru či aktivitu, kterou s nimi chci dělat. 

OSV_8 16 

Kde to je napínavé. Někdy se přou, což je v té angličtině těžké, ale to je klidně nechám 
dopovědět česky. 

OSV_2 11 

Situace musí být pro děti čitelná a lákavá, aby ji chtěly vyřešit DVV_3 9 
Jedná se o moment v příběhu, kdy je situace neúnosná (aktéři jsou na křižovatce) a musí se 
rozhodnout. Je vytvořeno napětí a děti nalézají odpovědi – vlastní varianty řešení. 

DVV_4 9 

Dramatické napětí musí být natolik velké, aby vzbudilo zájem, ale zároveň byl zachován 
prostor pro řešení, odkrývání dalších možností, souvislostí. 

DVV_5 12 

Eskalace příběhu. DVS_2 13 
Moment v konfliktu musí přímo korespondovat s tím, co chceme, aby děti řešily. Aby došly 
k námi (pedagogem) stanovenému cíli. V tento moment musí být situace v příběhu 
vyhrocena (dramatická), aby děti byly zvědavé a napnuté, (jak to vlastně dopadne) děti 
se musí vžít do role. 

DVS_5 20 

Aby si to prostě „užily“. AVZK_6  24 
Aby se žáci zamysleli, aby tento v nich vyvolal nějaké emoce, které se pokusí tvorbou 
vyjádřit. 

AVZK_8 15 
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Skupina výpovědí užívá přívlastek atraktivní 
(poutavého příběhu; aby se zatraktivnil; aby zněl 
zajímavě; nějakým způsobem zatraktivnit). Tím se 
výpovědi nepříliš pevně v postupech přibližují 
požadavku námětu blízkému vlastnosti legendy 
v deskripcích ZP. 

Zřejmě jde o motivaci opřenou o zájmy a z velké 
části jde o výpovědi zařazené také pod kódem 
referenční rámec. 

Musí se to týkat jejich zájmu, filmy pro jejich věk, situace blízké jejich životu. To je zaujme, 
motivuje. 

OSV_2 9 

Myslím, že je dobré námět nějakým způsobem zatraktivnit. Například ho zasadit do 
poutavého příběhu, samozřejmě vzhledem k věku dětí. Je také dobré dětem zadání přesně 
vysvětlit. Děti z vybrané třetí třídy jsou velmi hravé. Celkově jsou všichni ještě velmi dětští, 
hrají si s plyšovými hračkami, jsou dobrosrdeční. Proto bych začala například slovy: Zavřete 
očička, a zamyslete se, jak vypadá krajina kolem vás, když jdete ráno do školy, jestli vaše 
cesta vede kolem domů, nějakého hřiště, kde byste si chtěli hrát s kamarády. 

AVZK_2 15 

zasadit námět do příběhu, aby se zatraktivnil AVZK_5 16 

Příběh si připravit pečlivě, aby zněl zajímavě AVZK_18 25 
 

Připravit prostředí (včetně zvuků, vůně, světla) je 
ve výpovědích chápáno jako podpora nerušivé, 
tvůrčí, motivující atmosféry. Signifikantní je, 
že všechny zaznamenané výpovědi k prostředí podle 
identifikace náleží respondentům, kteří pracují 
s artefiletikou ve školním prostředí. Zdá se, 
že expresivní hra v artefiletice vzbuzuje mezi 
respondenty větší potřebu ošetřit citlivě atmosféru.   

Nezaznamenala jsem výpovědi vztahující 
se k přírodnímu prostředí. Absenci ocenění 
přírodních kulis jádrové činnosti nelze považovat 
za ignorování potenciálu atmosféry přírodního 
prostředí, či dokonce odmítání. Zda jde 
o významný rozdíl oproti základním atributům 
postupů ZP (kap. 4) je třeba zjistit.  

pohodlné a jim příjemné místo a bylo na nich vidět nadšení z práce, že je čeká něco, co chtějí 
poznat lépe.  

AVZK_18 15 

Pomohlo navození atmosféry. Než začaly holky kreslit, jsem ztlumila světlo. Každá si našla 
svůj koutek, kde byla sama. Použila jsem i vonnou esenci. Zavřely oči a já jim začala povídat. 
Představte si, že máte tu moc a umíte vykouzlit ochranný deštník. Koho nebo co byste pod 
něj schovaly, kdyby jste mely tu moc… . A pak už jsem je nechala pracovat. Jen jsem tiše 
pozorovala. Některá začala malovat ihned, některá trochu přemýšlela. Nedala jsem žádný 
časový limit. Ukončily jsme malování až ve chvíli, kdy už holky říkaly, že nevědí, co malovat. 

AVZK_13 15 

Vybrala jsem si relaxační místnost, s kobercem, vaky a polštáři. Zatáhla jsem žaluzie, aby bylo 
v místnosti přítmí. Děti si lehly tak, jak jim to bylo pohodlné. Pustila jsem zvuky přírody, 
především vody (déšť, šumění moře, řeky, zurčení potůčku, bouřku…) 

AVZK_3 7 

Je důležité navodit správnou atmosféru (při práci s jednou skupinou 3 děvčat jsem pustila 
jako zvukovou kulisu instrumentální hudbu na iPadu.  

AVZK_6  15 
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JÁDROVÁ ČINNOST 

Jádrová činnost (aktivita) je ve výpovědích shodně 
chápána ve vztahu k cíli jako klíčová příležitost 
k učení.  

Ovšem terminologie rozdílná: respondenti neužívají 
pojem jádrová činnost, ale blíží se významu pojmem 
klíčová aktivita (konkrétní aktivita umožní dospět 
k cíli; volbou klíčové aktivity nakonec neminula s cílem, 
který jsem si zvolila. Přívlastek klíčová je možné 
vztáhnout k dalším výpovědím z kontextu myšlenky: 
dobře zvolený námět korespondující s cílem; vztáhla 
k zamýšlenému cíli; prostředky by měly směřovat 
k cíli). 

V didaktickém kontextu lze nalézt úvahy analogické 
konstruktivismu (podle toho, co chci dětem příběhem 
sdělit, co chci, aby si uvědomily; Pomůže dětem činnost, 
kterou se rozhoduji zvolit, proniknout do tématu – stále 
s ohledem na cíl lekce). 

Jindy jsou výpovědi blízké behaviorismu (aby si děti 
vyzkoušely konkrétní dovednost; při kresbě 
si vyzkoušejí, jak umějí spolupracovat). V tom případě 
jde o tzv. jádrovou činnost ve Valentově definování 
(kap. 5) 

Přesnější specifika nastavení pedagogické situace 
v rámci jádrové činnosti řeší zařazení ke kódu 
SITUACE-METAFORA-FIKCE.  

Přesná konkretizace cíle, zamyšlení, zda konkrétní aktivita umožní dospět k cíli, tedy navodí 
situaci, která je důležitá pro to, aby si děti vyzkoušely konkrétní dovednost, prožily určitý 
zážitek apod.  

OSV_7 10 

Budou zapojené všechny děti? Pomůže dětem činnost, kterou se rozhoduji zvolit, 
proniknout do tématu – stále s ohledem na cíl lekce? A jaká činnost to bude nejlépe? Hra? 
Scénka? Příběh? Hra v roli? A jaký moment z příběhu vybrat, aby byl vázán k cíli? Dojde 
činností dětí skutečně k tomu, k čemu očekávám, a co si kladu za cíl? Tedy jakési předvídání, 
přemýšlení dopředu?! Vím, že je moc důležité, abych se volbou klíčové aktivity nakonec 
neminula s cílem, který jsem si zvolila. Vzpomínám si, že u jedné skupiny jsem zvolila hru 
v roli, ale daná skupina s ní neměla vůbec žádnou zkušenost, takže jsem, vůbec nevzala 
v úvahu možnosti a zkušenost dětí. Tolik asi k této otázce, ale nejsem si jistá, zda 
neodpovídám na něco jiného…. 

OSV_8 6 

Podle toho, co chci dětem příběhem sdělit, co chci, aby si uvědomily / naučily se / vcítily. Je 
zbytečné zahrnovat děti hodně informacemi, které nejsou relevantní. 

DVS_2 19 

-když jsme stanovila koncept, který budu realizovat, například já a sebepojetí já nebo já 
a vztahy s okolím, nebo já a životní prostředí, když mám toto rozmyšleno, potom můžu 
zhodnotit, zda mám dobře zvolený námět korespondující s cílem 

AVZK_17 10 

Interpretaci díla bych vztáhla k zamýšlenému cíli, např, sociální vztahy (přátelství, láska, 
rodina apod.)  

AVZK_8 29 

Prostředky by měly směřovat k cíli, důležitá je i vhodnost prostředků (příkladem je správně 
zadané zadání, volit vhodné komunikační prostředky, mluvit hlasitě, srozumitelně, uceleně 
a pomalu). 

AVZK_12 4 

Naopak jim sdělím, že při kresbě si vyzkoušejí, jak umějí spolupracovat a že spolupráce je 
pro život a fungování ve skupině velice důležitá. 

AVZK_2 22 
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Respondenti pracují v úvahách s tím, že pro učení hraje 
zásadní roli vlastní, improvizované hledání řešení 
žáky v rámci výukové situace. Vztahují se tak 
k efektivitě aktivizace, samostatnosti žáků v praktické 
činnosti (možnost, udělat něco sami, aby mohli situaci 
dokončit podle sebe; aby si děti vyzkoušely konkrétní 
dovednost, prožily určitý zážitek). 

Dát dětem možnost, udělat něco sami, aby mohli situaci dokončit podle sebe. Je důležité 
dát dětem důvěru v řešení situaci. 

DVS_7 15 

abychom navedli děti na správný směr, ne přímo správný směr, DVV_2 29 

to, jak daný úkol zadávám, je třeba dbát na to, abych toho neřekla málo, ale i na to abych 
toho neřekla moc 
– bylo pro mě obtížné najít mezi tím rovnováhu 

AVZK_5 13 

Přesná konkretizace cíle, zamyšlení, zda konkrétní aktivita umožní dospět k cíli, tedy navodí 
situaci, která je důležitá pro to, aby si děti vyzkoušely konkrétní dovednost, prožily určitý 
zážitek apod.  

OSV_7 10 
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Zásadní didaktickou otázkou je, zda jádrovou 
činností je také reflexe. Literatura nedává zcela jasnou 
odpověď (Valenta, 2011, 2013). Do jaké míry považují 
reflexi za klíčovou respondenti, je zřejmé z výpovědí 
(možnost zpracovat své pocity a uvědomit si moment, 
který pro něj byl ten nejsilnější; pro žáky je důležité 
vědět, jaký ona práce dávala smysl a kam jejich úsilí má 
směřovat; něco prožijí a je potřeba jakoukoli práci, 
lekci, hru zhodnotit, udělat závěr, ponaučení…. 
chceme, aby se žáci hrou prožitkem něco naučili. 
Nemuseli by si z lekce odnést to, co bylo naším cílem; 
Umožnit dětem ukotvení prožitku - zážitku před další 
možným použitím v životní situaci (vede k rozvoji 
osobnosti); Pokud by ta diskuse nebyla – chybělo by 
propojení zážitku s reálným životem a tím i možnost 
poučení). 

Z výpovědí lze jednoznačně porozumět tomu, 
že reflektivní fázi výukové situace považují 
respondenti za podporu učení, za smysluplnou, 
bezmála nezbytnou k ukotvení cíle učení. 

Pokud ovšem jádrem je aktivní práce s konkrétní 
cílovou dovedností obsaženou v činnosti (Valenta, 
2013, s. 145), o jádrovou činnost v reflexi nejde, pokud 
cílem není rozvoj některé s dílčích dovedností 
komunikace.  

Polemiky o účelu reflexe ve výukové strategii zážitku, 
které jsou v textech ZP časté, výpovědi nepotvrzují. 
Výstupem je zjištění, že v OSV pedagogové této 
skupiny považují reflexi za klíčovou součást 
výukové strategie, protože ji vnímají jako příležitost 
k učení.  

Je to velmi důležité, aby měl každý možnost zpracovat své pocity a uvědomit si moment, 
který pro něj byl ten nejsilnější.  

AVZK_18 28 

Bez tohoto transferu by nedošlo k SOCIÁLNÍMU UČENÍ, ale jen k rozvoji dovedností, 
poznatků. 

DVV_5 29 

Lekce by neměla ukončení! Nebylo by pro děti z toho ponaučení. DVV_1 37 
Důsledkem by mohlo být nenaplnění základního cíle artefiletiky a to vyložit hru, malbu 
a zasadit ji do širších kulturních souvislostí (jinými slovy esteticko-výchovný smysl 
artefiletiky by byl opomenut). Navíc i pro žáky je důležité vědět, jaký ona práce dávala smysl 
a kam jejich úsilí má směřovat. Naplňujeme tím nejenom kritické myšlení, ale rozvíjíme 
i společensko-kulturní smysl. 

AVZK_12 35 

Po vlastní zkušenosti s lekcí zastávám ještě více názor, že by žáci/studenti měli vědět, proč 
techniku vykonali a k čemu směřovala – měli by si odnést svoje vlastní závěry a neměli by 
si připadat jako pokusní králíci, k čemuž by mohlo dojít například v případě, že jim 
nesdělíme, proč jsme techniku dělali. Samozřejmě v návaznosti na cílovou skupinu. 
U starších žáků a studentů se mi zdá logické podat jim základní informace o artefiletice 
a technice, kterou prováděli. U menších dětí bych preferovala spíše vysvětlení, proč je to 
zajímavé vyzkoušet a v závěru, k čemu to pro ně bylo dobré.  

AVZK_10 36 

Oni něco prožijí a je potřeba jakoukoli práci, lekci, hru zhodnotit, udělat závěr, ponaučení 
Ve své podstatě chceme, aby se žáci hrou prožitkem něco naučili. Obecně řečeno – Měli 
jsme nějaké téma, to jsme udělali a je to. Nemuseli by si z lekce odnést to, co bylo naším 
cílem 

OSV_10 27 

Zobecnění by mělo přijít po reflexi. Umožnit dětem ukotvení prožitku - zážitku před další 
možným použitím v životní situaci (vede k rozvoji osobnosti). 

DVV_3 23 

Pokud by ta diskuse nebyla – chybělo by propojení zážitku s reálným životem a tím 
i možnost poučení. 

OSV 4 21 

Měli bychom přivést žáky k interpretaci výtvarného projevu na základě jejich osobních 
zážitků. Zabránit interpretaci něčeho vnuceného žákům učitelem. Jde o to, aby sami žáci 
nebo studenti mohli aktivně nacházet svou vlastní osobitou pozici výkladu a mohli svá 
mínění porovnávat mezi sebou navzájem. 

AVZK_14 4 
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PSYCHICKÁ BEZPEČNOST 

Atmosféra bezpečí a otevřenosti jsou požadavky, 
ve kterých se respondenti shodují. Rozdíly jsou 
v akcentu na jednotlivé aspekty: 

• Důvěra mezi pedagogem a skupinou 
či jednotlivci, resp. důvěra vzájemně mezi členy 
skupiny (důvěra žáků; velmi blízké a vřelé vztahy; 
panuje mezi námi důvěra). 

• Atmosféra psychicky bezpečná v postupech 
a zásadách práce (žádný obrázek není špatně, 
nikdo se nebude nikomu posmívat; pozitivní 
atmosféru ve třídě, založenou na kladné motivaci, 
diskuzi a otevřenosti)  

Samostatně jsou zařazena vyjádření ke specifickými 
rizikům bezpečné práce se skupinou: riziková témata či 
okolnosti (vztahy ve skupině; v životě jednotlivce). 

důvěra žáků, vysvětlit, navodit příjemnou atmosféru, vysvětlím žákům, co děláme, jak vše 
půjde krok po kroku 

OSV_1 11 

Musíme posoudit vzájemné vazby ve skupině. Role musíme zadávat podle individuálního 
postavení žáků ve skupině. V některých případech není vhodné obsazovat role vůdčími 
osobnostmi. Opět musíme zvážit psychickou bezpečnost. 

DVS_10 35 

Navíc se mi s nimi velmi dobře pracovalo, protože je mám moc ráda a ony mě také, měli 
jsme mezi sebou velmi blízké a vřelé vztahy. Tyto děti mě totiž považovaly za svého 
spojence a kamarádku.  

AVZK_2 13 

děti dobře znám, ony znají mě a panuje mezi námi důvěra.  AVZK_4 12 

Také jsme si v úvodu zdůraznili, že žádný obrázek není špatně, nikdo se nebude nikomu 
posmívat a nebudeme spolužákům, kteří se aktivity nezúčastnili, vyprávět kdo co nakreslil 
do svého obrázku. 

AVZK_4 29 

Vytvořit pozitivní atmosféru ve třídě, založenou na kladné motivaci, diskuzi a otevřenosti. AVZK_11 5 
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Pojem rizikový jedinec je respondenty chápán 
ve dvou pohledech:  

• Dítě s osobními problémy či problémy v rodině, 
ohrožené v pro něj citlivých tématech (učitel 
neví nic o žácích; měla jsem strach, abych žákům 
nechtěně neublížila …. nemá dobré rodinné 
zázemí).  

• Ditě je nositelem problému ve skupině, který 
chce pedagog zvolit jako rozvojový cíl. 
V nevhodném nastavení aktivity je na něj upřena 
nepřiměřená pozornost (přímo na příkladu dítěte 
ve třídě; roli viníka dítěti). Související didaktická 
řešení v potenciálu fikce viz další vyjádření níž.   

Rizika ve vztazích, resp. pozicích ve skupině chápou 
respondenti jako komplikující učení, či přímo 
ohrožující (staré křivdy … nejsou schopny se posunout 
dál a učit se hledat řešení). 

Poslední citace přináší pohled na širší možnosti 
třídního učitele (nejde o to se vyhýbat rozporům, ale to 
se hodí spíš na třídní výjezdy, kde je víc prostoru, 
a navíc třídní děti víc zná). 

Hru v roli zadáváme opět s ohledem na bezpečnost dětí a aktuální potřeby. Nikdo by se 
v roli neměl tzv. najít. Raději nezařazujeme bolestivá témata např. o rozvodech, úmrtích a 
podobně, nejsme-li si naprosto jisti, že taková situace u někoho nenastala a neohrozí ho 
(raději nevybíráme vůbec). 

DVV_4 18 

Pokud učitel neví nic o žácích, například z jakých jsou poměrů, jestli mají zájem a ochotu 
spolupracovat, každé rozhodnutí je rizikové. 

OSV_5 16 

V případě realistické situace se program “zakuklí” a jsou vytahovány staré křivdy a děti 
nejsou schopny se posunout dál a učit se hledat řešení. 

OSV 3 14 

Není vhodné ukazovat přímo na příkladu dítěte ve třídě: nervové zhroucení, pláč, odchod 
ze třídy, je lepší fiktivní příběh či postava, ve kterém se žák sice může najít, ale ví o tom jen 
on sám, nikoli okolí 

OSV_1 13 

Zeptat se sebe, zda děti hraní zvládnou. Nedávat roli viníka dítěti, které něco špatného 
provedlo. 

DVS_1 24 

Chtěla jsem zvolit techniku deštník nebo ulitu, ale měla jsem strach, abych žákům nechtěně 
neublížila. Žáci z 6. ročníku jsou totiž problémové děti bez motivace, spoustu z nich nemá 
dobré rodinné zázemí, rodiče, které o ně nemají až takový zájem a podobně. Proto jsem 
raději techniku provedla ve 3. A.  

AVZK_2 6 

Rizikem je příliš kontroverzní téma, dilema, které by mohlo ulítnout do osobních rovin. 
Vůbec nejde o to se vyhýbat rozporům, ale to se hodí spíš na třídní výjezdy, kde je víc 
prostoru, a navíc třídní děti víc zná. 

OSV_2 18 
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Skupina výpovědí se váže k didaktickému pohledu 
na volbu bezpečného námětu, či tématu jádrové 
činnosti. Respondenti se vymezují k rizikovým 
tématům obecně (téma šikana, může dojít k otevření 
ran, nebo k nepochopení závažnosti; nedotknout 
se bolestných témat). 

Některé výpovědi otevírají dilema o práci s citlivým 
tématem spadajícím pod kurikulum OSV, 
ke kterému se váže didaktický požadavek OSV: 
zosobněná. Např. pro citlivé téma nadváhy 
v následující citaci rezonuje úvaha vyhnout se mu, 
ačkoliv jde zároveň o rozvojový cíl kurikula životního 
stylu v OSV (volit témata, která nemohou dětem nijak 
ublížit jako anorexie u silnějších děvčat). V řadě 
výpovědích se ukazuje být východiskem převedení 
tématu z osobní roviny např. do modelové situace 
či fikce (ve shodě s Valentou, Slavíkem, kap. 4 a 5). 
Současně zde respondenti deklarují povědomí 
o riziku zveřejnění osobního příběhu (pro bezpečí 
a diskrétnost, zamezení ironizace problému, nepřímost, 
symboličnost; nedávat hrát své vlastní rodiče; nikdo 
by se v roli neměl tzv. najít; využít konkrétní osobní 
příběh a reflektovat ho veřejně je pro práci vychovatele 
a dalších pedagogických pracovníků nepřijatelné 
a může zanechat doživotní trauma…. křehké a citlivé 
téma, že není možné aplikovat na velkou skupinu. Proto 
je lepší přistoupit k fikci). Citované texty se zároveň 
vztahují k následné samostatné skupině výpovědí 
pod kódem SITUACE_METAFORA_FIKCE 

Např. téma šikana, může dojít k otevření ran, nebo k nepochopení závažnosti OSV_5 18 
Na pochopení, aby nedošlo k záměně cílů, nedotknout se bolestných témat, 
nebagatelizování, nebo zesměšnění žáka, nenavádět příliš k řešení, nechat prostor. 

AVZK_1 27 

Neopomenout zásady bezpečnosti, volit témata, která nemohou dětem nijak ublížit jako 
anorexie u silnějších děvčat atd. Vždy reagovat pružně na aktuální atmosféru a potřebu 
skupiny aktérů a mít v záloze náhradní program.  

DVV_4 4 

Využít konkrétní osobní příběh a reflektovat ho veřejně je pro práci vychovatele a dalších 
pedagogických pracovníků nepřijatelné a může zanechat doživotní trauma. Ke konkretizaci 
vlastního problému, je potřeba osobního jednání na základě získání osobní důvěry mezi 
pedagogem a žákem. To je však z mého pohledu tak křehké a citlivé téma, že není možné 
aplikovat na velkou skupinu. Proto je lepší přistoupit k fikci.  

DVV_6 19 

Aby někdo nebyl situací ohrožen – aby se ho netýkala bytostně OSV_9 19 

rizika shodnosti fikce s realitou ve třídě, důsledně - nikdo nikoho nebude zesměšňovat, 
urážet, dodržovat daná pravidla 

OSV_1 18 

 Je to bezpečnější – v přenesené situaci se klienti necítí být ohroženi, vlastně mluví jakoby 
někdo jiný, vstupují do rolí 

OSV_9 14 

V modelových situacích si mohou děti bezpečně vyzkoušet řešení i nepříjemných situací. 
Pokud hrají nějakou roli, je pro ně příjemnější vyjádřit svoje názory. Mohou se za postavu 
„schovat“. 

OSV_7 21 

 Spíš to bývá v textech učebnice, netroufla bych si začít se situací konfliktu té třídy, fikce je 
dobrá pro odtažitost, nechci je stresovat. Konkrétní problémy ve třídě řešíme zvlášť, hlavně 
třídní. Na těch fiktivních situacích je pro ně přirozenější si něco uvědomit, třeba 
o kulturních odlišnostech, o sociálních nerovnostech, osobní statečnosti hrdinů, o životním 
stylu apod.  

OSV_2 13 

Pro bezpečí a diskrétnost, zamezení ironizace problému, nepřímost, symboličnost. AVZK_11 18 
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Situace psychicky vypjatého momentu lekce je 
ve výpovědích vnímána jako situace předpokládatelná, 
či řešitelná Do jaké míry jde o psychické ohrožení, 
či spíš o emoční vypětí zaznívá opatrně (čas, 
pro případné rozhovory s jednotlivými dětmi o samotě, 
kdyby to některý z žáků potřeboval; následná pomoc, 
kdyby bylo potřeba). 

Zpravidla je zdůrazněna potřeba uvolnit emoce. 
Respondenti se uchylují k prostoru reflektivní fáze 
výukové strategie, kde logicky cítí potenciál 
pro katarzi emocionálního vypětí (vypovídat se 
ze zážitku; očistný sebereflexní charakter). Citované 
výpovědi je možné vztáhnout k tezím Slavíkova 
požadavku katarze prožitku v artefiletice a ZP, které 
pracuje s rolí reflexe pro uvolnění emocí v přímé vazbě 
na proces učení (kap. 3.1.1 a kap. 4.2 též Pokorný, 
Hanuš, Ondrejkovič, Válek aj.).  

Téma se vztahuje k respektu hranice kompetencí 
pedagoga a terapeuta. Explicitně je vyjádřeno 
ve výpovědích ojediněle (v podtextu posledních citací).  

Dítě je emočně naplněno a musí je ventilovat ven. DVV_1 31 

důležitost prožitý zážitek či pocit ventilovat, říci o něm druhým, podělit se o své pocity, 
ovšem pokud jedinec nechce mluvit - nenutit, optat se na problém jindy 

OSV_1 21 

A také bychom po ukončení lekce měli mít čas, pro případné rozhovory s jednotlivými 
dětmi o samotě, kdyby to některý z žáků potřeboval. 

AVZK_16 28 

následná pomoc, kdyby bylo potřeba, AVZK_3 38 

Upevnit si zážitek z role. Vypovídat se ze zážitku DVS_8 29 

Je potřeba prožité převést do řeči, komunikovat o prožitém, jak jsem se cítil. Jedinec 
se naučí formulovat svoje pocity, naučí se poslouchat druhé i sám sebe. Někteří žáci 
se při reflexi opakováním rozmluví. Má to i očistný sebereflexní charakter. 

OSV_10 23 

Důležité je nezasáhnout až do terapie.  AVZK_12 4 

Nezodopovězené otázky, nepříjemné pocity až úzkostné stavy a napětí, neporozumění AVZK_11 34 

 

  

http://www.gymnasion.org/archive/author/martin-ondrejkovic
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SITUACE_METAFORA_FIKCE 

Výuková situace, resp. příležitost k učení 
prostřednictvím prožitku respondenti 
označují pojmy: 

• situace ve hře, vyžadující naléhavostí 
činámětem aktivní reakci, řešení, resp. 
výzva (kdy se musí hledat řešení; napětí 
a děti nalézají odpovědi – vlastní 
varianty řešení). 

• ohnisko v příběhu, zpravidla u DV, 
ve smyslu momentu krize v dramatu 
(moment v příběhu, kdy je situace 
neúnosná; dramatický vrchol, 
kulminační bod, neúnosné napětí – 
musím hledat řešení). 

• modelová situace (řešit problém, který je 
obrazem reality; vyzkoušet si různé 
způsoby reakce a zvolit tu nejvhodnější). 

 Respondenti vyjadřují záměr v situaci 
implementovat cíl, resp. operacionalizovat 
do konkrétní roviny (ohnisko, protože podle 
něj jsem z cíle obecného formulovala 
konkrétní a vybrala i vhodné uchopení celého 
příběhu pro potřeby vzdělávání; místo, 
od kterého měly později děti hrát hru v roli, 
je totiž s cílem spjaté nejvíce). 

 V napětí, či konfliktu očekávají motivující 
moment: vyžaduje nějaké řešení, nějakou 
akci; neúnosné napětí - musím hledat řešení;  

 Ve výpovědích k modelové situaci 
se postupy blíží k nácviku na zkušenosti 
(podobně Pasch, Valenta, kap. 2.1).  

Ohnisko, protože podle něj jsem z cíle obecného formulovala konkrétní a vybrala i vhodné uchopení 
celého příběhu pro potřeby vzdělávání 

DVS_3 6 

Okamžik sporu (ohnisko) to místo, od kterého měly později děti hrát hru v roli. Je totiž s cílem spjaté 
nejvíce. 

DVS_6 7 

Jedná se o moment v příběhu, kdy je situace neúnosná (aktéři jsou na křižovatce) a musí se 
rozhodnout. Je vytvořeno napětí a děti nalézají odpovědi – vlastní varianty řešení. 

DVV_4 9 

Dramatický vrchol (Kulminační bod) - neúnosné napětí - musím hledat řešení DVV_5 10 

Musí to být situace, která vyžaduje nějaké řešení, nějakou akci. Která se zastavuje v napínavém bodě, 
aby děti nalákala, aby je motivovala k přemýšlení. 

DVS_4 9 

Ohnisko příběhu je moment rozhodování. Chvíle, kdy se žáci v roli rozhodují, jak bude příběh 
pokračovat. Možnost volby. Vzájemná interakce žáků a řešení problému. 

DVS_10 18 

V reálné situaci si žáci obvykle dokážou rychleji poradit, protože si vybaví zkušenost, kterou získali 
v situaci modelové. Pokud chceme děti naučit například, jak zvládat vztek, nemusíme čekat, 
až se pohádají. Mohou sehrát scénku na toto téma a vyzkoušet si různé způsoby reakce a zvolit tu 
nejvhodnější. 

OSV_7 21 

Ale někdy zařadím i hry, kdy se děti vzájemně poznávají, častěji scénky, anebo rozhovory, anebo 
projekty ve skupinkách, kdy se musí hledat řešení. Tam je důležité, aby je to zaujalo tématem, aby se 
jich to týkalo. Byly tam otázky, na které třeba nemají jasné odpovědi. Při hodině angličtiny jim to dá 
i něco do života, kromě jazykových cílů, samozřejmě 

OSV_2 6 

Zda je to skutečná situace a může se dětem v reálu přihodit DVV_1 12 

Tam, kde je konfliktní situace - potřeba řešit problém, který je obrazem reality. DVV_3 6 

Právě tím, že to bude dilematické a nebude to mít v dané chvíli jasné řešení. Pro různé věkové skupiny 
to bude jiné, například u dospívajících dětí je vidět určitá pluralita názorů, už to není dětské vidění 
morálky. Pro tyto žáky je vhodné nastavit rozporuplnou situaci, která se dotkne jejich tvořících se 
postojů, názorů. Následné diskuze jsou poté mnohem plodnější.  

DVS_4 11 
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Technickými poznámkami k nastavení 
jádrové činnosti respondenti vymezují 
rizika, které by ohrozila proces učení:  

• předem známý vývoj příběhu (budou 
postupovat podle toho, co znají, 
než podle svého uvážení; vědí 
už dopředu, co se po nic obecně chce 
..náboženství: se to po nás prostě chce, 
že nás někdo jako básničku naučil 
přikázání; neprořeknout se, jak by to 
mělo skončit). 

• nedostatečně promyšlené instrukce 
(informace podle toho, kam potřebujeme 
posunout myšlení; složitost odvede 
pozornost dětí od řešeného problému 
a děti se pouze věnují pochopení). 

Pokud děti vědí jak příběh skončí, může hrozit, že budou postupovat podle toho, co znají, než podle 
svého uvážení. 

DVS_8 16 

V náboženství mám zase problém s tím, že děti tuhle část vědí už na začátku. Oni vědí už dopředu, 
co se po nic obecně chce. Vědí, že jsou nějaká přikázání – nebudeš lhát, nemáme se hádat, máme 
odpouštět, nemáme zlobit, a když už se nám to povede, musíme se omluvit. A je pro mě těžké dostat 
je do fáze „zapomeňte na chvíli na to, co musíte a nemusíte“, jsme na „zelené louce“, zkusíme sami 
přijít na to, proč a co máme dělat, proč je to pro nás a naše okolí dobré, nebo ne, že se to po nás prostě 
chce, že nás někdo jako básničku naučil přikázání a já jsem to hodné dítě, které to přijalo, protože toPán 
Ježíš tak chce. Já nic proti tomuhle nemám, ale mým cílem je, aby si děti uvědomily - maminka mě má 
ráda, proto jí nebudu lhát a chci ji poslouchat, atd. a Ježíš mě má tady rád, a jestli já mám rád jeho, 
zajímá mě, jak žil a „choval“ se on a proč.  

OSV_8 25 

Říct, že budeme hrát hru v roli, jak pokračovat po přečtení příběhu Zadat to tak, aby děti věděly, 
jak a k čemu směřovat (neprořeknout se, jak by to mělo skončit)  

DVS_8 20 

Pedagog dává postupně další informace podle toho, kam potřebujeme posunout myšlení dětí (k řešení 
daného problému, k cíli ). 

DVS_5 27 

Aktivita nesmí být složitá. Složitost odvede pozornost dětí od řešeného problému a děti se pouze věnují 
pochopení. 

OSV 3 19 
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U pojmu metafora se obsahová analýza 
ukazuje jako komplikovaná. Pojem 
je zastoupen často, ale vždy v zúženém 
pohledu v odlišných akcentech na funkci 
ve výuce: 

Metafora je jen několika respondenty 
vnímaná jako usnadňující komunikaci 
(metafory nám obecně pomáhají 
ve vyjadřování; metaforický obrázek je 
pro děti ..a nejen pro ně… lepší 
na vyjádření vlastních pocitů než slova; 
už to známe i z Bible).  

Metafora podle respondentů otevírá 
prostor pro kreativitu (otvírá daleko větší 
prostor pro jejich tvůrčí vyjádření; 
Metafora nám může pomoci vzbudit 
v dětech kreativitu).  

Velmi náznakově ve výpovědích zaznívá 
úloha metafory omezit strach 
(bezpečnější; nemusejí se bát být upřímné). 

Ojedinělá výpověď upozorňuje na riziko 
nesrozumitelnosti metafory na příkladu 
konkrétní skupiny (obtížně si představují 
věci, které sice znají, ale přímo je nevidí 
před sebou, a hlavně abstraktní představy 
a pojmy jsou pro ně něco 
nepochopitelného). 

Výpovědi vykazují nepřesné porozumění 
smyslu metafory a role metafory ve 
výuce (srov. pojetí Slavíka, Marušáka 
a Valenty, podrobněji kap. 4.1 a 4.1.1) 

Metafory nám obecně pomáhají ve vyjadřování – o některých osobních tématech například celkově 
rádi hovoříme v metaforách, užíváme symboly, dalo by se dokonce říci, že jsou bezpečnější než slova. 
Zároveň, pokud užiji metaforu, dávám jedinci prostor pro jeho vlastní interpretaci a vyjádření, co 
pro něj daná slova znamenají.  

AVZK_10 17 

Metafora dává prostor pro fantazii. Metaforický obrázek je pro děti (a nejen pro ně) lepší na vyjádření 
vlastních pocitů než slova. Díky metafoře je také pro děti činnost atraktivnější, zajímavější, nedochází 
k ovlivňování.  

AVZK_4 17 

Metafora má obrovskou moc vyjádřit to, co si člověk dokáže představit docela jasně a přitom v každém 
z nás vyvolává osobní neopakovatelné emoce prvního dojmu. Najednou se nám otevřou před očima 
zavřené dveře a věci, na které jsme třeba zapomněli nebo je úmyslně potlačili a uschovali, se samy 
vyplavují na povrch. Je to jako by člověk otevřel dlouho zamčenou komoru, kam dával vše, co 
potřeboval někam dát a ony se na něj sesypaly. Někdy je mile překvapen, že znovu našel dávno 
zapomenuté věci a někdy se vrátí něco, co vidět nechtěl. 

AVZK_7 19 

Postava rytíře byla jasná. Z historie všichni vědí, že rytíř musel být vzorem chrabrosti a statečnosti. 
Přirovnání je navedla k diskusi. 

AVZK_1 17 

Protože už to známe i z Bible OSV_5 13 
Pro rozvoj tvůrčí fantazie jednotlivců, pro snazší pochopení námětu. 
Je dobré vytvořit atmosféru a pomocí metafory žáci lépe chápou zadání a rovněž to otvírá daleko 
větší prostor pro jejich tvůrčí vyjádření. 

AVZK_8 17 

Metafora nám může pomoci vzbudit v dětech kreativitu. Mohou se nechat unést fantazií. Protože je 
voskovka kouzelná a děti obrázek kouzlí, nemusejí se bát být upřímné, uvolněné, nedržet se ostrých 
a daných linií. Nemají dané, jak přesně má obrázek vypadat. 

AVZK_2 18 

Metafora je zástupná, žák si může představit více možností, nerozkrývá naprosto konkrétní věc, žák má 
prostor pro představivost. 

AVZK_1 19 

U těchto dětí nedoporučuji pracovat s metaforou, absolutně nikde. Obtížně si představují věci, které 
sice znají, ale přímo je nevidí před sebou a hlavně abstraktní představy a pojmy jsou pro ně něco 
nepochopitelného, a i když vynaloží nadlidskou sílu, aby je pochopili, nepomůže to. Jelikož tyto žáky 
znám již dlouho, a vím, že metaforu nechápou, vynechala jsem ji a vše jsem jim řekla a ukázala 
konkrétně. I pohádku jsem vybírala takovou, aby nebyla příliš obtížná a nehrála si s představami. 

AVZK_3 21 

Protože si to každý vztáhne automaticky na své zkušenosti, každý v tom uvidí něco, co třeba zažil, nebo 
o tom slyšel – navzájem se pak budou obohacovat postojem k dané situaci. Není ale dobré mluvit 
o skutečných situacích, protože tam proti sobě můžou žáci jít z názorových důvodů (napadá mě 
například, kdybychom jim předkládali příběh aktuální uprchlické krize a oni by jen přeříkávali názory 
svých rodičů – ale když jim dáme metaforu jiných uprchlíků – třeba Židů z Egypta, budou mluvit víc 
ze sebe). 

DVS_4 13 
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Fikce je vnímána ve výpovědích v přímé 
souvislosti s ošetřením psychické 
bezpečnosti (též výš v analýzách): 

• Fikce je v řadě výpovědí vnímána jako 
řešení odstupu od aktuálního 
problému skupiny či jedince, 
přenesení pozornosti od aktuálního 
či adresného problému do světa herní 
situace (fiktivní příběh či postava, 
ve kterém se žák sice může najít, ale ví 
o tom jen on sám, nikoli okolí; rizika 
shodnosti fikce s realitou ve třídě; 
nekompletuje skutečný problém ve třídě 
s touto fikcí). 

• Některé výpovědi argumentují 
pro využití fikce tím, že stresující 
citlivé momenty brání učení, jiné 
zvažují i možnosti rizik (nejsou 
schopny se posunout dál a učit se hledat 
řešení; Děti se snáze otevřou fikci než 
něčemu, co může jít do jejich soukromí; 
rizika shodnosti fikce s realitou ve třídě, 
důsledně - nikdo nikoho nebude 
zesměšňovat, urážet, dodržovat daná 
pravidla). 

Není vhodné ukazovat přímo na příkladu dítěte ve třídě - nervové zhroucení, pláč, odchod ze třídy, 
je lepší fiktivní příběh či postava, ve kterém se žák sice může najít, ale ví o tom jen on sám, nikoli okolí 

OSV_1 13 

Je to bezpečnější – v přenesené situaci se klienti (žáci) necítí být ohroženi, vlastně mluví jakoby někdo 
jiný, vstupují do rolí 

OSV_9 14 

zobecnění nevede přímo k jedinci, kterém chci danou formou třeba pomoci, a tak třída řeší problém 
fiktiv. postavy a nekompletuje skutečný problém ve tř. s touto fikcí. 

OSV_1 23 

Spíš to bývá v textech učebnice, netroufla bych si začít se situací konfliktu té třídy, fikce je dobrá 
pro odtažitost, nechci je stresovat. Konkrétní problémy ve třídě řešíme zvlášť, hlavně třídní. Na těch 
fiktivních situacích je pro ně přirozenější si něco uvědomit, třeba o kulturních odlišnostech, o sociálních 
nerovnostech, osobní statečnosti hrdinů, o životním stylu apod.  

OSV_2 13 

V případě realistické situace se program “zakuklí” a jsou vytahovány staré křivdy a děti nejsou schopny 
se posunout dál a učit se hledat řešení.  

OSV 3 14 

Neriskujeme, že se dotkneme něčeho osobního, bolestného nebo nepříjemného u některého z dětí (sami 
nebo skrze reakce spolužáků). Děti se snáze otevřou fikci než něčemu, co může jít do jejich soukromí. 

DVS_3 13 

Fiktivní situace navozuje neutrální emoční vnímání celé situace. Když se něco „zkazí“, nic se nestane 
a může být u toho i legrace. (např. krev znázorňuje kečup). Děti mají příležitost si rozvinout vlastní 
představivost a vnímání hry. Fikce je pro děti bezpečná. Pokud prožijí tuto situaci fiktivně 
„nanečisto“mohou se identifikovat s aktéry hry a při reálné situaci se chovají přirozeně a nemají pocit 
strachu, protože již něco podobného prožily. 

OSV_11 15 

Využít konkrétní osobní příběh a reflektovat ho veřejně je pro práci vychovatele a dalších pedagogických 
pracovníků nepřijatelné a může zanechat doživotní trauma. Ke konkretizaci vlastního problému, 
je potřeba osobního jednání na základě získání osobní důvěry mezi pedagogem a žákem. To je však 
z mého pohledu tak křehké a citlivé téma, že není možné aplikovat na velkou skupinu. Proto je lepší 
přistoupit k fikci.  

DVV_6 19 

Přestože to dítě prožívá, není to tak osobní, aby se cítilo příliš zmatené a aby ho situace mohla zasáhnout 
 příliš silně. Není to „ty jsi to pokazil“, ale teď jsi někdo, který něco pokazil, jak s tím jako on naložíš…  
Vede to k žádoucí lehkosti a otevření se situaci. 

DVS_6 15 

rizika shodnosti fikce s realitou ve třídě, důsledně - nikdo nikoho nebude zesměšňovat, urážet, dodržovat 
daná pravidla 

OSV_1 18 

 



173 
 

Specifické úvahy se vážou ke spojení 
jádrové činnosti a reflexe. Respondenti 
zdůrazňují klíčovou návaznost reflexe 
pro završení procesu učení v případě 
expresivní hry, zvláště artefiletiky (nepřímé 
obrazné vyjádření a ve významech si každé 
dítě může najít, co sedí právě na něj; Žáci 
by zůstali v nejistotě a nic nového 
by se nenaučili; reflexe - znovu se vžijí 
do situace, znovu ji prožijí. Zafixují si řešení 
a mohou aplikovat na situace, které v životě 
přijdou). 

Pro interpretace obsahů, které děti 
do expresivní hry promítnou, je reflexe zcela 
klíčová. Podobně DV pracuje s reflexí hry 
v roli (kap. 4. 2, Slavík, Valenta, Marušák) 

Na své obrázky jsou experti děti samy. Nikdo jim nemůže říkat, že něco nakreslily špatně, nebo že to 
do obrázku nepatří.  

AVZK_16 21 

Při použití metafory mohou děti odkrýt i to, co by na přímou otázku neřekly. Mohou se za metaforu 
skrýt. Je to nepřímé obrazné vyjádření a ve významech si každé dítě může najít, co sedí právě na něj. 

AVZK_16 20 

Žáci by zůstali v nejistotě a nic nového by se nenaučili. AVZK_8     
34 

Použiji citát: Potřebujeme najít slova pro své sny a nacházet metafory pro neurčitě pociťované 
potřeby - nebo těmto metaforám alespoň porozumět“, říkával filozof R. Rorty. Pokud se nám to 
nedaří, je to příznakem, že naše vědomí, vůle a naše skutky jsou v rozporu s nevědomými tužbami 
a jinými skrytými stránkami naší bytosti. Tehdy trpíme, trápíme sami sebe i druhé a mnohdy ani 
netušíme proč.  

AVZK_14 17 

Děti by si situaci a roli dobře nezvážily. Opakování, reflexe - znovu se vžijí do situace, znovu ji prožijí. 
Zafixují si řešení a mohou aplikovat na situace, které v životě přijdou.  

DVS_5 41 
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Axiální analýza v oblasti Budování příležitosti k učení: 

Příčinné 
podmínky  

JEV  Kontext  Intervenující  
podmínky  

Strategie jednání a interakce  Následky  

Implementace 
cílů OSV, 
resp. rozvojových 
potřeb skupiny 
(resp. jednotlivce) 
do výukové 
strategie 

Budování 
příležitosti 
k učení OSV 
(situace hry, 
jádrová 
činnost, situace 
reflexe) 

• Sociální prostředí 
třídy 

• Atmosféra důvěry 
a bezpečí ve skupině 
a s pedagogem 

• Referenční rámec 
skupiny, jednotlivce 

• Profesní dovednosti 
pedagoga OSV, 
resp. pedagoga 
v požadavcích ZP 
(pedagoga životních 
dovedností 
dle Valenty, 2015) 

• Rizikový jedinec 
(dítě s osobními 
problémy či 
problémy v rodině, 
dítě ohrožené 
v pro něj citlivých 
tématech) 

• Situace ve skupině 
(vztahy, míra 
důvěry, otevřenosti) 

• Osobnostní 
a profesní 
předpoklady 
pedagoga 

• (nejasná didaktická 

východiska; znalosti 

v terminologické 

rozrůzněnosti)  

• Nastavení výukové situace jako 
příležitosti k učení prostřednictvím 
prožitku: aktivní role žáka v situaci 
ve hře (nepřímá výchovná situace, 
přístup zaměřený na žáka) 

• Výzva (ohnisko příběhu; modelová 
situace), řešení situace, konfliktu;  

• Referenční rámec skupiny 
(jednotlivce) jako východisko 
situace v jádrové činnosti (podpora 
učení v angažovanosti žáků).   

• Prožitek jako prostředek učení: 
situace prožitku a jeho zpracování 
v reflexi v postupech kognitivního, 
a sociálního konstruktivismu 
(resp. výuky heuristické, produkční) 

• Emoce, napětí, atmosféra (legenda): 
bez vypointování ve smyslu 
dramaturgickém (metafora, fikce 
v námětu, ale častěji úzce uchopené 
pro ošetření psychického bezpečí)  

• Silná vazba cíle, prožitku a reflexe  

• Efektivita výukové 
strategie se odvíjí 
od nastavení situace 
jádrové činnosti jako 
příležitosti k učení 
prostřednictvím 
prožitku 
(s předpokladem 
zpracování prožitku 
ve fázi reflexe jako 
podpory procesu 
učení; facilitace) 

• Výpovědi dokladují 
shody didaktického 
uvažování 
respondentů 
o nastavení výukové 
situace v řadě postupů 
práce s prožitkem 
v deskripcích ZP 
(vyjma dramaturgie 
a role přírodního 
prostředí).  

Významnost výstupů axiální analýzy podporuje vizualizace matice překryvů (četnosti vztahů) mezi skupinami kódů;  

• SITUACE_METAFORA_FIKCE a PSYCHICKÁ BEZPEČNOST (jednoznačná převaha podkódu ošetření psychické bezpečnosti byla 

důvodem ke společné analýze pod kódem psychická bezpečnost ve vazbě na kód SITUACE-METAFORA-FIKCE (váže se na eliminaci 

ohrožení při nastavení situace ve hře)  
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• EMOCE_ATMOSFÉRA_EMOČNÍ PŮSOBIVOST a REFERENČNÍ RÁMEC SKUPINY – zosobnění (se váže na motivaci opřenou 

o diagnostikované zaměření a naladění skupiny) 

• REFERENČNÍ RÁMEC SKUPINY - zosobnění a SITUACE_METAFORA_FIKCE (váže se na volbu činnosti v námětu a k výzvě, s ohledem 

na diagnostikované zaměření a úroveň skupiny k cíli v nadřazeném rámci OPERACIONALIZACE-JÁDROVÁ ČINNOST) 

• REFERENČNÍ RÁMEC JEDNOTLIVCE – zosobnění (je kódem četností nevýrazným, avšak detekující respekt k jednotlivci ve vazbě 

na ostatní kódy) 

 

Obrázek 4 Vizualizace překryvů (četnosti vztahů) kódů skupiny REFERENČNÍ RÁMEC - zosobnění, EMOCE; ATMOSFÉRA, EMOČNÍ PŮSOBIVOST; JÁDROVÁ ČINNOST; PSYCHICKÁ 
BEZPEČNOST; SITUACE, METAFORA, FIKCE 
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Terminologická ukotvení v oblasti Budování příležitosti k učení: 

• Pojem referenční rámec: V souvislosti s tématem motivace k učení se ve výpovědích 

i přes neukotvenost v odborné terminologii zřetelně ukazuje profesní dovednost 

pracovat se znalostí zájmů a prioritních témat skupiny pro nastavení parametrů 

edukační situace. V tomto způsobu uvažování jsou výpovědí ve shodě s didaktickým 

principem OSV: zosobněná, který je charakterizován úlohou osobní zaiteresovanosti, 

resp. ego-angažovaností žáků ve výuce podle referenčního rámce (kap. 4 a 4.1 a kap. 5, 

Valenta, 2013, s. 64). Proto byl zvolen tento pojem pro kódování podle smyslu výpovědí. 

Samotný pojem referenční rámec se v profesním jazyce respondentů nevyskytuje 

vůbec. 

• Pojem situace ve hře: Požadavek aktivní role žáka v řešení naléhavé situaci, konfliktu 

v úvahách respondentů nabývá významu učení na prožitku s podmínkou aktivní role 

žáka ve výchovné situaci (kap. 2.1 a 4.1, Blížkovský, Pelikán ve shodě s didaktickými 

přístupy ZP v textech Holce, Gintela, Jiráska apod.). Zpravidla z kontextu výpovědí 

vyplývá, že jde o nastavení nepřímé výchovné situace ve hře tak, aby poskytla příležitost 

k učení. Didakticky blízký je pojem modelová situace, který je ve výpovědích užíván 

v kontextu operacionalizace nácvikového, či zkušenostního cíle (kap. 2.1, Pasch, Valenta) 

pojem ohnisko v příběhu (v postupech DV). Pojem situace ve hře je obecnější povahy 

umožňující zahrnout výukové situace prožitku v rámci hry. 

• Pojem jádrová činnost: Profesní jazyk respondentů pojem jádrová činnost 

nezahrnuje. Pod tímto pojmem jsou kódovány výpovědi, které charakterizují činnost, 

či dílčí charakteristiky činnosti s parametry příležitosti k učení (kap. 4). Přiklonili jsme se 

k Valentově termínu jádrová činnost: činnost analogická cílové kategorii jednání v situaci 

(Valenta, 2013, s. 135), a to s ohledem na vztažený diskurz OSV a na požadavek aktivity. 

Jádrová činnost má být podle Valenty (2013, s.158, kap. 5) obsažena v metodě. Pojmy 

aktivita, technika, hra, cvičení jsou respondentům bližší, ale Valenta je v didaktice OSV 

považuje zaměnitelné s pojmem metoda. Většina výpovědí dotyčné pojmy užívá 

fakultativně, spíš v konkrétním či nepřesném významu (např. hra jako hra v roli, kresba 

místo obecnějšího výrazu tvorba či expresivní hra v artefiletice v pojetí kap. 4.1.1), pojem 

jádrová činnost byl zvolen pro rámec obecnějšího významu bez rozlišení v pojmech 

cílová jádrová činnost a technická jádrová činnost (Valenta, 2013, s. 146). Respondenti 

v tomto významu pracují s pojmem aktivní činnost žáků, ve kterém se promítá požadavek 
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na samostatnost jednání žáků ve významu požadavků na OSV praktická a provázející 

(Valenta, 2013, s. 74–75 v kap. 5).  

• Pojmy metafora a fikce: V teoretickém kontextu tématu hra (kap. 4.1) se metafora a fikce 

uplatňují k nastavení výukové situace s odlišnou znakovostí prožitku. V oblasti expresivní 

hry v artefiletice pracují autoři s fikčním světem výrazové hry, v kontextu DV s fikčním 

světem příběhů (Slavík, Doležel; Marušák, Valenta, kap. 4.1.1). Metafora je využívána 

jako znakový prostředek symbolizující význam v přeneseném smyslu slova a otevírá téma 

jiným komunikačním kanálem, který zpravidla umocní prožitek výrazové hry (Slavík, 

kap. 4.1.1., či Gintel, kap. 4.1). ZP pracuje s fikčním světem hry tradičním nastavením 

legendy v kontextu dramaturgie (kap. 4.1, Gintel, Jirásek, Holec, Hrkal aj.). Fikce pracuje 

s nastavením herní situace v celé komplexnosti prožitku, který je dán kontextem i 

významovostí fikčního světa ve funkčnosti situace (Slavík, 1997, s. 79). Míra odstupu 

reálného života a prožitku ve hře se promítá v různém nastavení na škále mezi fikcí a 

simulací v herní situaci (např. polemika autorů ZP Drahanská, Jirásek, kap. 4.1). Fikční 

svět hry disponuje bezpečným odstupem od reálné situace, která je podkladem či 

východiskem učení. Respondenti pojmenovávají fikci pouze v tomto zúženém 

významu: jako prostředek odstupu ve prospěch psychické bezpečnosti dětí 

v rizikových tématech, resp. eliminování stresu v situaci s osobním tématem reálného 

života. V podobně zjednodušeném (nepřesném, na dílčí funkce zúženém) chápání pracují 

s pojmem metafora. Zdá se, že se respondenti se nechali oslovit nabídkou pojmu v zadání 

(Proč se ukazuje výhodné zvolit pro aktivitu fiktivní situaci, metaforu?; příloha č. 11), aniž 

předem zvažují širokou roli metafory a fikce ve vypointování smyslu, 

v dramaturgickém nastavení (Gintel, Jirásek, Paulusová, Stránský, Holec, vice kap. 4). 

Ve výpovědích totiž neformulují širší podstatu symboliky, či podobenství ve 

znakovosti metafory (Slavík, kap. 4.1.1, podobně Marušák, Provazník, Valenta). Ani 

v textech opírajících se či v artefiletiku a DV není explicitně vyjádřena role podobenství, 

až na ojedinělé úvahy ke konkrétním realizacím (exodus z Egypta v AVZK_14; odkazy 

k bibli v OSV_5; rytíř AVZK_1, AVZK_7). Nedůsledné odlišení významů odborných 

pojmů fikce, metafora, modelová situace (případně simulace) ve výpovědích respondentů 

může být i důsledkem různého uchopení pojmů v odborných textech (kap. 3 a 4). Jen 

v ojedinělých případech je metafora respondenty zorientovaně vnímána v námětu v herní 

expresivní situaci jako prostředník komunikace v obrazném sdělení k obsahu 

(v artefiletice).  
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• Pojem psychická bezpečnost: Termín je volen pro kódování, ačkoliv není respondenty 

jednoznačně užíván. V opisných formulacích lze vysledovat dílčí významy: atmosféra 

sociálního prostředí v bezpečí a otevřenosti (důvěra mezi pedagogem a skupinou 

či jednotlivci; důvěra vzájemně mezi členy skupiny), respekt k psychickým rizikům 

(rizikový jedinec; rizika ve vztazích a pozicích ve skupině; riziková, resp. citlivá témata), 

psychicky bezpečné postupy a zásady práce s výukovou situací (odosobnění citlivého 

tématu odstupem fikce v herní situaci; pravidla práce ve skupině), řešení krizové situace 

v psychicky vypjatém momentu (kompetence pedagoga a terapeuta). V interpretaci 

některých výpovědí lze spekulovat o naléhavých důvodech k opatrnosti, o vysokém 

respektu možnosti psychického ohrožení jedince. Z velké části jde o výpovědi 

identifikované u respondentů pracujících s artefiletickými technikami, které mohou být 

při nevydařeném uchopení rizikovější. Vnímáním rizik v oblasti psychické bezpečnosti 

jsou výpovědi ve shodě s odbornými doporučeními (Slavík; Srb & kol.; v textech ZP 

Válek, Ondrejkovič, Pokorný aj. v kap. 3.1.1 a kap. 4.1; Válek, 2007, viz příloha č. 4) 

Interpretace didaktického uvažování v oblasti Budování příležitosti k učení: 

Úvahy respondentů na to, jak nastavit aktivitu, hru, naplánovat činnost tak, aby mohla 

poskytnout příležitost k učení se dají shrnout do následujících bodů:  

• Požadavek aktivní role žáků v činnosti žáků (ve hře, programu, aktivitě, projektu, 

hře v roli, tvorbě): V pohledu obecné didaktiky jde o požadavek aktivní role žáka 

a situačního učení (kap. 2.1 např. Blížkovský, Pelikán, Maňák, Helus), rezonující 

v přístupu zaměřeného na žáka (kap. 4.1, Mareš; Mikoška s odkazem na Rogerse; též 

Slavík, Valenta, Marušák, Srb & kol.). Tam, kde respondenti očekávají od skupiny 

či jednotlivců aktivní hledání řešení situace ve hře, lze hovořit o didaktickém uvažování v 

analogii k nepřímému výchovnému působení pedagogické situace v Pelikánově pojetí 

(kap. 2.1 a kap. 4). Pelikán akcentuje aktivní roli žáka ve výchovných postupech 

směřováním k sebevýchově prostřednictvím stimulace vlastní snahy jedince 

po zdokonalení, po autenticitě a vnitřní integraci spolu s úsilím stát se socializovanou 

bytostí (2009, s. 21). Také Blížkovský doporučuje směřovat výchovné procesy 

k sebevýchově jednotlivců (kap. 2.1). Chápeme-li výpovědi respondentů v tomto smyslu, 

zároveň je můžeme konfrontovat s pojetím konstruktivismu v aktivní úloze subjektu (auto-

socio-konstrukce). Respondenti se v argumentacích přibližují zjištěním výzkumu 

reformy: … „aranžuje“ vzdělávací situace tak, aby žáci v nich postupně sami re-
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konstruovali vzdělávací obsah prostřednictvím konfrontace své vlastní činnosti 

s komunikací o ní. V komunikaci žáci tematizují vzájemné rozdíly v porozumění a užívání 

pojmů (Hajdušková, Janík, Slavík & Najvar, 2011, s. 158; srov. Janík, 2013b, s. 655 

s odkazem na Reussera v kap. 2.1, tab. 2): aktivizující úlohy vztažené k jádru obsahu; 

aktivity utvářející zkušenosti a znalosti v samostatném definování učební situace 

s porozuměním). Výpovědi směřují ke konstruktivistickému uchopení hry 

jako prostředku učení (např. u hodnotových cílů, kap. 2.1.), postupy mohou odpovídat 

produkční výuce (především při expresivní hře), či heuristické (nejspíš u kognitivních 

cílů). Jde-li o výpovědi vztahující se k modelové situaci, odůvodnění postupu se blíží 

k nácviku, ke zkušenosti, kde lze najít analogie k behaviorálnímu přístupu (podobně 

Pasch, Valenta, kap. 2.1). Ačkoliv respondenti činnosti ve výuce směřují k projevům 

v chování podobně jako v OSV, ve výpovědích neužívají termín jádrová činnost, 

přestože Valenta jej považuje v souvislosti s behaviorálními cíli za klíčový (2013, kap. 

5; podrobněji výš v textu k terminologii).  

• Motivační nastavení výukové situace: Respondenti předpokládají ve svých úvahách 

aktivizaci žáků ve výukové situaci: 

 v aktivitách s významným akcentem vygradované naléhavostí, vyžadující 

jednání, rozhodování, samostatné řešení (např. Mareš, Křivohlavý, Helus, Henton, 

Frank; Hanuš, Chytilová, Jirásek; podrobněji kap. 4). Otázka svobody 

a zodpovědnosti v rozhodování žáků v zájmu efektivity výukové situace se uplatní ve 

školním prostředí analogicky s pojetím výchovy Pelikána (2009, s. 20, 21; kap. 2.1). 

To předznamenává specifický přístup pedagoga v pozici facilitátora (kap. 3.1). 

Také tento moment je ve shodě s tezemi ZP (Jirásek, Holec, Křivohlavý, Gintel, 

Břicháček aj.; podrobněji kap. 3.1). Rizika efektivity výukové situace vidí respondenti 

ve volbě příběhu s předem známým výsledkem, či ve špatně položené instrukci (práce 

s legendou, uvedením hry Hrkal, Walder, Jirásek, Holec, Gintel aj.).  

 v aktivitách opřených o referenční rámec skupiny (faktor osobní významnosti 

situace v didaktice OSV v principu zosobnění (Valenta, 2013, s. 64). Základním 

zjištěním je, že vedle zájmů žáků respondenti chápou za důležitý podnět 

ego-angažovanosti také témata každodenního života dětí. To je možné srovnat se 

Smékalovým nastavením cílů rozvoje v přirozeném vztahu výchovy a socializace 

podle systému potřeb Kaverina (podíl sociální stimulace na formování potřeb v aktivní 

motivy; In Smékal, 2002, podrobněji závěr kap. 3.3). Zdá se, že znalosti významných 

témat skupiny respondenti opírají o znalosti věkových zvláštností, přičemž nezmiňují 
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odkazy na vývojovou psychologii (v kap. 3.2; např. Čáp, Helus, Příhoda, Vágnerová). 

Také metodické texty ZP zdůrazňují znalost skupiny pro nastavení dramaturgie, resp. 

scénáře (kap. 4.1, Křivohlavý, Gintel, Holec aj.,). Didaktické uvažování respondentů 

o požadavku nastavení emočně silné situace je analogické s didaktickou rolí legendy 

hry v deskripcích ZP (kap. 4, např.: Gintel, Jirásek, Holec, Hanuš aj.; podobně 

Valenta, Slavík, Marušák), avšak zřídka formulují roli metafory jako nositele obsahu 

učení. V některých výpovědích respondenti vidí výhody dlouhodobé práce se 

skupinou ve školním prostředí pro pedagogickou diagnostiku, v tomto případě 

s přínosem pro znalost referenčního rámce v kontrastu k časovým možnostem 

krátkodobého programu (kap. 4, Křivohlavý; Gintel; Smékal; Jirásek; Hanuš, 

Chytilová; Martin; Holec aj.). Otázka byla řešena v interpretacích ke kódu 

DIAGNOSTIKA. Podstatné zjištění vidím v tom, že zastoupení výpovědí v kódu 

referenční rámec jednotlivce je v rovnováze, zpravidla řešené v úvaze společně. 

Tím se potvrzuje, že respondenti uvažují o žácích s respektem k individuálním 

zvláštnostem jedince v rámci práce se skupinou.  

 Oba předcházející atributy výukové situace odpovídají v terminologii ZP 

nastavení situace výzvy jako nositele prožitku (kap. 4) a pracují tedy s motivací 

v souvislost s teorií zóny nejbližšího vývoje Vygotského (kap. 4, Mareš, Ouhrabka; 

v pojetí modelu komfortní zóny Martin; Hanuš, Chytilová; Lebeda aj), či Flow 

(Csikszentmihalyi v pojetí Hanuš, Chytilová; Činčera aj; podrobněji kap. 4.). 

Ve výpovědích se promítá podmínka diagnostiky skupiny i jednotlivců (kap. 4, obr. 

č. 11). Jako nosnou chápou takovou pedagogickou situaci, která vyžaduje svou 

naléhavostí či námětem aktivní reakci, řešení, resp. v pojetí ZP výzvu (Neuman, 

Hanuš, Martin, Jirásek, Henton aj. v kap 4, resp. kap. 4.1). V kontextu DV vnímají 

analogicky výzvu k rozhodování v roli v ohnisku v příběhu (v momentu krize v teorii 

dramatu). Ve výrazové hře je didaktické uchopení výzvy k tvořivému vyjádření 

respondenty spojováno s fantazijním světem fikce, či metafory. Role fikce 

a metafory v herní situaci je ve výpovědích zúžena na eliminaci stresu, ošetření 

psychické bezpečnosti odstupem od reálné situace (zpravidla z pozice DV 

a artefiletiky; podrobněji výš v textu k terminologii, kap. 4.1.1 a příloha č. 10). 

 

• Prožitek jako prostředek učení a jeho zpracování v reflexi: V pojetí ZP jsou 

respektovány charakteristiky prožitku v pojetí Jiráska (kap. 1 a 4.1: komplexní, 

verbálně nepřenositelný, nedefinovatelný, jedinečný, intencionální;). Uvažování 
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respondentů spíš odpovídá Valentově charakteristice prožitku ve výukové situaci 

jako komplexní registraci komplexní aktivity organismu – tedy i intelektové, fyzické apod. 

(1994, s. 45, kap. 4.1). V textech obecné didaktiky (kap. 3) se nepodařilo nalézt 

podrobnější požadavky na emoční nastavení situace tak, aby bylo možné zvážit komparace 

s požadavky na prožitek v pojetí ZP. Do jisté míry je možné opřít o koncept učební 

prostředí akcentující žáka (SCLEs: „Student-Centered Learning Enviroments“), který se 

odvolává na Rogersův požadavek emotivně podchyceného učení (podrobněji v citaci 

v kap. 2.1, podobně Helus: výukové spoluakérství). Také texty Mareše ke smysluplnému 

učení, či Pelikánovy požadavky na výchovné vedení staví na prožitkové podmínce učení 

(kap. 2), aniž by poskytly přesnější specifikace. Přestože psychologie pracuje často 

optikou individuálního pohledu na učení a jeho determinaci (srov. Mareš, 2001, s. 394, 

kap. 2.1 pod čarou), psychologický pohled umožňuje hlubší vysvětlení pro východiska 

aktivizace učení prožitkem. Jestliže pedagog nastaví výukovou situaci se záměrem předem 

stanoveného cíle na prožitku, měl by počítat s individuálním subjektivním vnímáním 

reality výukové situace během učení, tedy i individuálními rozdíly ve skupině. Smékal 

nalézá exaktní instrumentální aparát k řešení rekonstrukce a objektivizace individuálního 

systému významů a smyslů, jejichž prizmatem si osobnost uvědomuje svět, druhé lidi i sebe 

sama, v psychosémantice (2002, s. 81 a dál). Sleduje několik principů a metod, s jakými 

člověk tvoří sémantické sítě. V metodě sémantického diferenciálu Smékal zmiňuje roli 

prožívání ve všech třech dimenzích konotace významu pojmu, tedy smyslu skutečnosti 

pro jedince: dimenze hodnocení (prožívání pro a proti), dimenze síly (napětí a uvolnění) 

a dimenze energie (vzrušení a uklidnění) v obsahu prožitku (dle Smékala, 2002, s. 83). 

Domnívám se, že je možné se tímto pohledem zorientovat v tom, jak prožitek funguje 

během výukové situace při hledání smyslu jevu, o který nám jde. Jde o analogické procesy 

hledání významu ve Slavíkově pojetí artefiletiky (kap. 4.1.1). Jirásek (2016, s. 165; též 

kap. 4.1.1) charakterizuje postupy artefiletiky ve Slavíkově nastavení jako uchopení 

zážitku prostřednictvím logu. Zřejmě je možné odvodit, že aktivizace žáků 

prostřednictvím prožitku nahlížená v této komplexnosti168 předjímá důvody 

k facilitovanému zpracování prožitku jako společnému hledání smyslu v reflektivní fázi. 

Ve výpovědích lze zaznamenat zároveň respekt k individuálnímu prožívání a 

rozhodování žáků ve výukové situaci. V této situaci probíhá učení individuálně v rovině 

kognitivního konstruktivismu, ale především při participaci na řešení ve skupině 

                                                 
168 Smékal metodu sémantického diferenciálu uvádí jako zavedenou v psycholingvistice, sociální psychologii, 
psychologii osobnosti a aplikované psychologii (2002, s.83). 
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pak v rovině sociálního konstruktivismu (kap. 2.1, obr. č. 8, Vyskočilová, Dvořák, 2009, 

s. 52). Respondenti uvažují o reflektivní fázi jako o prostoru pro konfrontaci 

rozdílného vnímání zážitku ve skupině. Reflektování prožité situace a následné 

usměrnění myšlenek žáků k cíli a zpracování požitku k porozumění facilitovaného 

pedagogem je ve výpovědích chápáno jako další příležitost k učení. Respondenti na 

základě toho v reflexi směřují ke generalizacím a transformaci výstupů učení. 

Subjektivně uchopená realita prožitku jako nositele smyslu skutečnosti prožívané 

jednotlivcem se tak v rámci skupinové diskuse konfrontuje a re-konstruuje a dochází tak 

k objektivizaci smyslu skutečnosti (ve Smékalově formulaci). Tuto domněnku podporují 

zjištění, že respondenti považují zpracování prožitku v reflexi za zásadní. Tímto postupem 

se respondenti ve výukové strategii v pojetí ZP pohybují od principů kognitivního 

konstruktivismu k principům sociálního konstruktivismu (pedagogické vedení, 

podrobněji kap. 2.1 a kap. 4.2, např. Janík, Slavík; Vyskočilová, Dvořák aj.).  

• Role prostředí při práci se zážitkem: Emotivně upravené prostředí, atmosféra 

důvěry a otevřenosti je signifikantní pro respondenty, kteří pracují s artefiletikou. 

Z ostatních výpovědí nevyplývá, jak pracují s prostředím, resp. není dostatečně 

artikulována funkce prostředí v nastavení výukové situace. Tím se otevírá nutnost ověřit, 

zda nejde o zásadní rozdíl v pojetí oproti ZP, která prostředí, akcentovaně pak přírodní 

prostředí, považuje za základní požadavek podpory učení prožitkem (Paulusová, Holec, 

Gintel, Jirásek, Hrkal, Walder v kap. 4.). Téma je určeno pro upřesnění v II. fázi výzkumu 

(ohniskové skupině). 

• Respekt k psychické bezpečnosti: Zvažování situačního pojetí výuky prostřednictvím 

prožitku ve hře respondenti zvažují s respektem k psychické bezpečnosti. V postupech 

se shodují ve zdrženlivosti k osobní hloubce témat (v námětech a v rozborech 

v reflexi) s texty ZP (kap. 3.1.1, např. Pokorný, Ondrejkovič, Matějková). Situace 

nastavená jako analogie reálného problému ve třídě je respondenty vnímána v úzké 

provázanosti na cíl (v interpretacích kódu POTŘEBY SKUPINY), ve vztahu k psychické 

bezpečnosti je polemizována jako riskantní vzhledem k nositeli problému, přestože 

didaktika OSV pracuje s principem zosobnění. V ohledu na citlivá osobní témata jedinců 

spoléhají respondenti na roli metafory a fikce, přičemž je velmi různorodě chápan 

význam těchto pojmů (podrobněji v terminologickém úvodu oblasti). Situační pojetí 

založené na metafoře je v řadě výpovědích chápáno jako prostředek k usnadnění 

procesů učení V úvahách k psychické bezpečnosti rezonuje požadavek důvěry mezi 

pedagogem a skupinou a důvěry mezi členy skupiny, kterým respondenti podmiňují 
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bezpečnou atmosféru. Ve výpovědích lze identifikovat dvojí pohled na problém 

rizikového jedince: dítě s osobními problémy (resp. v rodině, či sociálním prostředí), 

dítě jako nositel problémů skupiny. Z toho vyplývající stres ve skupině i u jednotlivců 

respondenti chápou jako komplikaci učení, ale nepracují s termínem psychických 

bloků učení podle Pavelkové, Čápa, Brestovanského (kap. 4). Jen některé výpovědi se 

vztahují k odlišení psychologické a pedagogické intervence (Martanová, Valentová; 

Jedlička v kap. 3.1.1). Řada výpovědí v tom smyslu vyjadřuje obavy z nenadálých 

psychicky vypjatých momentů výuky, zřejmě se na ně necítí být profesně vybaveni, což 

může souviset s deficitem v profesní přípravě (Slavíkův požadavek reflektivního praktika 

a Duschinské mentoring, kvalifikace instruktora ZP, více v kap. 3.1). V tom smyslu je 

překvapivé, že s psychickými riziky pracují jen ojediněle metodické materiály pro učitele 

(práce se třídou: projekty Odyssea, PŠL Klíčení, kap. 3.2.1).  

• Bezpečnost programu po fyzické stránce: Téma, které je v textech ZP 

propracovanou oblastí, ve výpovědích zmíněné není. Zřejmě ale nelze zvažovat 

spojitost se skutečností, že ani v textech projektu Odyssea (Srb & kol., 2007, s. 35), 

či Klíčení (PŠL, 2013), které jsou určeny školám, není tato oblast příliš řešena (kap. 3.1.1).  

• Další potenciál reflektivní fáze ve vedlejším výstupu této oblasti: Respondenti 

detekují potenciál diagnostiky referenčního rámce skupiny, jednotlivců (řešeno již 

v intepretacích kódu DIAGNOSTIKA a intepretacích výš k roli referenčního rámce 

k motivaci). Výpovědi, kde respondenti v postupech reflexe vnímají zároveň prostor 

pro sebeuvědomění jednotlivců v rámci práce skupiny, či respekt k odlišným 

názorům jiných budou podrobněji interpretovány v oblasti kódu REFLEXE. Některé 

výpovědi se vztahují k emočně vypjaté situaci ve hře (jádrové činnosti) odkazují 

k reflexi jako prostoru k uvolnění emocí z prožitku, katarzi emocionálního vypětí při 

prožitku, čímž se shodují s artefiletikou Slavíka (kap. 3.1.1 a 4.2). Jedna výpověď se týká 

zvažování samostatné reflexe, resp. neřízené sebereflexe žáků ve vazbě na učení již 

při zvažování povahy prožitkové situace (tématem sebereflexe spadá do intepretace 

kódu REFLEXE). Úvahy nad zacházením s psychickými riziky se propojují s tématem 

udržení profesionální kompetence pedagoga v odlišení od terapie (výš v intepretacích 

k tématu PSYCHICKÁ BEZPEČNOST) a tématem sdílení v reflektivní části 

(v interpretacích oblasti REFLEXE). Problematika funkcí reflektivní fáze bude 

podrobněji interpretována v části vztahující se samostatně ke kódu REFLEXE. 
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Charakteristiky zaznamenané ve výpovědích k budování příležitosti k učení se dají 

přirovnat k parametrům výukové situace v deskripcích ZP (Jirásek, Hanuš v kap. 4.1), 

ale z výpovědí respondentů nelze doložit zjištění dramaturgického kontextu. 
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7.1.3 Didaktické prostředky při realizaci:  

PRAKTICKÁ 

Někteří respondenti jsou v uvažování blíž 
behaviorálnímu pohledu Valenty na praktickou 
činnost a její uplatnění v reálném životě: při 
praktickém vyzkoušení, pomůže především praxe a 
nemrtvolnost; osobní přínos nové zkušenosti pro 
každého z nich osobně, ale také možnost obecného 
uplatnění poznatku v reálném životě. U poslední 
výpovědi není zcela jasné, zda pod pojmem osobní 
zkušenost nehovoří o nácviku (fázi zkušenostního 
učení). 

Na závěr, aby mělo jasnou platnost pro více žáků, což se jasně ukázalo i při praktickém vyzkoušení.  AVZK_14 32 

Pravidla a zákony jsou závorky, pomůže především praxe a nemrtvolnost OSV_5 9 
Z každé aktivity by si měl účastník odnést nějakou osobní zkušenost, zážitek, ale zároveň by ji měl umět využít 
v reálném životě. Proto bychom se měli snažit v reflexi pomocí otázek umožnit žákům uvědomit si osobní 
přínos nové zkušenosti pro každého z nich osobně, ale také možnost obecného uplatnění poznatku 
v reálném životě.  

OSV_7 42 

 

Specifikum expresivní činnosti v artefiletice a DV 
předznamenává praktické nastavení situace. Lze 
vysledovat akcent k samostatnému tvoření: 
samostatně uplatnit ve výtvarném projevu; každý má 
svůj…; že všichni žáci ve skupině se nad zadáním 
velice zamýšlejí a každý se snaží vytvořit; nacházet 
svou vlastní osobitou pozici výkladu. Jen s výhradou 
asociativního řetězení jde o analogii požadavku 
praktické OSV. V DV mají respondenti na mysli 
praktické jednání v hře v roli ve fiktivním prostoru 
příběhu: žáci opravdu reagovali, tak jak reagují 
v reálném životě; děti prožijí v tomto momentu, mají 
ho nejblíže, ztotožní se do rolí.  

každý má svůj deštník a každý si pod něj může schovat co/koho chce.  AVZK_4 32 
Nepodsouvám dětem svůj nápad, názor. Neříkám přesně jednotlivé „možnosti, jednotlivá slova 
(nevyjmenovávám) apod. Děti se naučí samostatně uplatnit ve výtvarném projevu své vlastní představy, 
pracovat samostatně, rozvíjet originalitu výtvarného projevu.  

AVZK_6  17 

Bylo zřejmé, že všichni žáci ve skupině se nad zadáním velice zamýšlejí a každý se snaží vytvořit to nejlepší a 
nejautentičtější. 

AVZK_8 29 

ten příběh děti prožijí v tomto momentu, mají ho nejblíže, ztotožní se do rolí. Prožijí teď pocity, o kterých 
mají mluvit. 

DVS_5 34 

Pokud použiji metaforu v námětu, nepodsouvám nikomu svůj vlastní popis a můžu lépe využít fantazie dětí 
a jejich individuální zkušenosti. 

AVZK_18 17 

Žáci opravdu reagovali tak, jak reagují v reálném životě (žalování, přiznání, pokus o spravení) – pracovala 
jsme se svojí třídou 

DVS_9 29 

Měli bychom přivést žáky k interpretaci výtvarného projevu na základě jejich osobních zážitků. Zabránit 
interpretaci něčeho vnuceného žákům učitelem. Jde o to, aby sami žáci nebo studenti mohli aktivně nacházet 
svou vlastní osobitou pozici výkladu a mohli svá mínění porovnávat mezi sebou navzájem. 

AVZK_14 4 

 

Velmi jednoznačná jsou vyjádření k fázi reflexe, kde 
jde především o požadavek na samostatný úsudek 
a aktivní zapojení: donutili si uvědomit vlastní 
reakci; zapojují všechny děti. Přívlastek praktická platí 
ve vedlejším cíli, pokud v reflexi intencionálně nejde 
o příležitost k učení dílčí dovednosti v komunikaci. 
Stejně nejednoznačné je vnímání reflexe jako 
prožitkové situace. 

Při diskusi pro mě bylo důležité si všímat, zda se zapojují všechny děti AVZK_16 33 
Proč začít reflexi diskusí o prožitém (při řešení problému, jednání při aktivitě, volbě výrazu při tvorbě 
artefaktu)? Protože děti jsou plné prožitků z prožitého a já chci, aby je sdělily. Aby je samy před sebou 
formulovaly, ale i před druhými a tím se pak vzájemně obohacují a učí. Učí se také obhajovat svůj názor, 
obhajovat prožité a objevené, svou zkušenost, vysvětlovat zvolené řešení. Také mají příležitost nestydět se 
sdělit zdánlivý neúspěch ve zvoleném řešení při hře.  

OSV_8 20 

Uvědomí si postup a během diskuze možná si uvědomí, že jejich postup při řešení mohl být jiný nebo naopak 
si ověří správnost svého rozhodování. Během diskuze se naučí si navzájem naslouchat, sdílet své názory, 
přijímat názor druhého a respektovat ho.  

OSV_11 23 
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PROVÁZEJÍCÍ 

Kód PROVÁZEJÍCÍ identifikuje pohled 
na učitelovu roli provázení jak v požadavku OSV, 
tak v nastavení role instruktora v textech ZP. 
Základní nastavení výpovědí směřuje k tomu, že 
pedagog má již v instrukci poskytnout prostor 
pro svobodné řešení, hledání, rozhodování žáků 
při hře: tak to je na vás, zkuste na to přijít, jak by 
to asi mohlo nebo nemohlo být; dávám prostor 
dětem; neovlivňovat žáky, i když se žáci dotazovali, 
snažila jsem se odpovídat dost neurčitě; abych 
v dětech vyvolala otázky. 
Explicitně vyjádřená role průvodce byla 
v některých případech vysvětlena na kontrastu 
jednání: být dětem průvodce, ne rádce; používat 
vedení skupiny, nikoli řízení. V podobném 
významu část výpovědí formulovala, čemu 
se vyhnout, má-li jít o provázení: aby zadání 
nebylo příliš návodné a manipulativní; 
nepodsouvat informace, nezahlcovat; nenavádět 
na konkrétní situaci.  
Provázení ve smyslu facilitace je zastoupeno 
zřídka: dopomoc otevřenými otázkami;  

V některých vyjádřeních respondenti akcentovali 
svou vůdčí roli, kontrolu: Pedagog skupinu vede a 
cíleně ji směřuje k řešení daného (konkrétního) 
problému; Bylo třeba žáky přesvědčit 
o nekompromisním postoji.  

Je otázkou, zda situace ve skupině případnou 
intervenci nevyžadovala (jako v případě práce se 
skupinou dětí „postižených“¨). Odpověď by 
přineslo jen přímé pozorování výukové situace. 

Máme na to málo času, ale dětem dám prostor říct svá řešení, spíš si pak zapamatují, co 
potřebuji v jazyce, ale dá jim to i něco po lidské stránce 

OSV_2 21 

Dát dětem možnost, udělat něco samy, aby mohly situaci dokončit podle sebe. Je důležité dát 
dětem důvěru v řešení situaci. 

DVS_7 15 

Říci takové informace, které jsou nezbytně nutné a nezavádějící. Určitá situace vede 
ke konfliktu, který má několik možných řešení. 

DVV_3 16 

Objasnění zápletky, problému. Uvolnit žáky, otevřít je k samostatnému a upřímnému projevu, 
zbavit je ostychu nebo studu, usměrnit jejich myšlenky. 

AVZK_1 32 

Děti zajímalo, jak to bylo dál – otázkami mi to dávaly najevo. Odpovídala jsem: tak to je na vás, 
zkuste na to přijít, jak by to asi mohlo nebo nemohlo být.  

OSV_8 11 

to jak daný úkol zadávám, je třeba dbát na to, abych toho neřekla málo, ale i na to abych toho 
neřekla moc – bylo pro mě obtížné najít mezi tím rovnováhu 

AVZK_5 13 

Doporučovala bych volit nedirektivní přístup – vhodnější je děti pouze inspirovat (v nemocnici)  AVZK_6  5 

Musíme vybrat příběh s možností různých řešení, konců. Dopomoc otevřenými otázkami. 
Používat vedení skupiny, nikoli řízení.  

DVS_10 23 

Být dětem průvodce, ne rádce. AVZK_6  30 

Aby zadání nebylo příliš návodné a manipulativní. AVZK_8 25 
Nepodsouvat informace, nezahlcovat DVV_1 26 
Nenavádět na konkrétní situaci... DVV_1 25 
Musím si dát pozor na to, jak každé slovo formuluji, myslím, že zadávání je třeba si dopředu 
promyslet. Je důležité dětem zadání vysvětlit, ale nepodsouvat jim žádné informace 
a neovlivňovat je. 

AVZK_2 25 

Nepodsouvám jim svůj názor, postoj, jak by to mělo vypadat, co by tam mělo být, je to práce 
dětí, ne moje 

AVZK_3 20 

Pedagog skupinu vede a cíleně ji směřuje k řešení daného (konkrétního) problému. DVS_5 21 
Pracovala jsem s postiženými dětmi, proto si myslím, že to muselo být těžší než s dětmi 
zdravými. A musela jsem žáky hodně navádět, ale zároveň jsem se snažila, aby tam nemalovali 
to, co já chci nebo co považuji za správné. 

AVZK_3 11 

Při sledování příběhu se žáci samostatně k chování a jednání vyjadřovali, kladli otázky 
av některých momentech byly jejich reakce nejednotné, tápali po svém názoru. Projevil se jejich 
ostych a nerozhodnost. Bylo třeba žáky přesvědčit o nekompromisním postoji k jevu šikana.  

AVZK_1 14 
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Provázení jako klíčový přístup k reflexi je 
ve výpovědích charakteristické akcentem 
na pomoc, tedy facilitaci učení z prožitku: měli 
bychom jim pomoci to pro sebe najít; pomoc 
do života, jak by měli řešit…; pomoci při rozvoji; 
Co je žádoucí a co není; Aby si z lekce děti něco 
odnesly, měli bychom jim pomoci to pro sebe najít; 
abychom je donutili si uvědomit vlastní reakci 
na situaci a pomohli jim tím porozumět sami sobě. 

Specifické je uvažování respondentů nad reflexí 
v artefiletice, kde cítí potřebu usnadnit katarzi: 

Nikdo jim nemůže říkat, že něco nakreslily špatně, 
nebo že to do obrázku nepatří; žáky nahodit zpátky 
do reality;.  

Efekt lekce by nebyl takový. Aby si z lekce děti něco odnesly, měli bychom jim pomoci to pro 
sebe najít. Opět jim to reflektuje jednotlivé poznatky z lekce. Je to jakési shrnutí. A já, když si 
něco neshrnu, brzy se v tom ztratím a těžko se mi vzpomíná. 

DVS_4 25 

Aby si děti zvnitřnily svá udělaná rozhodnutí, abychom je donutili si uvědomit vlastní reakci na 
situaci a pomohli jim tím porozumět sami sobě.  

DVS_4 21 

V závěru při potřebě vhodně zakončit danou aktivitu a abych dětem mohla reflexí (předem 
připravenými otázkami) pomoci při rozvoji klíčových životních kompetencí a dovedností 
pro život jich samých, a i s druhými lidmi.  

OSV_6  23 

V části reflexe vedeme žáky v diskusi o prožitku, kvůli uvědomění si řešení konfliktu. Uvědomění, 
co je správné a co ne. Pomoc do života, jak by měli řešit konflikt. Co je žádoucí a o není. 

DVS_10 41 

Diskuse je nutná, protože tak dochází k adaptaci na novou situaci - přechod od tvorby 
a nevědomého pracování s podvědomím, což může být někdy dodatečně náročné, dochází ke 
zkreslení vnímání času (buď se nám to táhne, nebo naopak se nám zdá, že během minuty uběhla 
celá hodina, což je také vyčerpávající) a může to být i náročné z toho hlediska, že se mohou žáky 
nahodit zpátky do reality vynořovat nepříjemné vzpomínky a zážitky -a někdy mohou zraňovat 
i ty pozitivní.. Takže je třeba a pomalu tuto etapu uzavírat přávě přechodem do diskuse..A také 
dát volbu, kdo se chce a kdo nechce vyjádřit ke svému obrázku... 

AVZK_9 28 

Na své obrázky jsou experti děti samy. Nikdo jim nemůže říkat, že něco nakreslily špatně, nebo 
že to do obrázku nepatří.  

AVZK_16 21 

Mám zkušenost, že reflexe prožitého má takový spád a náboj, že děti se opravdu nebojí mluvit, 
často je musím korigovat, protože mluví jeden přes druhého, objevují se spontánní projevy 
uznání či obdivu, otázky ostatních. A reflexe prožitého je téměř nemožná opominout, protože 
ať chci nebo nechci, „sama přichází na řadu“ po dané aktivitě. Ještě jsem se moc nesetkala s tím, 
že by nikdo nic nechtěl říct. Leda, že by to dospělého nezajímalo, ale pak si to řeknou děti mezi 
sebou samy. Zjistila jsem, že je dobré i při reflexi mít připravené nějaké otázky na děti např. jaký 
okamžik hry byl nejtěžší, co bylo nejasného, cokoli, ale lze z toho dost vytěžit pro další činnost 
s dětmi. 

OSV_8 21 
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PODMÍNKY 

Pohled respondentů na podmínky v průběhu 
činnosti je ve většině kódovaného materiálu 
komplexní: týká se času, prostoru, materiálu 
(finančního zabezpečení), a též skupiny. 
V nejpočetnější skupině výpovědí je snadné 
identifikovat, že je třeba chápat podmínky 
v souvislostech, ale zřídka je formulována 
argumentace (důsledků pro průběh učení).   

Některé výpovědi k početnosti skupiny se liší 
v postoji pedagoga k přizpůsobení výuky: 
ve čtvrtek bylo i dětí méně; a tak panovala ve 
třídě i intimnější atmosféra; početnější 
skupina, tak DV by měla probíhat na větším 
prostoru. 

Zvážím, jakou mám skupinu (věk). Jakou mám časovou dotaci. Jaké mám materiální a finanční 
prostředky 

AVZK_13 4 

Podle cílové skupiny – podle toho, s kým budu pracovat, na jakém místě a kolik času mám k dispozici. 
Řídím se RVP ale hodně také vlastním citem 

OSV_9 4 

Je potřeba, abych si uvědomila, zda jsem s dětmi venku či v místnosti, kolik mám času, jak velkou 
skupinu dětí, jejich věk, složení (chlapci/děvčata). Co potřebují? Jaké mám vybavení a jaké budu 
potřebovat pomůcky. 

OSV_8 18 

Vybrala jsem si relaxační místnost, s kobercem, vaky a polštáři. Zatáhla jsem žaluzie, aby bylo 
v místnosti přítmí. Děti si lehly tak, jak jim to bylo pohodlné. Pustila jsem zvuky přírody, především 
vody (déšť, šumění moře, řeky, zurčení potůčku, bouřku…) 

AVZK_3 7 

Možnosti mé, dětí, organizační (čas, prostor) DVV_5 5 

Na to, aby aktivita byla pro žáky přiměřená věku, aby aktivita nebyla zbytečně dlouhá – riziko únavy. 
Pochopení vzhledem věku, zvláštnostem skupiny, počet žáků atd. 

OSV_10 19 

Dobré je si zvolit správné místo, časovou dotaci a navodit pocit bezpečí. AVZK_3 5 
Cíl, počet účastníků, jejich schopnosti, složení, místo, pomůcky, čas, možná rizika, přesná pravidla….  OSV_7 36 

Zvažovala jsem i kdy bude vhodné aktivitu zařadit. Práci jsem s dětmi chtěla udělat v úterý, ale viděla 
jsem na dětech, že nejsou v ideálním rozpoložení, a tak jsem práci nechala až na čtvrtek. Ve čtvrtek 
bylo i dětí méně; a tak panovala ve třídě i intimnější atmosféra.  

AVZK_4 12 

Pokud je početnější skupina, tak DV by měla probíhat na větším prostoru, hrozí pak nesoustředění, a 
odposlech další skupin (netvoření vlastního dokončení příběhu) 

DVS_9 9 

Věk skupiny, složení skupiny, prostředí, počet účastníku ve skupině DVS_9 5 
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Čas ve vazbě na efektivitu práce zvažují 
respondenti z těchto hledisek.  

• Přizpůsobit dynamiku nedostatku času 
při zachování efektivity: málo času, 
ale dětem dám prostor; rozplánování cíle 
k časovým možnostem; kolik času budu 
mít na lekci, aby došlo k důležité reflexi; 
aktivita nefunguje, je-li to zdlouhavé, 
komplikované. 

• Pracovat s rezervou pro individuální 
přístup: po ukončení lekce měli mít čas, 
pro případné rozhovory s jednotlivými 
dětmi o samotě, kdyby to některý z žáků 
potřeboval; Neklást si zbytečně vysoké 
nároky, ať už na sebe nebo na žáky... 

Poslední dvě výpovědi akcentují zároveň 

přiměřenost nároků nejen k času, ale též 

ke skupině i vlastním silám. 

Velmi důležité je rozplánování cíle k časovým možnostem. Velmi často se stává, že je potřebný čas je 
podhodnocen.  

OSV 3 5 

Máme na to málo času, ale dětem dám prostor říct svá řešení, spíš si pak zapamatují, co potřebuji 
v jazyce, ale dá jim to i něco po lidské stránce. 

OSV_2 21 

kolik času budu mít na lekci, aby došlo k důležité reflexi AVZK_17 5 
Techniku jsem se rozhodla provést při výtvarné výchově, která trvá dvě vyučovací hodiny, aby měly 
děti na kresbu dostatek času. 

AVZK_2 5 

Aktivita nefunguje, je-li to zdlouhavé, komplikované – tedy technicky volím jednoduchá zadání, aby 
to taky nezdrželo hodinu.  

OSV_2 18 

A také bychom po ukončení lekce měli mít čas, pro případné rozhovory s jednotlivými dětmi 
o samotě, kdyby to některý z žáků potřeboval. 

AVZK_16 28 

Neklást si zbytečně vysoké nároky, ať už na sebe nebo na žáky, vždy to dopadne úplně jinak než 
očekáváte - ať už z časového hlediska, pozornosti žáků, jejich nálady či závěru lekce. 

AVZK_9 5 

-musela jsem rozlišit, kterých dílčích cílů můžu dosáhnout nejsnáze (reálně) v daných možnostech 
(podmínkách) i čase 

AVZK_17 7 

 

Ve výpovědích rezonuje akcent na okolnosti 
naladění skupiny jednak na začátku setkání 
a v aktuálním čase procesů: jaké je 
momentálně celkové klima; aktuální 
atmosféru; dodržovat daná pravidla; reagovat 
pružně. 

Dále jak dlouho a dobře skupinu dětí znám a jaké je momentálně celkové klima na oddělení nebo na 
jednotlivém pokoji 

AVZK_6  5 

Zajistit ve třídě klid, aby se děti mohly dobře soustředit. AVZK_4 14 

nikdo nikoho nebude zesměšňovat, urážet - dodržovat daná pravidla  OSV_1 18 

Budu také dbát na jejich emoční naladění. Nebudu techniku zadávat, pokud by před hodinou ve třídě 
proběhla nějaká hádka, stala by se nějaká událost, která by narušila jejich soustředění. Také bych 
aktivitu nezadávala po tělesné výchově, kdy jsou žáci většinou zpocení a roztěkaní 

AVZK_2 22 

Vždy reagovat pružně na potřebu skupiny aktérů a mít v záloze náhradní program.  DVV_4 4 
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Axiální analýza v oblasti Didaktické prostředky při realizaci: 
Příčinné 
podmínky  

JEV  Kontext  Intervenující  
podmínky 

Strategie jednání a interakce  Následky  

Didaktická 
specifika OSV 
při práci 
s prožitkem 
v průběhu výuky 
závazných cílů 
OSV v kurikulu  

Aktivní role 
žáků ve výuce 
s důrazem 
na zodpovědnost 
za vlastní učení 

• Zažitá schémata 
interakcí žák, žáci-
pedagog ve školním 
prostředí 

• Možnost stavět 
jednání při výuce 
na dobré znalosti 
skupiny i prostředí 

• Odlišná personální 
východiska 
od zákonitostí týmové 
práce instruktorů 
v nastavení ZP 
(kontext individuální 
práce pedagoga); 
podnět do fáze 
ohniskové skupiny) 

• Nejistota pedagoga 
při hledání způsobu 
partnerského jednání 
při zavedené pozici 
převahy (formální 
autority) 

• Nejisté profesní 
vybavení pro OSV 
v principech ZP 
(východiska psychologie 
a didaktiky) 

• Málo ovlivnitelné 
podmínky ve škole 
(dané systémově 
i organizačně); podnět 
do fáze ohniskové 
skupiny 

• Navození výukové situace 
instrukcí, aby umožnila 
prožitek naléhavosti jednat, 
rozhodovat. Z terminologie 
ZP užívají pojmy zážitek 
a prožívání, nikoliv pojem 
výzva. 

• Postupy provázení ve výuce 
v přímé souvislosti s aktivní 
a samostatnou činností žáků 
při aktivitě.  

• Respondenti dávají přednost 
pojmům aktivní a samostatné 
jednání; neužívají dle 
terminologie OSV praktická. 

• Individuální práce pedagoga 

• Hledání rovnováhy 
mezi facilitací 
a intervencí 
pedagoga do 
procesů učení 
během výuky 

• Omezené možnosti 
organizace 
intenzivnější práce 
se skupinou 
(podmínky, 
týmovost): nutno 
prověřit ve fázi 
ohniskové skupiny 

Významnost výstupů axiální analýzy podporuje vizualizace matice překryvů (četnosti vztahů) mezi skupinami kódů;  

• PROVÁZEJÍCÍ a PRAKTICKÁ (propojení ukazuje, že je činnost založena na aktivním zapojení skupiny a pedagogova role upozaděna; 

propojení s provázející rolí dokladuje, že se respondenti nevyvazují z řízení procesu učení; direktivnost ve vazbě na praktickou je slabá)  

• Kód PODMÍNKY (četností velmi slabý, což potvrzuje, že jde o deficit, který je třeba saturovat ve II. fázi výzkumu v ohniskové skupině)  

 

Obrázek 5 Vizualizace překryvů (četnosti vztahů) kódů skupiny PRAKTICKÁ, PROVÁZEJÍCÍ, PODMÍNKY 
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Interpretace didaktického uvažování v oblasti Didaktické prostředky při realizaci:  

• Požadavek samostatného jednání žáků: Intepretace úzce navazují na materiál výpovědí 

shromážděný ke kódům PROVÁZEJÍCÍ a PRAKTICKÁ téměř ve společném významu. 

Tato provázanost, která odpovídá Valentově požadavku OSV praktická (v jednání žáka) 

ve vazbě na požadavek OSV provázející (v jednání pedagoga), je potvrzena naprostou 

převahou překryvu obou kódů v matici. Vyjádření akcentují prostor pro samostatné řešení 

žáky (svobodné řešení, hledání, rozhodování žáků při hře již při instrukci) ve spojení 

s formulací aktivní činnost žáků.  Ve vazbě na kód PROVÁZEJÍCÍ respondenti do jisté 

míry pracují se znalostí postupů facilitace (termín neužívají, ale jejich úvahy lze tomu 

významu přičíst). Takové uvažování je blízké konstruktivistickému pojetí (kap. 2.1), kde 

učitel poskytuje prostor pro práci s prekoncepty žáků v samostatném jednání v situaci. Ve 

výpovědích lze najít analogické uvažování s následujícími tezemi (dle Janíka, 2013b, 

s. 655 s odkazem na Reussera v kap. 2.1): omezení přímého řízení učitelem; iniciace a 

podpora žáků učitelem a spolužáky v oborové rovině, rovině učebních a interakčních 

procesů; autonomie žáků jako cíl a procesuální předpoklad výuky; socio-kognitivní učení, 

princip učňovství (učitel expertem oboru, reprezentantem kulturně akceptovaného vědění, 

modelem chování; podpora dialogu se skupinou, v rámci skupiny (kladení otázek, 

vyjednávání významů, kritizování hypotéz, diskuse rozporů a chyb). Je však složité 

rozhodnout, do jaké míry mají respondenti na mysli vedle samostatného aktivního jednání 

také prožitek hledání, emoční rozpoložení související s osobním postojem, dosavadní 

zkušeností či hodnotovým nastavením. V tom smyslu se některé výpovědi vztahují 

k heuristickému nastavení výuky, zatímco v artefiletické expresivní hře půjde o postupy 

produkční výuky (Maňák, 2003; na konci kap. 2.1, obr. č. 8). V didaktice OSV Valenta 

hovoří o senzoricko-motorických, percepčních, situačních, performačně-dramatických, 

zkušenostních postupech, které chápe jako východiska k behaviorálnímu nastavení 

jádrové činnosti (2013, s. 74). Požadavek OSV praktická počítá s budováním zkušenosti 

v praktickém jednání žáků tak, aby bylo přenositelné do života (2013; podobně RVP ZV, 

2006). Širší chápání povahy praktické činnosti odpovídá komplexnímu zapojení žáků 

v prožitku (Valentova charakteristika prožitku v kap. 4.1; srov. s interpretacemi oblasti 

uvažování o nastavení výukové situaci prožitku výš v textu). Troufám si upřesnit, že 

výpovědi respondentů nejsou v rozporu s požadavkem OSV praktická, ačkoliv touto 

terminologií v jazyce výpovědí nevládnou. Terminologicky odlišné jsou také texty ZP 

(Holec, Gintel, Jirásek, Hanuš, Chytilová aj., podrobněji kap. 4), které zdůrazňují zážitek 
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na vlastní kůži v požadavku aktivního zapojení účastníků skupiny. Domnívám se, že ani 

v tom nelze vidět zásadní rozpor se zjištěními v této oblasti výpovědí. Jisté pochybnosti 

mohou evokovat podmínky školního prostředí. Helus hovoří o výukovém spoluaktérství 

za učitelova vůdčího aktérství, které specifikuje je jako výukové partnerství žáka a učitele 

(2015, s. 324, kap. 4). Podobně nastavený je program zpracovaný pro školní prostředí 

Dobrodružství ve třídě, který zdůrazňuje samostatnost v žákovském závazku k učení 

tzv. výzvou v participaci učitele či skupiny (Henton, 1996, podobně Frank, 2004, kap. 4). 

Tento model je respektován řadou autorů, kteří se zároveň hlásí k ZP (např. Činčera, 

Brestovanský, kap. 4).  

• Role pedagoga v průběhu realizace prožitkové výuky: Sledujeme-li odděleně, jak 

respondenti chápou svou roli, dá se vysledovat zajímavý moment: vedle explicitně 

deklarovaných zásad jednání v roli průvodce zaznívají spíš úvahy směřujících 

k tomu, jakému chování se vyhnout (nenavádět, nezasahovat, neradit, nepodsouvat, 

nemanipulovat). Může to znamenat, že ve výpovědích rezonuje obava, jak udržet roli 

provázející. V podobném slova smyslu nastavuje postupy práce s reflexí Křivohlavý 

(1984, s. 51–53) a řada autorů ZP (např. Hanuš, Chytilová, 2009, s. 102 a dál; Jirásek, 

2018, s. 14; Svatoš, 2006, s. 56, podrobněji kap. 4.2). To, že ve výpovědích respondentů 

zaznívají úvahy připomínající spíš hledání, detekování způsobu chování pedagoga 

v provázející roli, je možné přičíst buď potřebě obhájit jinakost přístupu oproti zažitému 

modelu školních interakcí učitel-žák (v direktivním postavení učitele), anebo potřebě 

ubezpečit sám sebe, jaké projevy chování jsou vhodné. Obojí napovídá tomu, jak se 

pedagog, který pracuje se zážitkem jako prostředkem učení, musí zorientovat 

v možnostech uplatnění provázející role v podmínkách školní práce.  

• Podmínky deklarované pro práci se zážitkem: Přestože tabulka matic překryvů kódů 

ilustruje jednoznačně minimální pozornost k podmínkám realizace výuky prožitkem, 

je možné v této části textů identifikovat uvažování respondentů některé dílčí determinující 

podmínky. Respondenti formulují následující problematické momenty: časová tíseň, 

práce s prostory školy, naladění skupiny ve vazbě na předcházející vyučovací hodiny 

(vedle přirozeně se vyskytujících osobních naladění mezi dětmi), či pedagogovy vlastní 

aktuální dispozice. Relevantním zjištěním je to, že respondenti pracují v průběhu práce 

s prožitkem s přizpůsobením dynamiky v čase, či s časovou rezervou s ohledem na 

efektivitu jednotlivých fází práce s prožitkem a možnost individuálního přístupu. 

Ojediněle zmiňují finance, pokud jde o podmínku vztahující se k přípravě programu. 

V analýze nedařilo dobře odlišit intepretace k tématu podmínky z pozice úvah při přípravě 
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a v čase realizace. Téma podmínek práce se zážitkem ve školním prostředí při 

přípravě i průběhu práce je stanoveno k řešení ohniskovou skupinou v další části 

výzkumu. V úvahách respondentů se nepovedlo identifikovat personální spoluúčast 

dalších pedagogů přítomných ve školním prostředí. Přestože jsou texty logicky se 

zadáním dotazníku formulovány v ich-formě, daly by se očekávat zmínky o spolupráci 

s kolegy. Taková zjištění obsahová analýza výpovědí ale nepřinesla (s výjimkou 

spolupráce třídního učitele s vychovatelem v návrhu cílů práce se skupinou a 

interpretované v oblasti Volby cílů a prostředků). Role pedagoga v přímé vazbě na výuku 

je zpravidla zažita jako velmi individuální, týmovosti nabývá spíš v práci s kurikulem či 

organizaci výuky (kap. 3.1, srov. Kasíková, Tvrzová, 2007, s. 115–116; Kasíková, 2005, 

s. 138–139). Pokud nejde o dílčí komunitní projekt, pak se také školní program 

Dobrodružství ve třídě (Henton, kap. 4). vztahuje k jednomu učiteli, když specifikuje 

prostředí důvěry, respektu a podpory mezi všemi spoluaktéry „smysluplného kontraktu“ 

(resp. plnohodnotného kontraktu). Týmová spolupráce instruktorů je naopak klíčovým 

požadavkem v textech ZP (např. na tvorbě dramaturgie; Gintel, Paulusová, Stránský, 

Jirásek, Walder aj., kap. 4.). Respondenti ve výpovědích nezmiňují, jak spolupracují 

s jinými pedagogy na škole, proto je téma posunuto k prověření do ohniskové 

skupiny v další fázi výzkumu.  
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7.1.4 Reflexe: 

POROZUMĚNÍ_KOGNICE 

Část výpovědí se vztahuje k reflexi obecněji 
či ve shrnutí ve vazbě na smysl, užitek pro splnění 
cíle: aby všichni žáci věděli, o co šlo, proč jsme to dělali; 
V každé lekci nám jde o splnění cíle, a to je transfer 
zkušenosti z prožitku do života; děti si tyto souvislosti 
diskusí ujasní.  

Některé výpovědi zvažují opomenutí reflexe: Ztracená 
lekce, protože to nejdůležitější závěr →tedy co z toho, 
co jsme si ukázali, vyplývá pro nás by vůbec nezaznělo; 
práce nazmar. Byla by to škoda a děti by si to možná 
uvědomily, ale spíš asi ne.  

S odkazem na následující konkrétnější úvahy je 
až překvapivá zřetelná jistota v závažnosti role reflexe 
pro proces učení prožitkem. V tom se liší od pohledu 
ZP, která má reflektivní fázi za variantní ve své funkci 
(kap. 4.1.2). Naopak je ve shodě s didaktikou OSV: 
instrukce – akce – reflexe (Valenta, kap. 5), 
či s postupy etické výchovy (Hodnotová reflexe, kap. 5) 

Aby všichni žáci věděli, o co šlo, proč jsme to dělali. Zvlášť důležité, pokud bychom viděli, 
že se nějaký žák (žáci) do diskuse nezapojuje nebo že nepochopil, co bylo účelem tvorby. 

AVZK_16 36 

V každé lekci nám jde o splnění cíle, a to je transfer zkušenosti z prožitku do života. 
Zobecněním se rozšíří situace z příběhu a její vyvstalá řešení i na jiné podobné situace 
v životě. Děti si tyto souvislosti diskusí ujasní. 

DVV_4 23 

Moment, kdy chci, aby se děti něco naučily, něco pochopily DVS_8 7 

Aby došlo k reflektování celé práce a objasnění výstupů. AVZK_14 28 

Ztracená lekce, protože to nejdůležitější závěr → tedy co z toho, co jsme si ukázali, vyplývá 
pro nás by vůbec nezaznělo... 

DVS_6 31 

Co by bylo důsledkem opomenutí diskuse o tom, jak výstupy lekce děti využijí v životě? 
To by byla práce nazmar. Byla by to škoda a děti by si to možná uvědomily, ale spíš asi ne 

OSV_9 27 

úkolu nediskutovaly o reflexi, o pocitech a myšlenkách a o dalším využití v životě - hodina 
by neměla hlubší smysl a nic by žákům nepřinesla. 

OSV_1 25 

 

Velmi konkrétní sdělení k reflexi se váže na roli katarze 
emocí prožitého: aby dítě vyjádřilo své pocity a brát je 
vážně; zvládnutí jejich emocí. To odpovídá jak didaktice 
OSV, tak funkcí reflexe Sdílení v pojetí ZP (Jirásek, 
kap. 4.1.2) 

Na konci lekce. Pro kontrolu pochopení cíle a naplnění cíle, ale také pro vysvětlení prožitků 
žáků při tvorbě a zvládnutí jejich emocí. 

AVZK_8 31 

Myslím, že je naprosto zásadní, aby dítě vyjádřilo své pocity a brát je vážně  AVZK_13 29 
Protože nejdřív je dobré, aby si své pocity ujasnili a připomněli skrze neosobní prožitek 
někoho jiného nebo třetího (tedy své postavy). Aby se drželi prožitku a rovnou vše 
neaplikovali na sebe, kde je ovlivňují víc vlastní zkušenosti než ty, které získali z příběhu. 

DVS_3 22 

Zda zadání, úkolu vůbec porozuměly, mají možnost vyjádřit se ke svým pocitům, sdílí 
problémy s ostatními – mohou si navzájem pomoci, ale i ublížit!!  

AVZK_3 32 
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Zcela explicitně roli reflexe v procesu poznávání 
přinesla obsahová analýza ve smyslu pochopení, 
porozumění či zorientování se v tématu: rozumět 
svým prožitkům; lépe pracovat a zobecnit principy; 
odvádíme od situace fiktivní k těm možným skutečným. 
Také je důležitý prostor pro ujasnění si některých 
pojmů; city a argumenty pro své chování jsou živé a děti 
si je utřídí; aby se děti něco naučily, něco pochopily; 
postupně zobecňujeme téma … zážitek, který potřebují 
zpracovat, k čemuž jim otázky pomohou.   

Argumentace v úvahách o facilitační funkci otázek 
reflexe zdůrazňují analogii ke konstruktivistickému 
pojetí. Generalizace se budují na základě porozumění 
pojmům (zobecnění). V termínu ujasnění si pojmů, 
či utřídění se dá rozpoznat práce s prekoncepty, jde 
tedy o re-konstrukci poznatků (Janík, Slavík, 
resp. Vyskočilová, Dvořák, kap. 3) 

Zcela konkrétně v některých výpovědích (zařazených 
ke konci citací) respondenti zvažují komparace 
různých názorů dětí ve skupině. Jednak směřují 
k sjednocení pojmenování, ale i k respektu k odlišnosti 
v prožívání, názoru, postoji: vidět v širším náhledu; 
hledat shody a rozdíly ve vnímání jedné stejné situace; 
situace srovnat i s jinými. V tomto pohledu jde o hledání 
smyslu jevu v obecně přijímaném modu. Jde 
o analogické procesy hledání významu ve Slavíkově 
pojetí (kap. 4.1.1. a 4.2) 

K pochopení přispěl až reflektivní rozhovor – Jak rozumět svým prožitkům AVZK_8 7 
abychom s tématem mohli lépe pracovat a zobecnit principy, které chceme dětem předat AVZK_5 42 
Ujasnit si termíny, výrazy, které možná byly řečeny při přehrávce a jestli opravdu jim 
všichni rozumíme (slovní zásoba) 

DVS_9 46 

Je to shrnutí pro snadnější pochopení. Děti si bezprostředně po hře v roli vše dobře 
pamatují a mohou snadněji reagovat. City a argumenty pro své chování jsou živé a děti 
si je utřídí. 

DVV_4 21 

Po reflexi z pohledu postav a příběhu, protože je postupně odvádíme od situace fiktivní 
k těm možným skutečným. Také je důležitý prostor pro ujasnění si některých pojmů. 

DVS_3 24 

Interpretaci díla bych vztáhla k zamýšlenému cíli, např. sociální vztahy (přátelství, láska, 
rodina apod.)  

AVZK_8 29 

Zároveň tím postupně zobecňujeme téma a připravujeme si půdu pro otázky reflexe. 
Po hře v rolích mají zážitek, který potřebují zpracovat, k čemuž jim otázky pomohou. 

DVS_4 21 

Pochopit pojmy, které se k tématu vztahují DVS_8 34 
Zobecnění by mělo přijít po reflexi. Umožnit dětem ukotvení prožitku - zážitku před další 
možným použitím v životní situaci (- vede k rozvoji osobnosti). 

DVV_3 23 

Jde o zobecnění, dovysvětlení daného problému. OSV_6  21 

To je důležité, aby děti věděly, o co přesně jde, někdy má každý trochu jinou představu 
o pojmech. Navíc v angličtině může dojít k chybnému porozumění, tím spíš se musíme 
dobrat pochopení obecně.  

OSV_2 23 

žáci reflektují vlastní prožitek z tvorby – může jim to pomoci hledat shody a rozdíly 
ve vnímání jedné stejné situace 

AVZK_17 43 

reflexí je vhodné začít, už protože si žáci mohou všimnout různých věcí, které oni sami 
nevidí, ale může je to při vlastní tvorbě posunout dál, můžou danou věc vidět v širším 
náhledu, můžou vidět to, co není zdánlivě spojitelné 

AVZK_17 39 

Aby se dala situace srovnat i s jinými DVV_1 34 

Buď si samy uvědomí stav situace, nebo jim to budeme muset přiblížit  DVV_2 33 
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TRANSFER DO ŽIVOTA 

Využití znalosti, zkušenosti získané z prožitku 
ve hře v osobním životě respondenti zvažují častěji 
obecně s akcentem na smysl učení: prohlubujeme 
učení, k čemu nám to je; propojení zážitku s reálným 
životem a tím i možnost poučení; dochází k vazbě 
na reálný život dětí; k propojení mezi prožitkem 
ze hry, a konkrétními situacemi v konkrétním, reálném 
životě; modifikovat a aplikovat v podobných životních 
situacích. 

V jiné výpovědi je zapracována snaha o facilitaci, 
která umožní samostatné učení: proto bychom se měli 
snažit v reflexi pomocí otázek umožnit žákům 
uvědomit si osobní přínos nové zkušenosti 
pro každého z nich osobně, ale také možnost obecného 
uplatnění poznatku v reálném životě; 

Z kontextu celé řady výpovědí lze tušit silný akcent 
funkce reflexe ve fázi transferu, některé výpovědi 
zcela explicitně zdůrazňují fázi transferu 
pro proces učení: žáci vědomě zpracovávají prožitou 
zkušenost, uvědomí si její další použitelnost v reálném 
životě apod. Teprve díky tomu dochází k učení; děti 
by si tuto zkušenost neukotvily.  

Často jde o uvědomění si vazby cíle na využití 
výstupu z osobním životě při zpracování prožitku 
v reflexi: jde o splnění cíle, a to je transfer zkušenosti 
z prožitku do života; měl by se tu objevovat 
a formulovat cíl; se rozšíří situace z příběhu a její 
vyvstalá řešení i na jiné podobné situace v životě. 

Díky reflexi si žáci vědomě zpracovávají prožitou zkušenost, uvědomí si její další použitelnost 
v reálném životě apod. Teprve díky tomu dochází k učení. 

OSV_7 39 

Důležité je to proto, že zde dochází k vazbě na reálný život dětí v reálném světě, ve kterém 
děti prožívají konkrétní vztahy. A já se s nimi vracím na začátek – proč jsme asi tu hru hráli? 
Co jsme se při ní naučili? Co jsme objevili, poznali? Pokud byla klíčová aktivita dobře zvolená 
a postavená, měl by se tu objevovat a formulovat cíl, alespoň nějak přibližně dětskou řečí 
a vhodnými otázkami na děti. Někdy se mi tato část jakoby spojuje s reflexí a nemohu jasně 
říct: „Teď to byla reflexe a od teď je to zobecnění v souvislosti s cílem.“ Někdy to povídání 
(reflexe) je tak mocné, intenzivní a plodná, že dojde i k zobecňování.  

OSV_8 23 

Zobecnit téma je důležité v části reflexe po ukončení lekce. Je to důležité z toho důvodu, 
aby žáci byli schopni transferu poznatků z lekce do života. Pro usnadnění řešení různých 
situací, které život přináší. 

DVS_10 46 

Upevnit, co jsme se naučili, prohlubujeme učení, k čemu nám to je DVS_9 51 
úkolu nediskutovali o reflexi, o pocitech a myšlenkách a o dalším využití v životě - hodina 
by neměla hlubší smysl a nic by žákům nepřinesla. 

OSV_1 25 

Pokud by ta diskuse nebyla – chybělo by propojení zážitku s reálným životem a tím i možnost 
poučení. 

OSV 4 21 

Z každé aktivity by si měl účastník odnést nějakou osobní zkušenost, zážitek, ale zároveň 
by ji měl umět využít v reálném životě. Proto bychom se měli snažit v reflexi pomocí otázek 
umožnit žákům uvědomit si osobní přínos nové zkušenosti pro každého z nich osobně, 
ale také možnost obecného uplatnění poznatku v reálném životě.  

OSV_7 42 

Když opomenu diskusi o tom, jak děti použijí konkrétní zkušenost v životě, tak si děti v lepším 
případě zahrály pěknou hru, která se jim uloží v paměti a nedojde k propojení mezi 
prožitkem ze hry, a konkrétními situacemi v konkrétním, reálném životě. Nebo nemusí dojít. 
A ani k vzájemnému obohacení. 

OSV_8 25 

Děti by si tuto zkušenost neukotvily a lekce by pozbyla svého hlavního významu. Nebylo by 
jasné, zda tuto právě získanou zkušenost prožitou nanečisto budou moci modifikovat 
a aplikovat v podobných životních situacích.  

DVV_4 25 

V každé lekci nám jde o splnění cíle, a to je transfer zkušenosti z prožitku do života. 
Zobecněním se rozšíří situace z příběhu a její vyvstalá řešení i na jiné podobné situace 
v životě. Děti si tyto souvislosti diskusí ujasní.  

DVV_4 23 
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Některé výpovědi zvažují návaznost fáze transferu 
na pochopení významu, tedy po zorientování se ve smyslu 
(logu) prožitkové situace: později ho zobecníme, abychom 
ho převedli do života; v zobecnění otevřen další možný 
prostor toto téma využít podobných situací jejich života.  

V některých formulacích je zobecnění chápáno jako 
můstek k využití prožitku k reálnému životu. Zřetelné je 
to v souvislosti s pochopením smyslu při přenosu zkušenosti 
z fikční situace do reálu: fiktivní situace a fiktivních postav, 
děti by si nemusely uvědomit propojení se skutečným 
životem. 

Zároveň není dobré zobecnit příliš brzy, na začátku se ptáme na otázky přímo k příběhu a ke hře 
v rolích, abychom si zážitek zpracovali, a později ho zobecníme, abychom ho převedli do života.  

DVS_4 23 

Přišel by vniveč cíl lekce, tedy dotknout se skrze příběhu skutečného života. Zážitek by zůstal u reflexe 
fiktivní situace a fiktivních postav, děti by si nemusely uvědomit propojení se skutečným životem.  

DVS_3 26 

Zobecnění je nezbytné všude tam, kde cíl lekce je realizovatelný, i v různých obměnách, v běžném 
životě. Dětem je v zobecnění otevřen další možný prostor toto téma využít podobných situací jejich 
života. Prožití této skutečnosti může mít za následek, že je dítě zbaveno strachu, pokud se dostane 
v běžném životě do stejné nebo podobné situace. Jednoduše řečeno, má to již prožito a identifikaci 
s dějem hry již má ověřené. 

OSV_11 26 

 

Skupina výpovědí se týká zkušenostního učení, nácviku 
dovednosti v analogické vazbě na jednání v podobné 
situaci v životě k situaci prožité ve hře: zkušenost, kterou 
získali v situaci modelové… vyzkoušet si různé způsoby 
reakce a zvolit tu nejvhodnější; z předchozích lekcí si již 
mnohé vyzkoušely a nacvičily. Cílem této lekce je ověření, 
zda získané kompetence jsou schopné využít v praxi. 

Jde o transfer jednání, které si žáci ověřili v modelové 
situaci, tedy zcela zřetelně o behaviorální cíle přenesené 
do života z jednání v jádrové činnosti (v didaktice OSV 
Valenta, kap. 4.1 a kap. 5)  

Každá tato změna vyvolá okamžitou potřebu reakce na novou situaci. Všechny naplánované změny 
jsou koncipovány tak, aby je děti zvládly. Z předchozích lekcí si již mnohé vyzkoušely a nacvičily. Cílem 
této lekce je ověření, zda získané kompetence jsou schopné využít v praxi. 

OSV_11 13 

V reálné situaci si žáci obvykle dokážou rychleji poradit, protože si vybaví zkušenost, kterou získali 
v situaci modelové. Pokud chceme děti naučit například, jak zvládat vztek, nemusíme čekat, až se 
pohádají. Mohou sehrát scénku na toto téma a vyzkoušet si různé způsoby reakce a zvolit tu 
nejvhodnější.  

OSV_7 22 

Děti rády mluví o svých zkušenostech, jak se zachovat v podobných situacích třeba někdy příště, to se 
hodí – spojují se často jazykové dovednosti reagovat v nejrůznějších společenských situacích 
s nastavením společenských pravidel, sociálními tématy, hodnotami. Udělají si v tom jasno i pro své 
jednání, pro chápaní těch věcí ve svém životě. 

OSV_2 25 

 

Ve fázi transferu ojedinělí respondenti zvažují řešit reálné 
problémy ve třídě, aniž řeší adresné zveřejnění: děti dokáží 
být zlé a ubližovat ostatním, aby takové případy ve třídě 
nikdy nenastaly; možnost se přiznat, pak je nebude problém 
trápit.  Jde o situace blízké pedagogické intervenci 
(podrobněji kap. 3.2.1 a 3.1.1). 

Po skončení aktivity jsme si znovu povídali, proč je kamarádství důležité. Mluvili jsme i o tom, jak 
některé děti dokáží být zlé a ubližovat ostatním, aby takové případy ve třídě nikdy nenastaly.  

AVZK_2 33 

Nezjistily by, že lze takový problém řešit, že je možnost se přiznat, pak je nebude problém trápit.  DVS_1 31 
 

Velmi zajímavým podnětem jsou dvě výpovědi, které 
naznačují možnosti sebereflexe bez vedení pedagogem: tak 
se to odehraje v nitru každého žáka soukromě, bez další 
ventilace; opomenutí diskuze o tom, jak výstupy lekce děti 
využijí v životě, by neznamenalo nic. 

Jde o potenciál sebeuvědomění si zkušenosti jako podnětu 
pro vlastní život, které je zřejmě analogické Jiráskově pojetí 
sebereflexe (kap. 4.2) 

Diskuze jak mohu výstupy z lekce použít ve svém životě je důležitá a je součástí závěrečného shrnutí 
učitelem. Přesto však vnímám, že pokud se má odehrát určitý průlom a posunutí směrem vpřed 
u jednotlivých žáků, tedy posun k větší motivaci a větší víře ve své schopnosti a nastartování v touhu 
svoje sny a cíle plnit, tak se to odehraje v nitru každého žáka soukromě, bez další ventilace. Závěrečný 
proces uvědomění si, prožijí žáci již mimo skupinu. 

DVV_6 36 

Vzhledem k tomu, že jsem artefiletiku konala s dětmi v jejich volné chvíli mimo školní prostředí, 
opomenutí diskuze o tom, jak výstupy lekce děti využijí v životě, by neznamenalo nic. Na dětech bylo 
ale vidět, že jim diskuze o jejich dobrých i špatných vlastnostech pomáhá urovnat si některé myšlenky, 
a věřím, že jim to v jejich budoucím životě pomůže.  

AVZK_12 34 
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EVALUACE (zpětná vazba učiteli) 

Reflexe je také respondenty vnímána jako prostor 
pro evaluaci techniky či programu: že jsem 
stanoveného cíle dosáhla; pro kontrolu pochopení cíle 
a naplnění cíle; vyvaruje možným chybám v příštích 
lekcích; Na základě takové reflexe může dojít mezi 
vedoucími k diskuzi o tom, co ponechat, co změnit, tak 
aby neztratili kontakt s tím, co děti prožívají a co je 
v jejich životě zaměstnává. Vyjádření odpovídají roli 
evaluace v ZP (Hanuš, Chytilová; Vecheta, kap. 4.2) 

V některých vyjádřeních zaznívá pojem zpětná 
vazba: zpětnou vazbu, zdali pochopili cíl lekce; je to 
i zpětná vazba pro mě i pro ně; zda děti správně 
pochopily příběh; Zpětná vazba od dítěte, jak se cítilo. 

Respondenti uvažují nad tím, že jim reflexe umožní 
zpětnou vazbu ve smyslu hitace v pojetí prázdninové 
pedagogiky v textech ZP (Jirásek, Hanuš, Chytilová, 
kap. 4.2): žáci byli hrou, aktivitou zaujati; bych 
nerada zjistila, že se dětem aktivita nelíbila, prožívaly 
negativní pocity a podobně; jaké měli pocity, emoce. 

Poslední citace evokují v hlubším pohledu polemiku, 
jak respondenti chápou roli emocí v prožitku.  

To, že jsem stanoveného cíle dosáhla a i to, že žáci byli hrou, aktivitou zaujati  OSV_10 7 
Pro kontrolu pochopení cíle a naplnění cíle, ale také pro vysvětlení prožitků žáků 
při tvorbě a zvládnutí jejich emocí.  

AVZK_8 32 

Bohužel se mi někdy stane, že teprve po aktivitě z následné reflexe vyplyne, že mnou 
zvolená aktivita nebyla nejvhodnější. 

OSV_7 12 

Neměla bych zpětnou vazbu, zdali pochopili cíl lekce  DVS_9 48 

Diskuze je důležitá z toho důvodu, abych od žáků získala zpětnou vazbu, jestli pochopili 
moje zadání, na co bych si popřípadě příště měla dát pozor.  

AVZK_2 29 

Na základě takové reflexe může dojít mezi vedoucími k diskuzi o tom, co ponechat, 
co změnit, tak aby neztratili kontakt s tím, co děti prožívají a co je v jejich životě 
zaměstnává.  

OSV_11 29 

Zpětná vazba od dítěte, jak se cítilo v hraní dané role, jaké to bylo hrát / „být někým 
jiným“.  

DVS_2 24 

Abych zjistila, jak se jim pracovalo, jaké měli pocity, emoce, zpětná vazba pro mě i pro ně, AVZK_3 32 

je to i zpětná vazba pro mě. Určitě bych nerada zjistila, že se dětem aktivita nelíbila, 
prožívaly negativní pocity a podobně. 

AVZK_2 30 

 Ověřit si, zda děti správně pochopily příběh. DVS_1 27 
pedagog se tak vyvaruje možným chybám v příštích lekcích artefiletiky. AVZK_6  33 
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Sebereflektivní úvahy se záměrem autoevaluace 
ke konkrétní realizované výuce prožitkem 
se objevily u několika málo respondentů (opakovaně 
u dvou respondentů: OSV 7, OSV 8). Jde o zcela 
konkrétní, zřejmě autentické, uvažování nad vlastními 
postupy se zřetelnou touhou zapracovat zkušenost 
pro další práci. Otázky v zadání respondentům 
(viz příloha č.), k autoevaluaci nesměřovaly 
především proto, že zadání nestanovilo podmínku 
povinné realizace shodného tématu. Na takový 
výzkumný záměr jsem od počátku rezignovala. 
Důvodem bylo to, že pilotní část výzkumu přinesla 
velmi zřetelná zjištění nedostatečné orientace případu 
v terminologii, potažmo malého povědomí 
o didaktických postupech se zážitkem. Vzhledem 
k tomu by bylo obtížné rozklíčit vazby výpovědí 
na konkrétní situace ve výuce v procesu autoevaluace 
tak, aby je bylo možné vztáhnout v intepretacích 
k didaktickým kritériím. 

Dalšími podobnými úvahami se zabývaly texty 
AVZK_17 (50); AVZK_18 (25); AVZK_3; OSV 3 
(11), které se ale nevázaly na fázi reflexe (spíš 
k zadání hry, nevhodným podmínkám aj.). Je možné, 
že respondenti těžili z reflexe podněty k dalším 
úvahám nad celým postupem, anebo si vysvětlili jinak 
otázku, či nerozumí významu pojmu reflexe ve smyslu 
facilitace učení. 

Jednou či dvakrát se mi stalo, že tato diskuse o využití poznatků v životě byla násilná a bez zájmu dětí a já 
nevěděla, jak do toho dál a co s tím. Jestli zrušit přestávku nebo dát přestávku hned po hře, kdy ale přijdu 
o první dojmy dětí… Nebo jestli k této části vymyslet nějaká „didaktická kouzla“. Na tomhle ještě musím 
zapracovat.  

OSV_8 25 

Často mám problém s tím, že tohle vím, ale přesto se mi nedaří tuto diskusi správně zorganizovat, zařadit, 
děti na ni naladit. Hra je pro ně intenzivní, pak bouřlivá reflexe, někdy dlouhá, pak to chce přestávku nebo 
odreagování a pak se mi těžko navazuje a svolává děti ještě na nějakou diskusi. Buď je to už pozdě po 
prožitku hry, nebo nevím, jak navázat a diskusi vést, zkrátka mám s ní problém, i když vím, že je stejně 
důležitá jako každá část lekce, kdy jedno bez druhého ztrácí na významu.  

OSV_8 25 

Mám zkušenost, že reflexe prožitého má takový spád a náboj, že děti se opravdu nebojí mluvit, často je 
musím korigovat, protože mluví jeden přes druhého, objevují se spontánní projevy uznání či obdivu, otázky 
ostatních. A reflexi prožitého je téměř nemožné opominout, protože ať chci nebo nechci, „sama přichází 
na řadu“ po dané aktivitě. Ještě jsem se moc nesetkala s tím, že by nikdo nic nechtěl říct. Leda, že by to 
dospělého nezajímalo, ale pak si to řeknou děti mezi sebou samy. Zjistila jsem, že je dobré i při reflexi mít 
připravené nějaké otázky na děti např. jaký okamžik hry byl nejtěžší, co bylo nejasného, cokoli, ale lze 
z toho dost vytěžit pro další činnost s dětmi. 

OSV_8 21 

Musíme stanovit přesný časový limit, abychom vše dobře zvládli, včetně reflexe.  
Před prvním uvedením hry „Přechod přes bažinu“ jsem přesně nestanovila časový limit a hra se nevydařila. 
Nedokončili jsme ji a celá dlouhá příprava prostředí byla k ničemu  

OSV_7 32 

Na jednom pobytu v přírodě zvolil kolega hru, při které děti překonávaly trať v lese, byla vytyčená lanem 
uvázaným na kmenech stromů. Děti šly poslepu.  
Během zadávání aktivity nebyli žáci upozorněni na možná nebezpečí, nemohli si trať předem prohlédnout. 
Hru hráli až těsně před večeří, kdy už byli velmi unavení.  

OSV_7 34 

Hru „Kopírka paměti“ jsem uváděla v několika třídách. V jedné ze tříd jsem měla problémy již od začátku. 
Hodina začala později, nedařilo se mi děti zklidnit, na vlastní aktivitu zbylo málo času a na reflexi žádný. 
Děti se sice pobavily, ale neuvědomily si, proč byl výsledný obrázek jiný než originál. Nepochopily 
důležitost přesného, jednoznačného vyjadřování. Takže cíle lekce, nácvik a přesného, jasného vyjadřování, 
jsem rozhodně nedosáhla.  

OSV_7 51 

V jedné z hodin si děti měly uvědomit důležitost přesného a jednoznačného vyjadřování proto, aby 
nedocházelo ke zkreslení předávané informace. Pro tento cíl jsem u různých skupin použila dvě různé 
metody. V jedné aktivitě děti procházely překážkovou dráhu ve dvojicích. Jedno z dětí bylo „slepé“ a druhé 
bylo jeho vodičem. Vodič musel dávat slepci přesné pokyny, což nebylo jednoduché zvláště pro malé děti. 
Druhá aktivita byla určena také dvojicím. Tentokrát bylo úkolem jednoho z dvojice přesně popsat obrázek 
tak, aby ho spoluhráč dokázal nakreslit co nejpřesněji. Druhá aktivita byla úspěšnější, z následné reflexe 
vyplynulo, že si děti uvědomily, proč se někdy výsledek velmi lišil od originálu. 

OSV_7 13 
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Součástí některých textů, ale také mailové 
korespondence provázející texty, byla zakázka 
supervize, či konzultace ke zkušenosti s textem 
příběhu a komentářem. Pro orientaci přikládám 
příklad takového textu. Již zde nepřikládám další 
komunikaci, protože není předmětem výzkumu.   

Posílám Vám obrázek dívky, která se trápí tím, že nedokáže všem pomoci, nic se jí nedaří a cítí 
se ztracená. Dívka je moc hezká, chytrá, ráda pomáhá druhým a to nezištně. Nikdy není 
spokojená se svým obrázkem na hodině VV,a je k sobě velice kritická. Na obrázku je pod 
deštníkem celé její dětství a krásné vzpomínky, když byla malá a neměla povinnosti. Je tam 
i jednorožec, kterého touží potkat. Ta osůbka, kterou pod deštník nedala, je ona sama, říká, 
že si nezaslouží tam být, protože často nemůže pomoci těm, kteří se trápí. Dlouho jsme 
si povídali. Chtěla by vrátit čas. Vím, že potřebuje povzbuzovat a pokusila jsem se jí vysvětlit, 
že není v lidských silách všem pomoci. Ale je skvělé pomáhat. Působí zranitelně a křehce, 
ale má v sobě obrovský potenciál. Jen by ji měli doma více povzbuzovat, jako to dělali v dětství. 
Dokázala například při hodině udobřit dva kluky, kteří se porvali a skočit mezi ně a zakřičet 
„vždyť jste kamarádi“. Nevím, jak to dělá, ale kluci si podali ruce. Když odcházela po našem 
rozhovoru domů, tak mi slíbila, že bude na sebe milá. Nikdy bych neřekla, co taková hodina 
dokáže udělat. Je to velice přínosné, ale je to chůze po tenkém ledu. Mám takových příběhů 
více. 

AVZK_7 37 
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Axiální analýza v oblasti Reflexe: 

Příčinné podmínky  JEV  Kontext  Intervenující  
podmínky  

Strategie jednání a interakce  Následky  

Facilitace učení 
z prožitkové výukové 
situace.  

Role reflexe 
ve výukové 
strategii zážitku.  

• Znalost věkových 
a specifických 
zvláštností skupiny 

• Prostor pro 
průběžnou 
pedagogickou 
diagnostiku 
skupiny 
i jednotlivce  

• Emoční zatížení skupiny 
či jednotlivců 
při zpracování zážitku  

• Nejistota ve výstupech 
práce s prožitkem se školní 
skupinou v citlivých 
tématech (pociťovaný 
deficit profesionální 
dovednosti). 

• Neefektivní postupy 
tradiční transmisivní výuky 
pro OSV.  

• Potřeba pedagoga mít 
proces učení pod kontrolou. 
 

• Preference reflexe 
při facilitaci učení 
ve výuce s prožitkem; 
pojetí výuky sociálně 
konstruktivistické  

• Využití reflexe pro katarzi 
ve sdílení ve shodě se ZP. 

• Zdůraznění role reflexe 
v generalizační fázi 
budování znalosti. 

• Vnímáni reflexe jako 
prostoru pro budování 
respektu k odlišnosti 
názorů ve skupině. 

• Využití reflexe 
pro evaluaci 
či autoevaluaci výuky. 

• Nejisté zacházení 
s hranicí výchovy 
a pedagogické intervence. 

• Učení provází 
komparace 
prekonceptů, 
facilitované hledání 
smyslu 
a objektivizace:  

• re-konstruovaná 
znalost jako výstup 
reflexe 

• Učení pracuje 
s přesahem 
do reálného života 
ve fázi transferu 
v reflexi; praktický 
transfer aplikace 
a zpevňování je 
mimo dosah výuky. 

• Pedagogové spoléhají 
na vazbu cíl – obsah 
reflexe.  

Významnost výstupů axiální analýzy podporuje vizualizace matice překryvů (četnosti vztahů) mezi skupinami kódů: 

• POROZUMĚNÍ_KOGNICE a TRANSFER DO ŽIVOTA (překryv je významný, v analýzách se projevil jako důležité téma úvah, 

avšak v interpretaci z hlediska didaktického chybí úvahy o postupech)  

• EVALUACE (překryv je četností nevýznamný, poskytuje zjištění o významu zpětné vazby pro respondenty, ukazuje na potenciál tématu 

pro další šetření) 
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Obrázek 6 Vizualizace překryvů (četnosti vztahů) kódů skupiny POROZUMĚNÍ – KOGNICE, TRANSFER DO ŽIVOTA, EVALUACE
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Interpretace didaktického uvažování v oblasti Reflexe: 

• Role reflexe v implementaci cílů OSV: Překvapivě konzistentní výpovědi případu 

přinesly zjištění, že respondenti preferují požadavek reflektovat prožitkovou situaci 

(jen ojedinělá výpověď polemizuje s variantou samostatného zpracování prožitku žáky). 

Úvahy respondentů sledují především závažnost facilitace učení v reflektivní fázi 

v závazku završení edukačního cíle (aby všichni žáci věděli, o co šlo, proč jsme to dělali; 

jde o splnění cíle; souvislosti diskusí ujasní; resp. při opomenutí reflexe: ztracená lekce, 

protože to nejdůležitější závěr →tedy co z toho, co jsme si ukázali, vyplývá pro nás, by 

vůbec nezaznělo; práce nazmar; byla by to škoda a děti by si to možná uvědomily, ale spíš 

asi ne). Je možné, že školní prostředí pedagogy případu ovlivňuje v tom smyslu, že ze 

svého úhlu pohledu důsledně zvažují jako klíčové hledisko úroveň interpretačních 

schopností skupiny. Podle vývojové psychologie se úroveň rozvoje myšlení během školní 

docházky mění z myšlení v konkrétních operacích k myšlení abstraktnímu. Stejně tak se 

mění sociální nastavení, či vyspělost jedinců (kap. 3. 2. 1, Příhoda, Vágnerová, Helus). To 

může poskytovat do jisté míry vysvětlení, avšak ve výpovědích nebyla identifikována 

odborná argumentace v podobném vyznění. Respondenti uvažují shodně s didaktikou 

OSV v postupu: instrukce – akce – reflexe (Valenta, kap. 5), či s postupy etické výchovy: 

hodnotová reflexe (kap. 5). Z pohledu ZP záleží na řadě okolností, do jaké míry a v jaké 

podobě je třeba zpracovat herní prožitek ve skupinové analýze a v následném zpracování 

ke znalosti (Jirásek kap. 4.1.1, srov. tamtéž úvahy Jiráska a Drahanské ke vztahu 

virtuálního světa hry a reality ve výchovně vzdělávacím procesu). Řada autorů ZP reflexi 

(review, rozbor) považuje za důležitou, ale liší se pohledem na frekvenci, cíle a formy 

reflexe (kap. 4. 2, např. Martin, Franc, 2007; Svatoš, 2006–2007; Hanuš, Chytilová, 2009; 

Jirásek, 2018; Brestovanský, 2013; Nehyba, 2018; Činčera, 2007 aj.). Zpravidla se 

různorodost názorů komplikuje nedůsledně používaným pojmem zpětná vazba 

(Reitmayerová, Boumová, 2007; Hanuš, Chytilová, 2009; v kap 4.2)169. Jedna z výpovědí 

polemizuje nad možností individuálního zpracování prožité situace žáky, což považuji 

za úvahu dotýkající se Jiráskova zařazení sebeuvědomění přednostně k jedincově 

sebereflexi (2018, s. 16; kap. 4.2).  

• Role reflexe ve facilitaci učení: Reflektivní fázi respondenti vnímají jako jednoznačně 

prospěšnou při budování znalosti v tom smyslu, že jde o prostor, kde pedagog 

                                                 
169 Definici odpovídá pouze v případě, kde jde cíleně o zpětnou vazbu interpersonální (Hanuš, Chytilová, 2009, 
s. 96-97), či cílenou zpětnou vazbu „na koho“ a „na co“ (Reitmayerová, Boumová, 2007, s. 46). 



204 
 

prostřednictvím otázek usnadňuje pochopení. Pak hovoříme o facilitační funkci 

otázek při práci s prekoncepty k nabytí znalosti. Termíny, které respondenti užívají ve 

formulacích (zobecnění, ujasnění si pojmů, či utřídění), napovídají procesy hledání 

významu a generalizací (resp. smyslu jevu). Hledání smyslu a konstruování znalosti 

v konstruktivistickému pojetí výuky obecně bylo přiblíženo interpretacích k prožitku 

jako prostředku učení v souvislosti s rolí reflexe výš v textu.  V podrobnějších výpovědích 

respondenti formulují funkci reflexe jako prostoru pro dětská porovnávání odlišností 

v chápání jevů z prožitkové situace, různorodosti názorů. Pojmenovávají možnosti 

hledání významu během reflexe termíny: vidět v širším náhledu; hledat shody a rozdíly ve 

vnímání jedné stejné situace; situace srovnat i s jinými. Jde o procesy myšlenkových 

komparací ilustrující postupy re-konstrukce, resp. konstrukce poznatků ve skupině, 

které souhlasí s postupy sociálního konstruktivismu (Janík, 2013b, od s. 655 podle 

Reussera; Vyskočilová, Dvořák, 2009, s. 52, více kap. 2.1 tab. č. 2 a kap. 4.2). 

Respondenti zde uvažují analogicky ke zjištění výzkumu reformy o postupech re-

konstruování vzdělávacího obsahu v konfrontaci vlastního jednání a sdílení rozdílů 

v porozumění a pojmech (Hajdušková, Janík, Slavík & Najvar, 2011, s.158). Ve 

výpovědích popisují postupy, aniž užívají terminologie obecné didaktiky v pojmech 

konstruktivismus, sociální konstruktivismus, prekoncept. Také autoři ZP (podrobněji 

kap. 4.2.) takové procesy v reflexi pojmenovávají v jiné terminologii: vztažení prožitku 

do širších kontextů, zobecnění poznatků, poznávání v intenci cílů, konceptualizace, 

porozumění smyslu (Jirásek), abstraktní konceptualizace (Nehyba); ještě obecněji pak: 

práce s pedagogickými cíli ve znalostech, dovednostech postojích (Drahanská). Ne vždy 

jde v reflexi o předem stanovený obsah učení, ale také o smysl „vynořující se“ z aktivity 

(slovy France (2007, s. 91–92: sdílet své zážitky, ventilovat pocity a hledat v nich nějaký 

smysl).  

• Potenciál reflexe pro cíle sebepoznání a poznání druhých v kurikulu OSV: 

V souvislosti s těmito obsahy respondenti vnímají reflexi jako příležitost k učení 

afektivní domény kurikula OSV (kap. 5). Pokud nejde o behaviorální nastavení nácviku 

komunikační dovednosti respektující komunikace, nelze označit fázi reflexe za jádrovou 

činnost ve Valentově pojetí (kap. 5), ale facilitační postup učení v dotčeném afektivním 

cíli (např. sebepoznání, či srovnání hodnot, nastavení s jiných ve skupině). Z kontextu 

výpovědí vystupuje též zjištění, že respondenti očekávají kontrolu nad individuálními 

sebenáhledy dětí ve skupině a zřetelně tím směřují k pedagogické diagnostice během 

reflexe. (též výš v textu).  
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• Reflexe jako prostor pro katarzi emocí, sdílení prožitého: Z výpovědí zřetelně 

vystupuje uvažování nad potenciálem reflexe pro uvolnění emocí žáků (vyjádřit se 

k emocím). Výpovědi nesledují podrobně důvody, které by se daly očekávat ve vztahu 

fikčního světa hry a reálného jednání (např. Doleželova úvaha obousměrné výměny mezi 

fikčním světem a skutečným světem, podobně Slavík, 1997, s. 27–52; více kap. 4.1 a 4.2). 

Některé metodické materiály k práci se třídou s pojmem katarze pracují (projekty 

Odyssea, PŠL Klíčení, kap. 3.2.1), ale v terminologii respondentů se vyskytuje 

ojediněle. Práce s emocemi je ve výpovědích spojena častěji s intepretacemi expresivní 

hry (kap. 4.1.1, Slavík, 2015, srov. Valenta, 1997; Marušák, 2010; Machková, 2007; 

Bláhová, 1996). V ZP se hovoří o sdílení, ventilaci emocí, zároveň bývá připomínána 

zásada citlivého přístupu, či udržení hranice s rizikem psychologizování (Válek, 2007; 

Svatoš, 2006; Ondrejkovič, 2011; Hanuš, 2018, s. 85–88; podobně Helus, 2015, s. 2011; 

Valentová, 2013; kap. 3.2.1 a 3.1.1). Tento moment se promítá v některých 

sebereflektivních výpovědích, z nichž některé přecházejí do zakázky supervize, 

či konzultace. Domnívám se, že takové výpovědi svědčí o povědomí respondentů 

o své erudici, o snaze reflektovat své postupy v rámci své profesionality v respektu 

k hranici s terapií.   

• Vztah reflexe k transferu naučeného do života žáků: V textech ke kódu TRANSFER 

DO ŽIVOTA je zcela evidentní propojení na kód POROZUMĚNÍ_KOGNICE a potvrzuje 

jej i vizualizace v tabulce matic (níž). Výpovědi se opakovaně vracejí k tomu, že reflexe 

poskytuje prostor k tématům využití pochopeného za zážitku v situacích běžného 

života (reálného života, osobního života). Výpovědi respondentů jsou obsažné 

v uchopení smyslu při zvažování přenosu zkušenosti z fikční situace do reálu během 

reflexe (např. zobecnění je nezbytné všude tam, kde cíl lekce je realizovatelný, i v různých 

obměnách, v běžném životě). Tuto spojnici úvah ze školního prostředí je možné opřít 

Helusovu myšlenku k roli kognice jako facilitátora utváření charakteru v edukaci obratu 

(2016, s. 11; kap 4.2. a úvodní texty kap. 1.1). Hledáme-li přesnější oporu v textech ZP, 

půjde spíš o obecná vyjádření k cílům procesu (Jirásek, 2018, s. 15–17, hovoří o 

poznávání v intenci cílů, či o provázení k hlubšímu uvědomění, nahlédnutí smyslu 

prožitku; Drahanská odlišuje způsoby porozumění podle kategorií cílů znalosti, 

dovednosti a postoje, 2018, s. 52–58; též Franc, Martin v kap. 4.2). Podrobnější 

charakteristiky kognitivních procesů během reflexe jako je pojem, generalizace 

(fungování pojmenovaných jevů) nejsou v metodických textech běžné (přesnější je 

Nehyba, 2018, s. 24–29; v pojmu abstraktní konceptualizace; či Svatoš, 2006, s. 66: 

http://www.gymnasion.org/archive/author/martin-ondrejkovic
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hovoří o procesu racionalizace a zobecnění subjektivních prožitků; velmi sporé jsou 

informace k procesu učení v Křivohlavého psychologické průpravě, 1984, s. 66–67). Ve 

scénářích kurzů se pracuje s rozvíjením v záměru cílů cyklicky v následujících aktivitách 

ve smyslu aplikace a zpevňování (východiskem bývají výstupy reflexe předchozí 

aktivity). Pokud nejde o zkušenostní učení, založené na tréninku dovedností (behaviorální 

cíle), logicky půjde o vhled v rámci postupů učení (Břicháček, 1992, In PŠL, PrvoSen, 

2008, s. 13: …je třeba svět kapírovat (= chápat), ale nikoliv kopírovat!“). Pak vyvstává 

otázka, není-li třeba pojmenovat postupy zpracování zážitku explicitně v souvislosti 

s těmito vyššími myšlenkovými operacemi podobně, jako pracuje obecná didaktika 

s východisky kognitivní psychologie (kap. 2.1, např. Pasch, Slavík, Pelikán). Cyklické 

upevňování poznatků na kurzech bývá ukotvené ve scénáři podle dramaturgického rámce. 

Jiné kurzy pracují s transferem výstupů do reálného zapracování zkušenosti v návazných 

etapách kurzu (např. Jirásek, Svoboda, 2015: poskytnout prostor konfrontovat výstup 

kurzu v poznání svého nastavení hodnot se svým jednáním v praxi v následující etapě 

kurzu při práci v ústavu sociální péče). Podobně etapově nastavené jsou kurzy pro školy 

Klíčení, které pracují s pokurzovním transferem výstupů ve veřejně prospěšných 

projektech (PŠL, 2013, s. 22 a 96–105, více v kap. 3.2.1). Ve výpovědích respondentů 

k reflexi nezaznívají úvahy k fázím aplikace a zpevňování. Respondenti reflexí pouze 

otevírají transfer jednání do života, avšak zůstávají u deklarace úmyslu, zpravidla 

nehovoří o dlouhodobém pedagogickém vlivu k posilování zkušenosti či postoje, či 

hodnot v životě. Je možné, že tyto fáze respondenti chápou jako praktický transfer 

výstupů, které staví mimo dosah zvažované výuky. Takto uvažují ve shodě s didaktikou 

OSV chápat další každodenní školní život jako prostor pro pedagoga k upevňování 

znalostí a dovedností nabytých ve výuce: behaviorální podoba cílů předjímá, že se 

promítnou do chování žáků, že tak bude jednat; postojové cíle jako „podpůrné“, se ne vždy 

se promítají do chování ve stejné podobě (Valenta 2013, s. 50–57, kap. 5). Je také možné 

a zcela pravděpodobné, že aplikaci a zpevňování vnímají spíš jako intuitivní podnět 

pro další práci, který však nemají zcela pod kontrolou. 

• Pedagogická intervence ve veřejném prostoru reflexe: Komplikované se jeví 

uchopení reflexe zážitku, který zřetelně míří k pedagogické intervenci u problému 

jedince či skupiny ve třídě.  Ve výpovědích totiž není patrné, zda respondenti 

registrují možná rizika intervence ve veřejném prostoru reflexe. Kontext jejich 

uvažování je málo zřetelný v případě generování cíle z reálných situací nežádoucího 

chování ve skupině. Do jisté míry může jít o analogii Valentova pojetí práce se skupinou 
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třídy či žákem jako učivem v OSV (RVP ZV, kap. 5 a též kap. 3.2.3), které se odvíjí 

od diagnostiky třídy. Generalizace témat pak vyplývají z jednání v prožitkové situaci, 

které učitelé OSV se skupinou promítají v reflexi do plánu chování v podobných reálných 

situacích (Valenta, 2015, s. 133, 150). Z výpovědí již není zřejmé, jakým způsobem chce 

respondent intervenci ve veřejném prostoru reflexe zvládnout. Práce se skupinovou 

dynamikou připouští intervence v pravomoci pedagoga, avšak za dodržení pravidel 

psychické bezpečnosti (podrobněji kap. 3.1.1 k pomoci krizové: Obst, 2009, s. 100–101, 

též. Jedlička, 2007, s. 367–370; Martanová, Valentová, 2016; Helus, 2015, s. 362–367). 

ZP pracuje s psychickými riziky ve vzdělávání instruktorů, ale pracuje též s možností 

terapeutické pomoci, zpravidla na kurzech s cíleně zapracovanou terapeutickou částí (kap. 

3.1.1, Pokorný, 2007; Válek, 2007; Ondrejkovič, 2011 aj.).  

• Aktivní role žáka v reflexi: Z textů respondentů k reflexi vyplývá, že preferují aktivní 

roli žáka ve výchovném procesu (v kap. 2 Blížkovský, 1992, s. 35; Pelikán, 2009, s. 19; 

Helus, 2016, s. 16: aktivizace žáků k výukovému spoluaktérství) v postupech blízkých 

přístupu zaměřeném na žáka (Mareš, 2009, s. 174 podle Jonassen, Land ed., 2012). Ze 

závěrů předcházející intepretace textů kódu DIAGNOSTIKA (výš) se lze domnívat, že 

respondenti takto uvažují v návaznosti na průběžnou diagnostiku skupiny i jednotlivců. 

Texty výpovědí neposkytují dostatečná data k posouzení relevance postupů v reflexi 

k výstupům diagnostiky, kterou považuje řada autorů za klíčovou (Blížkovský, 1992, 

s. 256; srov. Helus, 2015, s. 359; Mareš, 1998; kap. 2.1 a kap. 3.2). Pohybujeme se na poli 

profesních dovedností, kde je akcentován požadavek praktického výcviku (Slavík, 2008, 

s. 159; Obst, 2009, s. 108; Mikoška, 2016, s. 101 dle Rogerse). Je analogický s vysokými 

požadavky na vedení eléva instruktora v odborném pohledu ZP (Gintel, 2015, s. 44; PŠL, 

PrvoSen, 2008, s. 30, podrobněji kap. 3.1). Materiály neposkytují žádná data k analýze 

profesní připravenosti respondentů, proto tento deficit uvozuje další téma pro 

ohniskovou skupinu ve II. fázi výzkumu. 

• Reflexe jako prostor pro evaluaci: V analýze textů ke kódu EVALUACE se zřetelně 

ukazuje, že respondenti chápou fázi reflexe jako prostor, který jim poskytuje zpětnou 

vazbu. Převážně jsou úvahy vztažené k efektivitě práce s prožitkem vzhledem k cíli 

ve smyslu evaluace (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 95, či Vecheta, 2009, s. 32–34). 

V textech, kde se respondenti zajímají o potvrzení spokojenosti skupiny s aktivitou, 

lze vidět paralely v chápání role reflexe jako hitace (ve starších metodikách PŠL Gintel, 

Holec; v pozdějších textech ZP připomenuto Jiráskem, 2018, s. 15–17, či Chytilovou, 

Hanušem, 2009). Některé texty vypovídají o využití reflexe k postřehům emoční 
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náročnosti ve fázi sdílení, což respondenti chápou jako formu zpětné vazby vlastních 

postupů. Část respondentů pak využila prostor svých výpovědí k autoevaluaci různých 

momentů práce se zážitkem ze své praxe. Podrobnější výpovědi k autoevaluace výuky 

jsou zastoupeny velice sporadicky. Zadání dotazníku didaktického uvažování 

k autoevaluaci nevyzývalo. Otázky zadání (viz příloha č.) k autoevaluaci nesměřovaly 

zcela záměrně, protože nebyla předem stanovena podmínka povinné realizace výuky dle 

shodného zadání cíle. Přestože se taková myšlenka do metodologie výzkumu nabízela, na 

základě zjištění pilotní části výzkumu byl vyloučen tento výzkumný záměr (tím spíš 

autoevaluace) vyloučen. Většina respondentů s úvahami k evaluaci nepracovala, což 

vizuálně potvrzuje tabulka matic kódu REFLEXE. Tento deficit potvrzuje smysluplnost 

širšího úhlu pohledu výzkumných otázek. Výpovědi didaktického uvažování, které se 

vztahují k evaluaci bylo třeba oddělit do samostatné kategorie v obsahové analýze pod 

kód EVALUACE.  Jsou velmi zajímavým podnětem, avšak s úzkým zastoupením 

v materiálu (dva respondenti OSV 7 a OSV 8 a pak další tři, kteří se sebereflexe dotýkají 

jen částečně). Pro další možnosti výzkumu by bylo možné perspektivně pracovat s úzkým 

výběrem respondentů a výzkumné otázky stanovit ke konkrétním didaktickým kritériím. 

V tom případě by metodologické postupy zřejmě pracovaly s kombinací pozorování, 

respektive videostudií v kombinaci s ohniskovou skupinou, či v designu akčního 

výzkumu. 



209 
 

7.2 Analýza dat a intepretace II. fáze výzkumu (ohnisková skupina) 

Data, která podléhají této analýze, byla získána z přepisu diskuse ohniskové skupiny (dále OS). 

Jednotkou této analýzy je fragment dialogu, protože metodou ohniskové skupiny získáváme 

záznam obsahu skupinových interakcí jako zdroje sdílených pohledů na téma. Konfrontaci, 

či vzájemnou podporu názorů uvádí Sedláček (2007, s. 191 s odkazem na Pattona) jako výhodu 

ohniskové skupiny v kontrole a důvěryhodnosti názorů. V následujících tabulkách jsou proto 

analyzovány širší segmenty, které poskytují potvrzování, rozšiřování či zpochybňování názoru 

dalším mluvčím, či mluvčími. Segmenty byly získány kódováním podle kategorií axiálního 

kódování. Axiální kódování pracuje s členěním v následujících kategoriích (Šeďová, 2007, 

s. 232): příčinné podmínky, jev, kontext jevu, intervenující podmínky, strategie jednání a 

interakce, následky. 

Analyzovaný materiál jednoho segmentu se často vztahuje v bohatosti pohledů a souvislostí 

k různým kategoriím axiálního kódování. Zvláště hraniční se ukázaly kategorie kontext jevu a 

intervenující podmínky, proto analýza v této části přinesla prostor ke korekci kódování a 

výsledná stanoviska jsou součástí deskripcí v analýze. Promluvy v ohniskové skupině nabraly 

v překotných projevech v neúplných výpovědích vyjadřování v obecné češtině, někdy až na 

hranci srozumitelnosti. Spontánní projev považuji naopak za cenný, protože svědčí o 

upřímnosti výpovědí bez obav z kritiky. Do segmentů jsem v řadě případů nezahrnula málo 

sdělné začátky promluv, tedy ani identifikaci mluvčího. To, domnívám se, nebrání analýze 

obsahu, protože analyzuji obsah interakcí OS jako celku. Dohledatelnost identifikace mluvčího 

je možná v uloženém materiálu podle řádkování začátku segmentu. Vzhledem k tomu, že II. 

fáze výzkumu je saturační fází k tématům výstupů I. fáze (nasycení teorie), intepretace se 

soustředí na témata deficitů I. fáze. Sumativní pohled na zjištění II. fáze výzkumu napříč 

kategoriemi se promítá do tabulky axiální analýzy (Šeďová, 2007, s. 232), která bude využita 

jako opora pro systematizaci zjištění v závěru kapitoly. Na rozdíl od I. fáze, ve II. fázi se témata 

v zadání OS zcela transparentně vztahují k interakcím v diskurzu ZP jako oboru. Participantky 

OS měly v průběhu skupinové diskuse k dispozici materiál s tématy vztaženými k užití ZP na 

základní škole, která se byla strukturována podle hledisek axiálního kódování jevu (podrobněji 

k nastavení a průběhu OS kap. 6.4 a příloha č. 12). Tento kontext není vždy patrný z výpovědí 

v segmentech, ale analýza s ním pracuje, protože předurčuje nahlížení na obsahy.  
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OS_1_Příčinné podmínky 

Průběžná analýza v kategoriích dle obsahu Data v kódovaných segmentech selektovaná podle kategorie / řádek začátku promluvy v záznamu 

Všichni participanti OS vidí přínos prožitku 
ve výukové situaci jako příčinu využívání 
ZP pro jeho efektivitu v procesu učení 
(situace ve hře, když se jich to týká; osobně; 
jsou samy za sebe; vlastní zkušenost, 
ten osobní dotek) 

Vlastní dobrá zkušenost s výukou 
prožitkem v různých předmětech pro 
některá témata (mně to vlastně úplně 
secvaklo a vyhovovalo mi to; příčina = že to 
zabere líp).  

Přestože hovoří převážně L., ostatní potvrzují 
souhlasem. 

Protože, já si myslim, že to co si ty děti můžou i když zažít třeba jenom v nějaký hraný situaci na co si můžou 
sáhnout, to je pro ně daleko přínosnější než když se jim to jenom vykládá pořád dokola tohleto, to … a když se 
jich to týká. (Všechny najednou si vzájemně přitakávají, trochu šrumec; 8.44) 
L: A když se jich to osobně týká, ten osobní dotek 
D: Předávaná zkušenost není taková jako vlastní zkušenost, že jo, to prostě 

56 

tak v těch metodách, že jsou samy za sebe? 
(víc hlasů): Určitě. 
J: Právě v těch metodách (další skrumáž)  

72 

Třídnictví, ale měla jsem v tom i nějaký výtvarky, hudebky, ale.. i ten prožitek i ta artefiletika i ty modelový 
situace do tý češtiny matiky jdou tak krásně zapasovat a mně to vlastně úplně secvaklo a vyhovovalo mi to. 
Ne to klasický učení, ale opravdu já tvrdím, že ten prožitek je nepřenosnej prostě, že si to musí každej 
vyzkoušet. Že můžu stokrát vykládat, že to pálí, ale když si to nezkusí, ale je tam právě 
?: No jistě. 
Z: Takže příčina je, že to jakoby metodicky zabere v některejch těch tématech líp než (L: No určitě) než ten 
výklad jo?  

77 

 

Za příčinu mají prevenci, tj. včasný zájem 
o dítě, a to navzdory netečnosti okolí: 

• že „oni“ (sbor, společnost, systém) nevidí 
problémy, či nechtějí se zabývat 
problémy včas: s dětmi (nějakým 
způsobem pomoct preventivně, aby ktomu 
vůbec nedošlo), podobně jako s čímkoliv 
jiným (ropa, v tom je to stejný, v tom je to 
stejný, dokavad není jako nějaký zásadní 
problém) 

• že „oni“ (sbor) podceňují práci s hrou, 
nerozumí jí (Spoustu lidí tam vidí jenom 
tu hru, jenom to hraní; většina toho sboru 
třeba neví, o co běží a jak to funguje; ani 
je to nezajímá bych řekla).  

L. a ostatní potvrzují. 

L: Spíš myslim si, že to je problém společnosti, že jo. Dokavad je ropa, tak se dělaj pytlíky a když není tak se 
začíná hledat ňáký řešení ... (ostatní přitakávají) a tady v tom je to stejný, dokavad není jako nějaký zásadní 
problém 

382 

L: U nás se to jede ... já jsem zjistila, že ... ve školství nejde moc vo to dítě .. teď jsem si to fakt vyzkoušela na 
vlastní kůži. Jako.. setkávám se pořád s lidma, který maj tu tendenci do toho vnášet prostě že to dítě je 
důležitý, ale obecně to neni vůbec vo těch dětech ... jako... Což mě hrozně překvapilo a zase jsem ráda za tu 
zkušenost jo. Takže oni to.. neberou úplně tak, že by se tomu dítěti mělo nějakým způsobem pomoct 
preventivně, aby k tomu vůbec nedošlo, ale oni ...umí řešit ty problémy. 

388 

L: Spoustu lidí tam vidí jenom tu hru, jenom to hraní, ale to je (J: No, to je vono).. to je prostě dětská a lidská 
přirozenost je hra 
Z: Takže můžu říct že ... můžeme říct, že (upozornění na čas, smích) Takže my se od toho teďka posuneme, 
ale já teda... pořád dokolečka se vracíme k tomu, že .. že většina toho sboru třeba neví, o co běží a jak to 
funguje jo (všechny souhlasně přitakávají) 
Kt: A ani je to nezajímá bych řekla (Z: Ani je to nezajímá, jo) že 

442 
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Při práci ve škole chápou jako příčinu využití 
ZP nutnost pečovat o skupinu: 

• řešit aktuální, tedy naléhavou situaci ve 
skupině (kolikrát tam spadne s tou třídou 
nebo s družinou a musí vlastně řešit; když 
se dějou ňáký takovýhle náhodný věci 
a přesně, nemůžeme problém nechat 
na třídnickou hodinu, to je zase papírový. 
Stalo se něco, teď hned to musíme ňákym 
způsobem vyřešit a důležitý je ... s těma 
dětma vo tom mluvit. Oni to .. to prostě 
potřebujou dostat) 

• udržovat klima skupiny, kolektiv 
(kolektiv jako udržovat, aby tam se k sobě 
chovali hezky; když ten kolektiv 
nefunguje, tak se nenaučí, prostě; když ty 
děti se spolu necítí dobře tak se v tý třídě 
nedá moc dělat; už se tím řeší konkrétní 
situace…: Dopředu) 

Společné přetlačení polemiky nad prioritami: 
péče o skupinu versus výsledky ve znalostech 
žáků (udržovat kolektiv jako… něco navrch. Jo 
... Ale od pedagogů se čeká, že prostě 
naučíme) 

podle mě to vyplývá právě z toho denního života jo, tý.. že ani kdyby to tam nebylo v tom RVP, tak vlastně .. 
člověk kolikrát tam spadne s tou třídou nebo s družinou a musí vlastně řešit .. 

30 

Dobře, je potřeba tam ...ty ty kolektiv jako udržovat, aby tam se k sobě chovali hezky a tohle, ale to je taková 
jako ... 
Z: Jako šlehačka spíš 
D: Něco navrch. Jo ... Ale vlastně od učitelů se čeká, od pedagogů se čeká, že prostě naučíme 
Z: Že bude znalost 
D: Že budou znalosti ... a to myslim si, že v tom je 
L: Ale když ten kolektiv nefunguje, tak se nenaučí, prostě (Kt souhlasí) 
D: Jo, ale podle mýho v tom je jakoby ... jako začátek nebo kámen úrazu,  

433 

J: Když to je .. když ty děti se spolu necítí dobře tak se v tý třídě nedá moc dělat. (Z: To je to co říkala Lucka., 
?: ??? 1.06.40) To je to nejdůležitější, aby se cítily dobře, aby tam chodily rádi ... aby protože pak je to... 
jakmile se tohle zanedbá, tak ... pak si to tam jde jenom ten učitel vodtrpět 
K: Nebo jak říkala Katka... pardon, že skáču do řeči, tak prostě už se tím řeší konkrétní situace 
J: Dopředu 

523 

L: Přesně tak. Ale pokud pokud to dělám v rámci ňáký prevence, tak si to musim jako jasně srovnat, abych 
věděla odkaď kam chci jít jo. Ale pokud je to ... 
Z: To znamená, že ta reflexe, že ji máš prostě spojenou s tím cílem ... jo, že víš, kam jdeš 
L: Ve svý podstatě jo, ale když se dějou ňáký takovýhle náhodný věci a přesně, nemůžeme problém nechat 
na třídnickou hodinu 

559 

 

Stavovská čest ve výchovné části práce 
s dětmi jako příčina využití ZP je 
v interakcích participantek zásadní téma. 
Formulují pocity zájmu, zodpovědnosti 
a současně otevřené možnosti pracovat 
s dětmi (máme vopravdu výhodu a možnost 
,…aby z nich byli fajn jako lidi. To si myslim, 
že máme ohromnou jako... devizu tady v tom. 
Já to tak jako cejtim; učitel na tom na prvním 
stupni, ale i v družině, když má zájem vo to, 
aby ty děti fungovaly spolu, nebo když to tam 

L: A my jsme s nima daleko ... delší dobu než ty rodiče. My jsme s nima ... my máme děti, který jsou tam od 
půl sedmé do pěti, to znamená prostě ňákých 10 hodin, takže my máme vopravdu výhodu a možnost, pokud 
chceme, tak ty děti ňákym... vhodným způsobem směřovat aby ... aby z nich byli fajn jako lidi. To si myslim, 
že máme ohromnou jako... devizu tady v tom. Já to tak jako cejtim. 
J: A je to tak jako vždycky je to hrozně znát tak jako na tom kolektivu těch dětí, kdo kterej učitel na tom na 
prvním stupni, ale i v družině, když má zájem vo to, aby ty děti fungovaly spolu, nebo když to tam chodí 
jenom vodstát já ... učim ve víc třídách a učim v jedný třídě, kde ... jsou děti hodně problémový a pani 
učitelka je speciální pedagog, ale ... celý rok s těma dětma nedělala vůbec nic. Tam je ... to je.... očistec tam 
jít učit. A tvořivky kdy jako... tam je to volnější že jo, nemůžeš jim říct ... tak a za ... dvě hodiny týdně je 
dohromady nedáš a ... to to je ... to jsou děti ... z nich vstávaj vlasy hrůzou 

526 

my máme fakt úžasnou možnost na ty děti působit 837 
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chodí jenom vodstát; my máme fakt úžasnou 
možnost na ty děti působit.) 

Práci se ZP ztotožňují s výchovou obecně 
pro společnost bez ohledu na formulace 
výchovnách cílů OSV povinného RVP 
(včetně povinnosti administrace), a to 
navzdory formalismu vnímanému 
ve školním prostředí. Své poslání 
vychovávat děti vnímají jako příčinu práce 
s prožitkem, což nezaznívá ve formulacích, 
(participantky úvahy odvíjejí témat OS 
před sebou): (ve své podstatě to pořád děláme, 
akorát je to, někdo to prostě dal na papír 
(všechny vyjadřují souhlas), někdo to napsal, 
takže jestli to nazveme osobnostní a sociální a 
nebo jiná výchova .. my to stejně děláme. My 
do těch třídnic to tam napíšeme jenom pro ten 
pocit, aby to tam bylo; to má vliv až na tu 
společnost, třeba?L a D: Určitě)  

RVP považují spíš za pomocný zdroj témat 
(zdroj .. těch .. ne těch témat, prostě tý cesty; 
člověk … takhle že se má čeho chytit; mě to 
nutí dělat věci, který vycházej i z potřeb těch 
dětí, takže proč ne RVP). Ve formulacích 
zaznívá nejistota v práci s RVP, která jen 
potvrzuje zřídkavé čtení kurikula (postupy 
zpětného dohledávání spíš než východisko 
cílů). 

ve své podstatě to pořád děláme, akorát je to, někdo to prostě dal na papír (všechny vyjadřují souhlas), 
takže někdo to napsal, jestli to nazveme osobnostní a sociální a nebo jiná výchova .. my to stejně děláme. 
My do těch třídnic to tam napíšeme jenom pro ten pocit, aby to tam bylo, což .. já nejsem papírová vůbec (Z: 
jasně), jo, ale zároveň potřebuju nějaký hranice, ale stejnak to ten člověk dělá už jenom to, že na ně nějakým 
způsobem působí, tak si to nenazývá 
Z: To znamená, tou příčinou je i takovej jako váš pocit, že takhle chcete ty děti vést? 
L: Samozřejmě 

45 

A i těm dětem říkám: nemusíte spolu chodit na kafe, ale no ale ten respekt vzájemnej je strašně důležitej pro 
tu práci, protože jsme společnost 

128 

to má vliv až na tu společnost, třeba? 
L a D: Určitě. 

819 

Ervépé je pro mě na jednu stranu dost svazující, ale na druhou stranu mi určí ňáká témata, kolem kterých se 
stejně v té družině pohybuji.  

21 

Myslim si, že to smysl má 
Z: A je to ňákej zdroj teda pro tebe? 
L: Určitě je to pro mě pro mě zdroj .. těch .. ne těch témat, ale 
??? (cca 2:19 od začátku; víc hlasů najednou) prostě tý cesty 
Kt: Přesně no, spíš tu cestu. že to ukazuje, že člověk nejde, ale jde takhle, že se má čeho chytit 
L: Protože každý je ňáká osobnost a kdybych se řídila jenom podle sebe, tak … určitá témata tam vůbec 
nedám protože mi to není třeba blízký, ale takhle mě to nutí dělat věci, který vycházej i z potřeb těch dětí, 
takže proč ne RVP 

23 
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AOS_2_Kontext jevu 

Kontext spolupráce s kolegy zvažují jednak 
ve schopnosti pracovat týmově, dále v nastavení 
osobnosti k ZP. Z interakce OS vyplývá zjištění, že 
vědomí společného stanoviska ulevuje 
(až do humoru).  

Týmovost nad společným programem uváděna 
není. Spolupráci mají za nejistou, protože chápou 
profesi učitele jako individualistickou. Občas 
funguje úzká a efektivní spolupráce mezi kolegy, 
minimálně mezi učitelem a vychovatelem stejné 
třídy. Sdělení jsou hodnotící, protože takovou 
spolupráci považují za účinnou (jak se s nima 
pracuje v družině, jak ve třídě, když je tam 
spolupráce, tak je to úžasný; aby si ty ty dvě 
rozuměly… my tam teda se v tomhletom vlastně 
doplňujeme; my se ovlivňujeme vzájemně; je dobrý, 
když aspoň někoho k sobě najdeš; proto je potřeba 
jeden, kterej je strhne... vede…získá do toho týmu a 
oni se pak třeba přidaj, i když ne všichni; ta profese 
trošičku k tý individualitě ... k tomu 
individualismu).  

Otevřenost pedagogů k ZP se odvíjí podle 
promluv participantek od toho, že ZP nemusí 
být nutně pro každého (v zájmu, v nastavení 
osobnosti). Zpravidla jen část sboru se zajímá 
a vedení nezasahuje (u nás je část těch lidí, co jako 
si hledá tyhlencty.. ty cesty trošku jako jiný… 
nezkoušej, nejdou… stejně by to nebylo vono; 
každej je teda trošku na něco jinýho; Nesměřujou .. 
to nechávaj na těch kantorech) 

J: Ale no ale víš co, strašně strašně je to znát i na těch dětech, jak se s nima pracuje v družině, jak ve třídě, to je .. a když 
je tam spolupráce, tak je to úžasný 
Kt: No, já si myslím, že to je nejdůležitější, aby byla ta spolupráce. To dopoledne a odpoledne, aby bylo provázaný, aby si 
ty ty dvě rozuměly, protože pak je to úplně o něčem jinym. A vlastně, kolik, hodně těch témat jde udělat takhle 
odpoledne, když ona řekne „Hele potřebuju“. 
J: Přesně. Takhle to u nás funguje. 
Kt: No, no no. No a u nás jako.. část a část .. jo, ale taky vidím, že někdy když to funguje tak je to úžasný. 

51 

Co ty na to, kolegové? 
chvíle ticha 
Z: Potíž… 
J: No nepotim, ale 
Z: Ne, potíž jako je s nima potíž (všichni smích) 
J: Je s nima potíž, potim, potim ... Potíž je ale, je teď no ale je teď veliká. A myslím si že ani jako tam že to všechno šlo tak 
nějak, že se to vrátilo k papírování všechno a k encyklopedii, vopravdu, jako.. takový množství papírů, co musíme 
vyplňovat kvůli každý hlouposti, jsem že jo ještě nezažila. 

113 

Myslim, že to dost ovlivňuje … protože to je jak... jak to povedeš 
D: To je dost rozhodující, myslim si, že na tý osobnosti toho vyučujícího pedagoga 
K: Já teda jestli můžu za ten volnočas, tak my tam teda se v tomhletom vlastně doplňujeme. 

136 

Takže my třeba jsme v tom zajedno, že my si tam prostě to vedeme.. jako .. my se ovlivňujeme vzájemně, když jako tak 
přistoupíme na metody tý druhý 

138 

Kamča, protože má výhodu, že sou tam lidi, který to chtěj dělat a děti, který to chtěj dělat (v pozadí souhlasný komentář 
K), ale když to nejde, tak pokud to to JÁ chce dělat, tak si vždycky podle mě najde cestu a je to teda někdy jako obtížný. 

146 

J: Ale je dobrý, když aspoň někoho k sobě najdeš a já myslim, že že ať se ten kolektiv rozpadá jak chce, tak vždycky aspoň 
někoho (L: To určitě no.) někoho k sobě najdeš a .. 

147 

Kt: U nás to je tak, jako, já bych řekla, že u nás je část těch lidí, co jako si hledá tyhlencty.. ty cesty trošku jako jiný, a pak 
je část samozřejmě paní učitelek který jsou dlouho a jsou perfekcionalistky, takže je to.. nejdou .. nezkoušej, nejdou, 
protože … vědí, že to takhle dělaj dobře a maj strach ze selhání a z toho.. Dostalo by je to do nejistoty a vlastně ty děti by 
to vycítily a stejně by to nebylo vono. Jo, stejně by to nepomohlo, ničemu by to neprospělo, takže já si myslim, že je fajn, 
že je ta .. že to je tak jako takhle a že to není... 

151 

D: Já ti nevím, u nás ve škole já bych spíš řekla že to .. nechávaj na těch vyučujících co komu vy ... jako by té osobnosti 
vyhovuje. Přesně tak jako že někdo těžko bude dělat ňákej ňákou zážitkovou pedagogiku, když tomu jako... nevěří, ale 
dokáže to těm dětem... vlastně aniž by věděl, že to je zážitková pedagogika, tak to tam má. A já bych řekla, že u nás.. 
Z: Ale nechávaj to jako samospádem, není to tak jakože 
D: No. Spíš to tak jako že .. Nesměřujou ňák se mi to .. prostě podle mýho já aspoň teda doufám že spíš jak to nechávaj 
na těch kantorech 

379 

D: Já si myslim, že ještě problém je, že tim že učitelé učí v tý třídě vždycky jeden, tak je zvyklý v podstatě jet na svojí (?: 
Sólo) ...sólo akci a ... proto je potřeba jeden, kterej je strhne a jakoby je ... (Kt?: Vede) získá do toho týmu a oni se pak 
třeba přidaj, i když ne všichni .. ale myslim si že .. ta profese trošičku k tý individualitě ... k tomu individualismu ... jako . 

511 
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Kontextem je kvalita práce metodika 
prevence jako administrátora, a zároveň 
organizátora akcí z externích zdrojů 
(to vona má všechno krásně zpracovaný…… 
ňáký programy, že k nám jezděj; U nás je to 
taky nakoupený, … nevim, jak moc to zanechá 
na těch dětech, protože zas je to ve velkym 
množství).  

Za nakoupený program nese pedagog 
ve třídě spoluzodpovědnost v pozitivním 
i negativním výsledku (hráli ňáký ... hry... 
zážitková pedagogika, všechno, a musim říct, 
že tyhle to měli připravený tak hezky, že fakt to 
bylo na tý třídě znát; my jsme to absolvovali 
s třeťákama…… pani psycholožka to asi měla 
teda připravený na tydle větší děti, protože 
měla připravený přesně hry a to, ale ty děti to 
vůbec nechápaly. … půlka dětí brečela, 
protože prostě to....a a vona nevěděla jak z 
toho dál, že jo ... A to to je hrozný .. protože, 
když to člověk použije a neví, jak dál, tak teď 
těm dětem ublíží; já jsem byla naštvaná, já 
jsem byla strašně na ní naštvaná, protože mi 
přišlo, že ... ublížila, že ublížila těm dětem a ... 
že to ... rozvrtala a odešla… jsem byla 
naštvaná, že jsem byla…Jako že spolupodílíš 
… na tý zodpovědnosti… jo, jo, že jsem 
do toho šla) 

L: To .. to vona má všechno krásně zpracovaný 
Z: No dobře, ale ... zpracovaný na papíře to sice jo, ale jestli se to taky realizuje? 
L: Ve svý podstatě docela docela jo. Tam jsou ňáký programy, že k nám jezděj hasiči a takovýhle věci 
Z: Jo to znamená nakoupený a nehledá to mezi váma 
L: Přesně, nakoupený věci 
Kt: U nás je to taky nakoupený. (D a J přitakávají, že u nich také) U nás to taky je vždycky jako přísun zvenku 
není to nikdy jako 
L: Tak ono to nějakym způsobem funguje, nevim, jak moc to zanechá na těch dětech, protože zas je to ve 
velkym množství jako 

392 

je tam potřeba ten i ten, a musim říct, že tohle, jakože třeba to byl den, my to máme v rámci ňákejch 
projektovejch dnů, tak den strávenej právě hráli ňáký ... hry... zážitková pedagogika, všechno, a musim říct, 
že tyhle to měli připravený tak hezky, že fakt to bylo na tý třídě znát ... 

408 

Kt: Já si myslim, že to bude věkem. Jo, protože ty ... já mám třeťáky, takže my jsme to absolvovali s 
třeťákama, bylo bylo to ... tři týdny jsme to měli jako... vždycky jeden pátek. Jo jako 3x za sebou a ... pani 
psycholožka to asi měla teda připravený na tydle větší děti, protože měla připravený přesně hry a to, ale ty 
děti to vůbec nechápaly. Bylo to na ně složitý, takže ... jo ... takže (???) část z nich se stáhla, nechtěla 

420 

Kt: No, je to jako ... já si myslim že je to právě důležitý to vědět, jak to může skončit jo já jsem ... sama tady 
prožila že jsem měla ... tady studentku ... která ... kterou ... který ... zrovna se učila artefiletiku a ... v tu chvíli 
prostě měla pocit, že rozumí všemu a ... a použila tady jednu tu metodu ... metodu, kdy děti měly tričko a na 
to malovaly věci co maj rádi. No a samozřejmě to dopadlo tak, že půlka dětí brečela, protože prostě to....a a 
vona nevěděla, jak z toho dál, že jo ... A to to je hrozný .. protože, když to člověk použije a neví, jak dál, tak 
teď těm dětem ublíží 

587 

Kt: Ne, ne ...to spíš bylo jako já jsem byla naštvaná, já jsem byla strašně na ní naštvaná, protože mi přišlo, že 
... ublížila, že ublížila těm dětem a ... že to ... rozvrtala a odešla. A teď mě ty děti brečely že jo, měla jsem to a 
a to mi jako ... to bylo v tu chvíli 
Z: To jo, to je v tý situaci, ale to zpětný zpracování ... jako ono je to jedno, odvíjej to od jiný situace jako jo. 
Kt: Ne, ne, ne. Jako přiznám se, že spíš jsem měla ... asi tady tu zátěž a .. a takový to, jako že jsem byla 
naštvaná, že jsem byla 
Z: Jako že spolupodílíš na tom .. na tý zodpovědnosti 
Kt: Jo, jo, že jsem do toho šla 

744 
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Kontext dětské skupiny participantky řešily 
pohledem na znalost skupiny jako 
východiska i okolnosti práce se zážitkem 
(četnost skupin, individuální nastavení 
k těmto postupům). V řadě momentů se 
vracejí k tomu, jak takové postupy vnímají 
děti a shodují se na tom, že většině dětí 
taková práce sedí, jen některým jedincům 
nevyhovuje (případ od případu…..Jsou děti, 
kterejm tyhle věci prostě nevyhovujou, 
neseděj….pár žáčků takových; v tom množství 
člověk není schopen pak dát tu psychickou 
podporu; prostě znalost skupiny, to je ... to je 
hrozně důležitý; když mně se něco dělá hezky 
a dobře a baví mě to, tak do toho jdu na 100% 
a děti to maj naprosto stejně; ty děti jako 
vycítí, že ten člověk, že ho to baví, že to dělá a 
dělá to dobře).  

To bych ale řekla, že je případ od případu. (? přitakává). Jsou děti, kterejm tyhle věci prostě nevyhovujou, 
neseděj (? přitakává). 

75 

Jo, je tam pár žáčků takovejch, ale jinak si myslim, že to může ňákým způsobem fungovat, ale zase záleží na 
osobnosti toho učitele, ne každýmu to třeba musí vyhovovat 

131 

samozřejmě chtěli co nejlíp, tak tam běhali po tý třídě, a teď si brali, a měli to všechno na malym prostoru a 
teď si tam tahali ty úkoly a brali i ty nejtěžší... Začali na jednodušších .. 

268 

málo, protože ... v tom množství člověk není schopen pak dát tu psychickou podporu 591 
L: Je to znalost tý skupiny podle mě (Z: Aha, Kt: Přesně)... vycejtim, kdy už jako jedu přes ... (J: Koleno(?) ) 
křeč a kdy .. prostě znalost skupiny, to je ... to je hrozně důležitý 
Z: Jo, jasně 
L: Taky... jsem ze začátku do některejch věcí vůbec nešla, protože jsem vůbec nevěděla, potřebovala jsem si 
ty děti vychytat 

567 

já nejsem alternativní (Z přitakává) a potřebuju hranice pravidla, ale … tohle je, beru to podle sebe, když mně 
se něco dělá hezky a dobře a baví mě to, tak do toho jdu na 100% a děti to maj naprosto stejně. (souhlasná 
přitakávání)  

131 

Kt: no, já si myslim, že jako Lucka to říkala taky, že prostě že důležitý, že ty děti jako vycítí, že ten člověk, že 
ho to baví, že to dělá a dělá to dobře 

161 

 

Prostředí venku považují za málokdy 
dostupné, ale oceňují možnost práce venku 
v areálu školy, anebo jakýchkoliv výjezdů 
skupin. Shodují se na tom, že je možné 
pracovat i ve stísněných podmínkách, ale 
s prostorem ve škole je to těžké (buď 
sedneme venku, nebo jim můžeme udělat 
ňákou bojovku; na školu v přírodě; máme 
i jídelnu jako s pódiem, tak když někdo chce 
jako něco zahrát; není prostor, kam by šly; 
třeba vodpoledne, když je tam míň dětí, když 
nerušej).   

D: My třeba tím, že máme učebny v přízemí, angličtiny, tak když je hezky, tak není problém, tam máme 
francouzský dveře, tak si buď sedneme venku, nebo jim můžeme udělat ňákou bojovku. ... jako ... v podstatě 
.. a není problém vlastně dělat něco u stolu, vyběhnout právě, což je hrozná výhoda právě bych řekla, jo, 
zvlášť když je teďka takovýhle hrozný počasí a tak. Vim, že třeba ten náš lektor angličtiny, ten jezdí .. 
s páťákama myslím i na školu v přírodě a ten jim tam dělá i ... prostě bojovky v angličtině jo,(davové: to je 
super a další souhlasy) což si myslim, že je taky jako hezký, že prostě to je jako šíleně dobrá motivace pro to 
aby, … a i to, že jede s nima, že tam jede s nima a že tam jako funguje, tak to 

170 

 .. ještě jsme teda rozstrkaní v různých pracovištích... což je výhoda, protože tam třeba je divadelní sál, tam 
se dá vylízt někam nebo, ale .. ale jako … kolegyně měla tak malou třídu, že ty děti se nemohly ani hnout  

203 

U nás třeba družina je v jazykový učebně a jazyková učebna má 18 míst. Když je vrchol jako sezóny, vrchol 
dne, tak voni tam maj třeba 30 dětí, pětatřicet. Takže na půlku těch dětí se nenajdou ani židličky, jo, protě 
seděj na zemi v koutě prostě, protože není prostor, kam by šly. 

209 

Tak my máme i jídelnu jako s pódiem, tak když někdo chce jako něco zahrát, tak to... Já třeba jim dělám 
odpoledne, že jim udělám bojovku po ... budově, s tim, že jim dám jako vždycky cvičení někam a voni maj 
anglicky napsáno, kde to maj, takže .. tak prostě udělaj to cvičení, co by dělali v učebně, tak dělaj takhle jako 
že to.. ale je to pro ně zábavnější jo (?: no určitě). No ale to dělám třeba vodpoledne, když je tam míň dětí, 
když nerušej. 

231 
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Vytíženost a priority pedagogů chápou jako 
kontext, který je možné řešit, ale který ruší 
soustředění na práci s žáky (jasnou koncepci 
školství, která mě osobně hrozně chybí; když 
přijde inspekce, tak ta jede …osobnostně 
sociální výchova, tohle téma je tam, 
odškrtávám. A nezajímá je, jestli se to … 
skutečně dělo nebo nedělo, jestli ty děti jsou 
ňákym způsobem tím zasažený, my totiž 
nevíme den za dnem, co bude; 
administrativa. Jo, to je .. Bere to čas.. 
Neskutečně…a i někdy chuť..; zbytečný 
problémy, který jsou na úkor těch dětí; 
nemyslim si, že třeba konkrétně v našem 
případě je to přetížeností, protože ta 
metodička je vopravdu fundovaná, všechna 
školení má v pořádku, je to taky takový ten 
typ). Jde především o „papírování“, nestabilní 
požadavky na pedagogy, pracovní zázemí, 
různorodé pracovní priority. To znamená, že 
i systémem způsobenou nestabilitu podmínek 
chápou jako jev na úkor práce s dětmi. 

L: A narážíte třeba na jasnou koncepci školství, která mě osobně hrozně chybí. 
Z: No, no (vybízející) 
L: Jasnej požadavek státu (Kt: souhlasné hm), co ten stát vlastně chce od toho učitele 
Z: Ono tim RVPéčkem to nějakým způsobem deklaroval, (v pozadí souhlasná přitakávání) 

166 

L: V tý třídnici to ešvépé ta témata tam musí, protože ... když přijde inspekce, tak ta jede… osobnostně sociální výchova, 
tohle téma je tam, odškrtávám. A nezajímá je, jestli se to (Z: Jestli se to děje) skutečně dělo nebo nedělo, jestli ty děti 
jsou ňákym způsobem tím zasažený 

452 

L: Nepíšeme tam úplně hlouposti, ale napíšeme to téma, který má bejt ... jakoby v tom který je v ešvépé, to tam 
napíšeme, ale .. ale tam si potom už děláme prostě ňákym způsobem ty svoje věci jo.  

464 

L: My totiž nevíme den za dnem, co bude. (J přizvukuje) My dostáváme večer papíry a já jsem říkala, kdybych měla 
možnost a někdo mi řek, uděláš si (Kt: Program.) tejden svých věcí a do toho budou proložený společný, no tak .. Já jsem 
si to stejnak dělala, stejnak 

222 

L: No ta znalost tý skupiny je prostě (?: zásadní) důležitá 
D: Když já si myslim, že s tim vedením je to problém jako vnímání týhletý zážitkový pedagogiky ten, že .. že jako všichni 
dívaj .. se na pedagogy ...že .. vpodstatě ty jsou od toho, aby ty děti učili ... jo. Dobře, je potřeba tam ...ty ty kolektiv jako 
udržovat, aby tam se k sobě chovali hezky a tohle, ale to je taková jako ... 
Z: Jako šlehačka spíš 
D: Něco navrch. Jo ... Ale vlastně od učitelů se čeká, od pedagogů se čeká, že prostě naučíme 

432 

L: Ale ono je potom to učivo dost obtížný podle toho ešvépé, ervépé udržet v těch v tý časový dotaci, protože když si 
někam ujedu, tak nemůžu zákonitě stihnout to, co mám v ŠVP, protože jsou tam exkurze, výlety, školy v přírodě 

306 

Co do toho zasahuje, v jaký míře. 
L: Negativně systém obecně. 
Z: Jo. 
L: Tabulky, předpisy, papíry 
Z: Administrativa 
L: Administrativa. Jo, to je ... 
Z: Bere to čas 
L: Neskutečně 
J: A i někdy ... i někdy chuť, teda. Když mám napsat cestovní příkaz, když jdu s dětma do vedlejší vesnice na hřiště, 
protože je to vedlejší vesnice já musim napsat cestovní příkaz tak mi to teda veme 

312 

L: Odráží se to na stavu toho učitele, protože já jsem letos seděla u stolu .. ve sborovně s ještě jednou ženskou. Protože 
my jsme zjistily, že nemáme místo. Já si s tím poradím. Jo, ale … ten, kdo opravdu potřebuje a ty učitelky to maj .. svůj 
prostor (další doplňují táž slova) 
Z: Jako svoje teritorium. 
L: tak by prostě hrozně narazil. A pak podle mě vznikaj zbytečný problémy, který jsou na úkor těch dětí. My jsme tam 
kvůli těm dětem... ale přes ty papíry a tyhle věci 

205 

L: Ani bych neřekla, že to je tou přetížeností, ale spíš tim, že ... si asi někdo jede ve svym směru a .. a myslí si, že ... jako je 
správnej a nemá třeba tu reflexi z toho okolí ... Jako ... nemyslim si, že třeba konkrétně v našem případě je to 
přetížeností, protože ta metodička je vopravdu fundovaná, všechna školení má v pořádku, je to taky takový ten typ... 
těch papírků ... a... já nevim.. záložek a všeho, že to má všechno v pořádku a sepsaný ... 

390 
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Kontext ekonomiky, financí je různorodý 
na různých školách, někde bývá problém 
řešen dotací, ale chybí docenění důvodů 
(jestli je nezděsila ta cena …Nejsou naladění 
na stejnou vlnu ... jako jsem já, protože je to 
pro ně prostředí, v kterym se nedokážou jako 
orientovat a ...nemyslim, naše škola má 
poměrně jako dost peněz my nebojujeme 
s nedostatkem financí… dokáže peníze sehnat) 

L: No já jsem si chtěla udělat artefiletický kurz, který stojí asi 19 nebo (se smíchem) 20 tisíc a chtěla jsem 
spoluúčast od školy (Kt se směje), protože jsem teda dala jako jasný argumenty, proč je to důležitý pro tu 
školu, protože my se potýkáme s různejma ... problémama a .. a vim, že tyhle věci (Z: Na to zaberou, jasně) 
... to ňákym způsobem můžou jako vyřešit. A bylo mi řečeno myslíš si že by to skutečně jako bylo nutný 
v naší škole? jo. Takže my tam máme preventistu ...ale to všechno 
Z: Takže ty intervence jako že tomu to vedení nevěří? 
J: Já jsem nabízela ??? 
L: Nejsou naladění na stejnou vlnu ... jako jsem já, protože je to pro ně prostředí, v kterym se nedokážou 
jako orientovat a ... 
??? (47.32) 
Z: Takže ta intervence je to, že nejsou zasvěcený, jako jo? 
L: No, i když jsem jim dala prostě podklady ... a věděli, vo co jde, tak .. tam bylo jednoznačně jako odmítnutí. 
Ale tak dá se to vždycky nějak 
Kt: Ještě je otázka, jestli je nezděsila ta cena. Já si myslim jo jako že 
L: To si úplně nemyslim, naše škola má poměrně jako dost peněz my nebojujeme s nedostatkem financí, 
vopravdu nebojujeme. 
Z: Ty velký školy maj nevýhodu že jsou velký a zase výhodu v těch financích (D???) 
L: My máme opravdu dost jako peněz ...my.. Máme ředitelku, která je manažer..která dokáže peníze sehnat 

360 
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OS_Intervenujici_podminky 

Nefunkční postupy práce se skupinou 
zavedené systémem motivující 
k hledání funkčního řešení: třídnické 
hodiny nestačí plně k péči či intervenční 
práci se skupinou, prostor ve výuce bývá 
svázaný rozvrhem. Promluvy nelze 
zcela významově oddělit – obsahují 
impulz hledat další možnosti, tedy jsou 
významem v úzké vazbě na strategie 
(jsme měli jednu třídnickou hodinu 
povinně jednou týdně … možnost jak 
nepřicházet o hodiny a zároveň vyřešit, 
co je nutný a aktuální..; nejsem příznivec 
úplně třídnickejch hodin, protože to 
vždycky řeším v tu chvíli, kdy se to stane, 
a teda...zážitkem; máme výhodu jako 
prvostupňový; dost prostoru v tom 
volnočasu; kolegyně mi to umožní; 
výtvarka, hudebka, tělocvik ty jsou 
na ocasu, protože nejsou podle ... 
společnosti důležitý. A já tvrdím opak, 
protože tam tu třídu dokáže člověk 
stmelit, poznat a dokáže jí někam 
posunout. Právě prostřednictvím těch 
metod; jednu chvíli bylo nový vedení 
nakloněný tomu že i zavede předmět 
etická výchova ... už to někde ... skončilo) 

Já si totiž myslím, že kdyby tohle to tam nebylo, tak by si každej jel ten svůj předmět (Kt přitakává) a..ale vlastně 
není možnost, kdy se s těma dětma zastavit a vyřešit nějakej aktuální problém, protože třeba třídní na to nemá 
tolik času, musí, když už teda, nevim někde to bylo stanovený u nás to jednu dobu fungovalo tak, že jsme měli 
jednu třídnickou hodinu povinně jednou týdně … což bylo.. sice někdo na to brblal, ale byla to možnost, jak 
nepřicházet o hodiny a zároveň vyřešit, co je nutný a aktuální. Ale když tohle není tak to je jediná možnost kde ty 
děti nějakým směrem .. vychovávat a ukazovat jim kudy jít. Myslim si že.. 
Kt: Já si zase myslím, že.. my taky máme jako třídnický hodiny že jasně daný, ale já si naopak myslím, že je to 
právě lepší, když to člověk může zakomponovat během toho dopoledne, když řeší tu danou situaci v tu chvíli (J: to 
jo, to...) a nečeká na tu třídnickou hodinu, jo, já jako nejsem příznivec úplně třídnickejch hodin, protože to 
vždycky řeším v tu chvíli, kdy se to stane, a a teda...zážitkem. Já to vždycky mám, jako že 

33 

L: To máme výhodu jako prvostupňový (J: To jo, no) protože si vlastně můžeš protáhnout tu matiku celý 4 hodiny 
a pokud ti někdo nepříde jako dělat bubu, tak to jde. Druhej stupeň je složitější 

282 

L: Věděla jsem, která kolegyně mi to umožní, prostě  287 
L: Tak tam jsou předměty, který se preferujou, což je matika, čeština, jazyky, pak ňáký fyziky, ……výtvarka, 
hudebka, tělocvik ty jsou na ocasu, protože nejsou podle ... společnosti důležitý. A já tvrdím opak, protože tam tu 
třídu dokáže člověk stmelit, poznat a dokáže jí někam posunout. Právě prostřednictvím těch metod 

299 

J: My jsme tenkrát s šesťákama už taky nemohli pokračovat... jsme začali, … nemohli.. i jsem ...jednu chvíli bylo 
nový vedení nakloněný tomu že i zavede předmět etická výchova ... už to někde ... skončilo.. (Z: Zapadlo) 
zapadlo... nebere se to tam jako důležitá věc, vůbec 
Z: To znamená že jako nepřikládaj prioritu (J: Ne) té výchově, ale spíš tomu našprtat se nebo .. nebo co... ty 
znalosti jsou tak důležitý? 

377 

L: Třeba je paradox, že čtvrťáci maj jednu hodinu výtvarky a šesťáci dvě hodiny výtvarky ... Což je paradox protože 
... ty děti by to potřebovaly určitě taky 
Kt: To je zvláštní, u nás maj dvě 
J: U nás máme taky no 
Kt: Ale to ale já jsem překvapená, protože u nás se ... je když, protože učim taky třetí třídu a já když ... jedeme 
něco. .. a.. tak já nemusim jako skončit a říct tak a teď bude matematika. Ani nemusim psát vyměněná hodina, je 
na mně, abych to jako zvládla 

301 

L: A ta družina je úžasná v tom, že my nejsme vopravdu jako .... byť teda plníme ňáký eš-vé-pé, tak ... tak my 
nejsme ničim svázaný. To jsem zjistila ani přestávkama 

468 
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Za intervenující moment lze považovat 
potřebu participantek obhájit vlastní 
erudici pro roli řešení problémů ve třídě, 
která vyplývá z protichůdných pohledů 
participantek na sebe sama. Na jedné straně 
cítí nedocenění jejich práce se skupinou 
u kolegů (ojediněle i rodiči) a na straně druhé 
si cení vlastní erudice při práci se skupinou 
(no možná tím, že nejsme fundovaný; podle 
mě je to ani nenapadne, jako že bysme to 
uměli, že bysme ...; měli jsme přesně 
nakoupený jako programy od psychologů… 
kdyby to dělal ... ten učitel, ten třídní učitel, 
co ten kolektiv zná, že by to zvládl daleko 
daleko líp ty problémy řešit, než psycholog, 
kterej příde, ten kolektiv nezná, neví; vy byste 
třeba rádi, aby aby někdo to ocenil; nejsou 
asi nakloněni úplně takovýmuhle tomu; anebo 
jim to přijde tak jako přirozenost, protože já 
jsem dostala třídu ....která byla katastrofální, 
co se týče vztahů). 

Míra uspokojení jako impulz do další 
práce je živena pocitem erudovanosti (není 
to nahodilý potom ... má to ňákou jasnou jako 
koncepci člověk sáhne přesně; Už jenom, že 
to vim, je pro mě důležitý; úžasný, protože 
pokud s tim člověk dokáže dobře pracovat, tak 
se dozvíte neskutečný věci) 

Osobní nastavení, motivace vlastní radostí 
z práce se zážitkem je velmi komplexní 
v tom, že je vlastně současně kontextem 
a zároveň impulzem k jednání (já jako 
člověk do toho vnášim sebe a to je realita, 
která to podmiňuje; Tyhle metody jsou 
úžasný, protože pokud s tim člověk dokáže 
dobře pracovat; není to nahodilý potom ... má 
to ňákou jasnou jako koncepci a ňákej řád…. 
No, člověk sáhne přesně; Už jenom, že to vim, 
je pro mě důležitý. Že vim…) 

L: No možná tím, že nejsme fundovaný 
Kt: Podle mě podle mě je to ani nenapadne, jako že bysme to uměli, že bysme ... prostě psycholog tak jim přijde jako 
L: Anebo jim to přijde tak jako přirozenost, protože já jsem dostala třídu ....která byla katastrofální, co se týče vztahů. Pořád jim psali 
poznámky, i třídní důtky řiditelský ... a já jsem s nima . .. najela úplně na jinej systém ... tadydle těch záležitostí jako jsou ty hry, jako je 
to malování, jako je to povídání a .. a vono to fungovalo. A kolegyně mi řekla ty bys zkrotila i medvěda. Já říkám, ale to není o tom. Je 
to podle mě o tom, že ty ... vy si ...vybudujete s těma dětma ňákej vztah, kterej tam prostě funguje, je otevřenej a oni vědi, že můžou 
za váma přijít. A jestli je to pomocí 
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tou strategií je to být ve střehu (L: Přesně tak) Být si vědom jako svýho 
L: Ono nemůžete být připraveni na všechny (J: na všechno) záležitostí, ale ta znalost skupiny je důležitá. Nebudu kreslit ... svoji 
maminku, když vim, že ... 10 dětí žije u babičky že jo, to je prostě hloupost. Vždycky se snažim to ušít na míru tý skupiny ňákym 
způsobem.  
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Kt: Něco s čím jsme se tady setkali tak to bylo to, že vlastně ... měli jsme jako problémy v kolektivech ve třídách.. a .. měli jsme přesně 
nakoupený jako programy od psychologů, a ... tam si myslim, že .... kdyby to dělal ... ten učitel, ten třídní učitel, co ten kolektiv zná, že 
by to zvládl daleko daleko líp ty problémy řešit, než psycholog, kterej příde, ten kolektiv nezná, neví .. a teď prostě 
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L: Tadle věc se podle mě bere hrozně jako papírově jsem zjistila ... (ostatní přitakávají) Strašně papírově. 
Z: Takže vy byste třeba rádi, aby aby někdo to ocenil, a vono se to nekoná jako jo ... nebo ocenil... 
J: Taky mi to přijde tak jako zasunutý na kolej asi tak padesátou 
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Z: To znamená to znamená, že tady jde v podstatě o to, že oni... (kašle), že nejsou dost dost ve vobraze, jo? 
L: Ani tomu nejsou asi nakloněni úplně takovýmuhle tomu (Z kašle, Jako nevěří) nevěří tady tomu směru.. 
Z: Jo 
L: Že by ňáký malůvky s prominutím někoho někam dostaly (D, Kt ???). I když já sem vlastně dělala bakalářku na téma využití těch 
artefiletickejch metod, a tam ten posun tý třídy byl hrozně vidět na základě tajdletěch technik 
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já jako člověk do toho vnášim sebe a to je realita, která to podmiňuje třeba? 
L: No pro mě určitě teda. 

132 

L: Pro ní byl podle mě důležitý ten obsah... (Kt, J: Ano, ano) ten obsah tý činnosti, ale ne ty samotný aktéři. Tyhle metody jsou úžasný, 
protože pokud s tim člověk dokáže dobře pracovat, tak se dozvíte neskutečný věci, ale pořád tam ... já tam mám pořád ten zvoneček 
... nebo prostě ... ten bod výstražnej, že ... člověk jedná s těma citlivejma věcma a že ublížit můžete jenom jednou a vrátit to zpátky 
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myslim si že ... že si .... že právě ta teorie je důležitá no 
L: A není to nahodilý potom ... má to ňákou jasnou jako koncepci a ňákej řád 
Kt: No, člověk sáhne přesně ano (ostatní přizvukují v podobném duchu) 
L: máte se čeho chytit 
J: A intuice ti nemůže jako stačit na pořád ... že jo (L: No, přesně) nemůžeš pořád to (Kt: Určitě, no no) ... 
D: A člověk se pohybuje v ňákých... svých... mantinelech (?: Možnostech) možnostech a ... (J: Nepřekročíš čáru) ano ... nepodívá se 
vedle, kdežto když o tom ví, že ty možnosti vedle ještě jsou tak .... proč z nich nečerpat 
K: Taky může dojít k tomu, aby se člověk nedostal do věcí právě, který vůbec neví, jak vyřešit nakonec sám (ostatní přitakávají) a aby 
neotevřel 
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L: Už jenom, že to vim, je pro mě důležitý. Že vim, že se ... dotýkám citlivejch témat (Kt souhlasné hm) a jakym způsobem to třeba těm 
dětem může ublížit. Tak kdybych nevěděla třeba některý ty případy, tak si řeknu a vůbec ... 
J: Ale pořád se musíš držet toho, že víš, s kterýma dětma pracuješ, co co je pro ně citlivý (L: Přesně tak no) víš, který děti tam jsou a na 
co budou reagovat, na co si máš dát pozor. 
Kt: No, je to jako ... já si myslim že je to právě důležitý to vědět, jak to může skončit  
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220 
 

Vnímají příznivou reakci rodičů na 
své postupy práce s dětmi s využitím 
ZP (vymyslíme něco prostě jako jinýho 
než by se očekávalo, tak to vždycky 
rodiče vítaj; pokud je ten pedagog ... ve 
svejch názorech jasnej a přesvědčivej, 
a pokud je to vidět, že s těma dětma chce 
něco dělat, tak ty rodiče mu ... pak zobou 
z ruky… ta spolupráce; děláte to dobře; 
Myslim, že oni to ocení) 

Kt: Já mám úžasný rodiče takže ... oni to úplně nechávaj na mně, takže já si nemůžu stěžovat (zaklepe na stůl) 
L: Já mám zase zkušenost, že pokud je ten pedagog ... ve svejch názorech jasnej a přesvědčivej, a pokud je to 
vidět, že s těma dětma chce něco dělat, tak ty rodiče mu ... pak zobou z ruky. Tam ta spolupráce 
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L: Nemám rodiče, který by tohle říkali, protože říkali děláte to dobře (všichni smích a souhlas) takže... takže se 
nikdy nestalo, že by měli ňákou potřebu ještě... 
K: Já si taky myslim, že i v tom volnočase, když my vymyslíme něco prostě jako jinýho, než by se očekávalo, tak to 
vždycky rodiče vítaj 
J: Myslim, že oni to ocení .. 
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Řešení naléhavé situace ve skupině je 
vnímáno jako podmínka ke zlepšení 
podmínek pro vzdělávání (pokud ta 
skupina nedrží pohromadě tak se můžete 
s tou matikou a češtinou zbláznit 
a stejnak to nedaj… potom už přichází 
všechno samo; za ... dvě hodiny týdně je 
dohromady nedáš). 

Oceňují příhodné věkové období dětí a 
intenzivní kontakt se třídou na 1. st. 
více než na 2. st. (je hlavně dobrý že to 
je v období toho věku tý základní školy… 
jsou schopný ledacos prostě pochopit, a 
uvědomit si, a ještě jsou tvárný; první 
stupeň je pro tohle ideální, protože ta 
paní učitelka je s nima v kontaktu vlastně 
celou dobu… na druhým stupni a každou 
hodinu tam přijde jeden člověk ….má 
jinej vztah k tý učitelce). 

to je hlavně dobrý že to je v období toho věku tý základní školy. Že ty děti už jsou schopný ledacos prostě 
pochopit, a uvědomit si, a ještě jsou tvárný. Na tý střední škole už maj nějaký názory a prostě už jsou zajetý, 
určitým způsobem a ty předškoláci jsou zase na to ještě strašně malý, aby například takovýhle věci pochopili (Kt: 
No, no, určitě – souhlasné), že jo 
J: Já si myslím, že první stupeň je pro tohle ideální, protože ta paní učitelka je s nima v kontaktu vlastně celou 
dobu, že jo. (Kt souhlasné hm). Když pak jako jsou na druhým stupni a každou hodinu tam přijde jeden člověk (Kt: 
No to je pravda no) tak jako prostě je to úplně jiná situace. (K: taky má jinej vztah k tý učitelce) 
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A pokud ta skupina nedrží pohromadě tak se můžete s tou matikou a češtinou zbláznit a stejnak to nedaj, ale 
pokud ta skupina.. tu skupinu dáte dohromady, vypíchnete si ňákýho borce, (? kterej to utahne), kterej vám to 
stmelí, tak potom už přichází všechno samo.  

125 

učim ve víc třídách a učim v jedný třídě, kde ... jsou děti hodně problémový a pani učitelka je speciální pedagog, 
ale ... celý rok s těma dětma nedělala vůbec nic. Tam je ... to je.... očistec tam jít učit. A tvořivky kdy jako... tam je 
to volnější že jo, nemůžeš jim říct ... tak a za ... dvě hodiny týdně je dohromady nedáš a ... to to je ... to jsou děti ... 
z nich vstávaj vlasy hrůzou 
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Opakující se nevydařená spolupráce 
s kolegy je obecně sdílenou odrazující 
zkušeností (pohodlnost;… co jsem si vod 
nich vyslechla na poradách, stálo za to; 
jestli je tam člověk, který opravdu tu 
práci chce dělat; ale zase, musíte si s tím 
dotyčným sednout; pokud jsou ňáký jako 
rozepře mezi učiteli, tak to ty děti poznaj 
okamžitě; v tom sboru je prostě někdo, 
kdo se veze; oni jedou intuitivně …když 
budou znát tu teorii a vědět, co třeba ... a 
že už to někdo ozkoušel a vlastně pomůže, 
jo jako... že nemusej jet pokus omyl). 

jsou to fakt obavy a nebo to je lenost a nebo .. co je za tim? Že ta týmovost někdy neklapne 
J: To bylo všechno… To bylo všechno, protože nikam 
Z: Pohodlnost? 
J: Pohodlnost. Už jenom to, že by měli zvednout telefon a zeptat se jestli teda se nedá doobjednat ještě jedna prohlídka, což 
šlo. Tak jsme doobjednali ještě jednu prohlídku. Kdo tam s nima večer pojede, protože večer .. za strašidly se chodí večer, ne 
ráno, že jo.. jako.. tak ježiš kdo ... tak, rodiče. No to ne.. to je rodiče nemůžou a to už byl  
Z: Takže ta týmovost je trošku komplikovaná tím, že ty lidi nejsou motivovaný 
J: Ale .. no a jenom jsme se vrátili a já .. tak ... já jsem byla říčná, hotová, protože vopravdu to, co jsem si vod nich vyslechla na 
poradách, stálo za to. A když jsme přijeli, tak voni .. já jsem byla mrtvá a voni tak v lednu to zopakujeme, pojedem někam 
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L: Záleží kdo, kdo v té družině nebo v té třídě je. Jestli je tam člověk, který opravdu tu práci chce dělat... tak je schopný v noci, 
ve dne, kdykoli. Jestli je tam někdo, kdo ... nevim jestli kvůli penězům (všichni smích) nebo jestli kvůli prázdninám .. protože ... 
já mám výhodu, že mám ještě vedení družiny a mám pod sebou 7 lidí a tam je to krásně vidět .. ten dělá klidně 4 hodiny po 
družině, ta odbyde čtvrtá a už pípá, ta by se dala zlomit... Ale teď je úžasná věc... že ... vlastně z operačních programů z 
evropskejch ... dotací udělali, že můžete dělat tandemy v družině ... A ještě to je zaplacený za práci, kterou děláme rádi, která 
nás baví 
Z: Takže to podporuje tu týmovost 
L: Takže to bych řekla, že podporuje jako velmi. Ale zase, musíte si s tím dotyčným sednout 
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A pokud ta skupina nedrží pohromadě tak se můžete s tou matikou a češtinou zbláznit a stejnak to nedaj, ale pokud ta 
skupina.. tu skupinu dáte dohromady, vypíchnete si ňákýho borce, (? kterej to utahne), kterej vám to stmelí, tak potom už 
přichází všechno samo. Ale je pravda, že pokud jsou ňáký jako rozepře mezi učiteli, tak to ty děti poznaj okamžitě, (souhlasy) 
prostě, okamžitě. Takže vždycky je lepší, když spolu 
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L: Vždycky ... v tý družině, v tý škole, musí bejt prostě ňákej motor a tahoun, 
Z: Jako tahoun, jasný (ostatní přitakávají) 
L: kterej protože vždycky .. jako ve třídě je lempl, tak i v tom sboru je prostě někdo, kdo se veze a pokud je tam tahoun a 
nevadí mu dělat, tak dokáže strhnout. K něčemu 
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třeba ty lidi, který ... zatim to dělaj intuitivně a ňák jim to nedochází, tak že by třeba jim to pomohlo jako se v tom zorientovat? 
Kt: Já si myslim, že určitě. Právě .... jako díky ... že poznaj víc těch metod. Ano, oni jedou intuitivně, ale ... jo, můžou sáhnout 
vedle a třeba zbytečně. (?: Přesně) Když budou znát tu teorii a vědět, co třeba ... a že už to někdo ozkoušel a vlastně pomůže, 
jo jako... že nemusej jet pokus omyl ... samozřejmě tady ta pani učitelka, co jsem o ní mluvila, tak ... učí už prostě asi 
pětadvacet let tak jasně, už to tam asi má, ale ... já jsem spíš ... o ní mluvila jako že jsme se předtím tady bavili, že ty starší, že 
nechtějí  
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Ale já zas to pořád beru... jako určitou motivaci ... a já i když jsem individualista, tak ... mám ráda lidi kolem sebe, který mě 
obohatěj a můžeme si ty ty informace prostě ňákym způsobem jako předat 
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OS_4_Strategie jednání a interakce 

Didaktické postupy jsou v obecné shodě celé OS vázány 
na pojem hra (shodně s I. fází výzkumu, v terminologické 
diferenci), a to ve významném přesvědčení o efektivitě 
postupu (maj obecně rádi tu hru prostě; Hra. Já tomu 
říkám; ale když hra, tak tam je cejtit ta spolupráce). 
Zajímavým zjištěním je odklon od soutěže jako metody. 

Znalost skupiny (referenční rámec) je východiskem 
volby prostředků z hlediska motivace (podle toho, co 
zrovna teďka třeba pro děti je atraktivní, co pro ně ... že jo 
co je baví, co je, co je zajímá; maj obecně rády tu hru 
prostě; já jsem zjistila, že děti milujou) 

Prožitek nastavují jako klíčový moment v postupech 
(naléhavost rozhodování, výzva, příběh, artefiletika, 
fikce) (motivace je důležitá, to zná ... mě třeba fungujou 
takový ty příběhy; že něco vobjevujou... třeba tajemství; Že 
musej něco vyřešit; něco zvládnout; Ňákou dramatičnost 
tam prostě dám, ňákou zápletku a tydlecty věci… to 
funguje; Přijdou na to sami, protože třeba se poštěkaj, 
pohádaj se; zprostředkovaně jako na tom videu …, a nebo 
přímo v tom lese, skvělý) 

Reflexe užívají jako facilitační nástroj v procesech učení 
skupiny, resp. jednotlivce (ta reflexe byla o tom, že si to ... 
jako ... vyřikali; spolu komunikujou o tom; a to zvědomění, 
že si to uvedoměj; co vlastně co tím zažili, co se naučili; No 
pojmenovali a ... právě se s tim jako naučili ... pracovat) 

Ne vždy jsou konzistentní v míře vedení, některé 
promluvy svědčí o přímém vedení nikoliv provázení (že 
ten nepracoval, no ale já říkám, když jsi mu neřekl, co má 
dělat, tak von; A já jim říkám t... nemůžete ho odstrčit 
protože... tak mu daj ňákou: zde výš; když se chovám slušně 
u tý Štorkový a vyplácí se mi to,; Kvůli někomu, tak jim to 
přejde do krve). 

Terminologická neukotvenost provází promluvy 
o didaktických postupech (jsou ty hry, jako je to 
malování, jako je to povídání; ňákou zápletku a tydlecty 
věci) 

Důvěra budovaná na péči o vztah pedagog-skupina 
(vybudujete s těma dětma ňákej vztah kterej tam prostě 
funguje, je otevřenej a oni vědi, že můžou za váma přijít; 
postavit ňák citlivě) 

J: Podle toho, co zrovna teďka třeba pro děti je atraktivní, co pro ně ... že jo co je baví, co je co je zajímá 626 
L: Voni maj obecně rády tu hru prostě a já jsem měla vždycky 
J: Hru 
Z: A musí to bejt vždycky soutěž a nebo to je 
L: Ne. Hra. Já tomu říkám (jedna přes druhou říkají, že hra) 
J: Oni si rádi 
L: Protože jakmile soutěž, tak .... už se prostě jako ženou s prominutím (ostatní souhlasně přizvukují) ženou (Z: Jako vzájemně? všechny 
přitakávají), ale když hra, tak tam je cejtit ta spolupráce. Ale když je to soutěž, tak to je první, druhý, třetí místo, takže ty co maj dobrý výsledky 
Z: A daří se vám s těmahle hrama, právě propojit to ešvépé.. ten osobnostně sociální rozvoj? 
L: No určitě. Tam dochází i k tomu, že zapojim děti, který ... který.. třeba vůbec nechtěj dělat, anebo.. jak si vytipuju takový ty vůdce tak si udělám 
ňáký skupinky frknu tam ňákýho lempla a dám mu.. prostě, dám mu nějakou funkci a už to jako ... neříkám, že vždycky, ne vždycky 
J: A ty schopnější si je hlídaj ty malý. A já jim říkám, nemůžete ho odstrčit protože... tak mu daj ňákou 
Z: No a teďkon, když říkáš nemůžete ... tak přicházej si na to sami, že třeba kvůli tomu...? 
J: Přijdou na to sami, protože třeba se poštěkaj, pohádaj se, že ten nepracoval, no ale já říkám, když jsi mu neřekl, co má dělat, tak von 
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D: Jo. No tak, já jsem se chtěla vrátit k (Z: No, povídej) tomu prvnímu, co teda něco, aby měli pocit, že něco vobjevujou a že něco jakoby ... jo 
(Z povzbudí) … že to má já nevim ... blbě řečeno třeba tajemství, nebo že prostě něco 
?: To milujou 
D: Že jako něco tak 
J: Že musej něco vyřešit 
D: Něco vyřešit 
J: Něco zvládnout, to jsme 
D: Jo, něco zvládnout 
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L: Motivace je důležitá, to zná ... mě fungujou takový příběhy. Já jsem měla... indiány, teď zase jedeme piráty,... já mám příběhy. Byl jednou jeden 640 
i zprostředkovaně jako na tom videu (J přitakává) a nebo přímo v tom lese, skvělý. 260 
L: Já to stavim na tom příběhu. Já jsem zjistila, že děti milujou příběhy... prostě příběhy to jsou ... a i můj tříletej synovec vždycky Lucinko povídej. A 
fakt to maj rádi a já ... já mám schopnost si vymejšlet různý ... prostě ptákoviny 
Z: To znamená, že třeba naléhavost toho ... toho ... děje, nebo taková ta ... to ... strhnutí 
L: Ňákou dramatičnost tam prostě dám, ňákou zápletku a tydlecty věci ... na to .. to funguje 
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Takže ta reflexe je důležitá, jo? 
Kt: Jo, jo. Tam byla 
Z: V čem jim teda pomůže? Jako co výstupem toho, že si s nima povidáš v tý reflexi? 
Kt: No ... i to, že spolu komunikujou o tom, že .. že (ostatní: a to zvědomění, že si to uvedoměj) co co dělali 
J: co vlastně co tím zažili, co se naučili 
Kt: Tam vlastně byla důležitá spolupráce ale oni pak jako reflexe byla o tom, že si to ... jako ... vyřikali. Že si to vyříkali, že...si to ještě jako do nich 
Z: Jako pojmenovali 
Kt: No pojmenovali a ... právě se s tim jako naučili ... pracovat. Že jim to teprva dalo to ... Protože ten samotnej most, to to nebylo nic ...to malovali 
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No když se chovám slušně u tý Štorkový a vyplácí se mi to, tak se budu chovat slušně i doma a budu se chovat slušně i v obchodě .... Podle mně ... 
Z: A proč se proč se vlastně chovám slušně? Kvůli tý Štorkový a nebo ... nebo kvůli něčemu jinýmu? 
D: Já si myslim, že když ale začnou jako .... kvůli Štorkový, tak je to první krok, že jo. A pak 
L: Kvůli někomu, tak jim to přejde do krve 
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L: A nebo jim to přijde tak jako přirozenost protože já jsem dostala třídu ....která byla katastrofální co se týče vztahů. Pořád jim psali poznámky, i 
třídní důtky řiditelský ... a já jsem s nima . .. najela úplně na jinej systém ... tadydle těch záležitostí jako jsou ty hry, jako je to malování, jako je to 
povídání a .. a vono to fungovalo. A kolegyně mi řekla ty bys zkrotila i medvěda. Já říkám, ale to není o tom. Je to podle mě o tom, že ty ... vy si 
...vybudujete s těma dětma ňákej vztah kterej tam prostě funguje, je otevřenej a oni vědi, že můžou za váma přijít. A jestli je to pomocí 
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citlivě (Z: S vědomím těch rizik) s vědomím toho, že prostě když něco, tak se k tomu postavit ňák citlivě a ňák to jako vyřešit, protože zase aby se ta 
témata jako ... aby se ... úplně obcházela a 
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Volba cíle podle „objednávky skupiny“, 
zároveň dohledatelného v kurikulu OSV, 
odpovídá potřebě svobody pedagoga 
v odůvodněném výchovném směřování 
(spíš svoboda, že jo…. Eš-vé-pé… že si 
z toho občas něco vyzobne… papír snese 
všechno; upřednostnila ...objednávku 
tý skupiny proti tomu, co co někde v ŠVP 
bylo… ale já jsem cítila, že tohle je prostě 
pro ně důležitý, takže ... kdyby přišla 
inspekce, tak bych si to... ňák jako 
obhájila…. finanční gramotnost…  to je 
přece taky závažný; Já jsem je nejdřív 
potřebovala dát jako dohromady a pak jsme 
se vrhli na to, že jsme si tam s prominutím 
hráli na poštu….. zase tim ... tim 
praktickym… a tim prožíváním; činnosti, 
kterejm člověk sám věří). 

Zvažují stanovení cíle, který se týká 
citlivých témat dětí, v konfrontaci 
významnosti pro rozvoj a bezpečnosti 
(strategií je to být ve střehu; s pokorou jako 
jo s tim pracovat; tam je úžasný, že je můžem 
připravit na ... tyhlety situace; tak jako to 
taky nebudem radši, tak to taky jako není 
řešení úplně, ale ... takže je to těžký no) 

spíš svoboda, že jo 
Kt: Jo, jo, jo 
Z: nenecháš se svazovat tim ŠVP? 
Kt: Ne, ne 
Z: Taky ne... (?: Taky ne) Je tady někdo, kdo se toho eš-vé-pé drží jako jinak než to, že si z toho občas něco vyzobne? 
L: Papír snese všechno 
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Z: Takže jestli tomu dobře rozumim, tak ty jsi vlastně upřednostnila ...tu ten tu objednávku tý skupiny proti tomu, co co 
někde v ŠVP bylo 
L: Já bych si s nima... já bych si to odtrpěla, oni by si stejnak nic ...něco by si napsali, ale já jsem cítila, že tohle je prostě pro 
ně důležitý, takže ... kdyby přišla inspekce, tak bych si to... ňák jako obhájila.  
.. třeba finanční gramotnost, to že jako ty děti by teda podepsaly v podstatě jakejkoli úvěr, to je přece taky závažný tak 
jako není není tam tohleto komplikovaný jako tu prioritu najít? 
L: Já jsem je nejdřív potřebovala dát jako (Z: Dokupy) dohromady a pak jsme se vrhli na to, že jsme si tam s prominutím 
hráli na poštu ... 
Z: Jo, takže jo 
L: a šili jsme tam ňáký věci a vařili... 
Z: Takže zase tim ... tim praktickym (L: Určitě) a tim prožíváním. Jasně. 
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L: No, já mám vyzkoušený, že ... (se smíchem) já je prostě dokážu nadchnout svojí osobností, takže když to prožívám 
s nima a tancuju tam 
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tou strategií je to být ve střehu (L: Přesně tak) Být si vědom jako svýho 
L: Ono nemůžete být připraveni na všechny (J: na všechno) záležitostí, ale ta znalost skupiny je důležitá. Nebudu kreslit ... 
svoji maminku, když vim, že ... 10 dětí žije u babičky že jo, to je prostě hloupost. Vždycky se snažim to ušít na míru tý 
skupiny ňákym způsobem. 
Z: Hm. Mě tam ještě připadlo zajímavý v těch výpovědích, že tam někdo říkal prostě: do některejch věcí vůbec nejdu. Na 
druhou stranu to je ... něco, co k běžný výchově patří a v tom osobnostně sociálním rozvoji to třeba je, to je třeba ta 
rodina jo. Jako ... co tam... co tam s tim, jako je to řešení, vůbec se tomu nevěnovat? 
L: Citlivě, velmi citlivě. Jako já 
Z: Takže s pokorou jako jo s tim pracovat (všechny přitakávají) 
D: Já si myslim že třeba ... jako v angličtině rodina, to je vždycky jako klasický téma, jo, a je to hrozně vošemetný ... jo, 
jako.. jako ... Samozřejmě jim se, v tý angličtině nejlíp povídá, o tom co znají, tak je nejsnazší mluvit o rodině, ale ta rodina 
musí bejt v pohodě, že jo ... a když jako jsou tam problémy, takže já si myslim, že u tohohle ... jako ... já bych to tam třeba 
pro tu angličtinu bych to tam nechala, ale s tim, že vopravdu jako ... citlivě (Z: S vědomím těch rizik) s vědomím toho, že 
prostě když něco, tak se k tomu postavit ňák citlivě a ňák to jako vyřešit, protože zase, aby se ta témata úplně obcházela 
a dělalo se, že jako .. tady by se jich to mohlo dotknout, Pepíček zase nemá odpoledne žádné koníčky, protože rodiče na to 
nemaj peníze, tak jako to taky nebudem radši, tak to taky jako není řešení úplně, ale ... takže je to těžký, no. 
L: Tam je úžasný, že je můžem připravit na ... tyhlety situace, že prostě ... ne každej má tu rodinu funkční a vycházet z toho 
dobře, jste s tatínkem, ale ...vy s tatínkem děláte spoustu úžasnejch věcí tak nakreslíte, jak jedete na kole nebo tydle věci, 
jo 
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D: Já bych řekla, že dělat činnosti a dělat činnosti, kterejm člověk sám věří (ostatní přitakávají).  613 
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Podílejí se na výjezdech, či jiných cílených 
programech práce se skupinou s různou 
mírou vlivu na scénář či organizaci 
(skeptické postoje k neuváženým 
postupům nadřízených, či kolegů). 
Uvítaly by možnost participace na 
nakoupených programech, případně 
zcela je převzít ve své skupině (ta škola v 
přírodě podle mě má sloužit k tomu, aby ty 
děti se stmelily, aby poznaly učitele, aby se 
poznaly i v jiný situaci; u nás je teď zase 
novej trend …hromadně pětset dětí….hraje 
roli i ta anonymita; ale ta anonymita tam je 
a to stmelení mi chybí; že tomu chyběla 
koncepce; deváťáci se neskutečně hezky 
chovali k těm mladším ročníkům ….učitelé to 
jakoby jako prošvihli, tu příležitost; výhoda 
byla, že to bylo na tři neděle….. Jasně, že 
jsme se sžili; u nás funguje v šestý třídě….. 
hrozně hezky udělaný naopak tenhleten 
program na stmelování kolektivu …. právě 
hráli ňáký ... hry... zážitková pedagogika, 
všechno, a musim říct, že tyhle to měli 
připravený tak hezky, že fakt to bylo na tý 
třídě znát; možná by byla vyhovující 
spolupráce toho odborníka, kterej vám 
ukáže ňáký programy, vy si z toho vyberete a 
uděláte si to sám s tou třídou, jak tu člověk 
zná, prostě tohle by bylo úžasný) 

J: Kdybych narazila na školy v přírodě, u nás je teď zase novej trend, nový trend, první stupeň celý, hromadně, druhý stupeň celý 
hromadně a to je... to je to jak jsem dělala na to bakalářku a to to, tak teď se to prostě zajelo celý, a už jede i první stupeň, ale protože jel 
poprvé, tak to dopadlo tragicky … když vidim 
Z: Že tomu chyběla koncepce 
?: a na jedno místo jedou? 
J: Jo, na jedno místo, na jedno místo 
Z: Jakože to je spartakiáda všech těch tříd, co jedou 
(??? v pozadí více hlasů) 
J: No ale hlavně na tý na tý.. Ta škola v přírodě podle mě má sloužit k tomu, aby ty děti se stmelily, aby poznaly učitele, aby se poznaly 
i v jiný situaci (Z: Takže to má jiný potenciál?) ano 
Z: Ten potenciál to má a 
J: Jako já jsem původně maximálně dvě třídy, aby si ty děti člověk užil, aby je poznal v jiný situaci 
Z: Takže ta masovost tam je problém? 
J: Ale .. ale hromadně pětset dětí, který tam ... ještě chaoticky pobíhaj a člověk nemá čas na vlastní.. 
D: A mně připadá, že tam hraje roli i ta anonymita, že když jsou třída, tak prostě cejtěj, .. na každym 
J: že jsou „my“ 
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L: Já jsem měla možnost vyzkoušet obě dvě varianty.. 
D: No (tázavě vybízecí) 
L: … dvě třídy, a teď jsme se vrátili v sobotu ze školy v přírodě, kde nás bylo 440 a 32 žen, takže to bylo.. A teď první a druhej stupeň 
vždycky má ňáký .. konflikty mezi sebou .. Já si myslim, že ta myšlenka je úžasná, protože my jsme pak.. my jsme měli v duchu 
olympijských her, takže byly namixovaný a ty deváťáci se neskutečně hezky chovali k těm mladším ročníkům, ale ta anonymita tam je a to 
stmelení mi chybí, protože když jsme jezdili ty dvě třídy, tak .. je to prostě takový završení a ty děti se líp poznaj, učitelky se poznaj, je tam 
víc času. Tohle je masovka. 
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J: U těch u toho menšího jo, když jedeš jenom se třídou svojí tak jo 
L: Když jedeš se třídou svojí, tak jo, ale tady je to pro velký množství lidí. e.. já .. 
Z: Ještě se.. tě možná zastavim, když teda si říkala, že tam bylo skvělý, jak se ty velký starali vo ty mrňata, jako otevřelo se tam to téma 
třeba tak, tak že s tou skupinkou, kde sou ty děti prostě od různejch prostě věkovejch kategorií jako v jedný malý skupině pohromadě, 
pracoval tam někdo s tim tématem? 
L: No vůbec ne, tam byli všichni naštvaní, že (smích ostatní) jedou na školu v přírodě jako, ale my 
Z: Takže ti učitelé to jakoby, jako prošvihli, tu příležitost 
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D: Já si myslim ale, že výhoda byla, že to bylo na tři neděle, taky 
Kt: Určitě 
D: Že to bylo, že to to nebylo jenom na těch 5 dní 
Kt: Jasně, že jsme se sžili a že jsme jo .. a je to pravda, že .. tam se prostě přestalo pak v těch jídelnách jako ňáký třídy ne, to.  
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D: No já jsem chtěla říct tady k těm programům, u nás funguje v šestý třídě, ale (nadechuje se) musím říct, že nevim od jaké organizace to 
je ... a hrozně hezky udělaný naopak tenhleten program na stmelování kolektivu ... a .. musim říct, že já jsem z toho byla vopravdu, že to 
na mně udělalo hrozně hezkej dojem, protože, konkrétně v tý třídě tam jsou, že jo, vůdčí osobnosti a pak ten takovej jako věčnej skeptik, 
co prostě to je blbost a furt jako bručel, a voni tak hezky, jako vopravdu, vlastně ukázali těm všem dětem, že ... je tam potřeba ten i ten, a 
musim říct, že tohle jakože třeba to byl den, my to máme v rámci ňákejch projektovejch dnů, tak den strávenej, právě hráli ňáký ... hry... 
zážitková pedagogika, všechno, a musim říct, že tyhle to měli připravený tak hezky, že fakt to bylo na tý třídě znát ... 
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L: Možná by byla vyhovující spolupráce toho odborníka, kterej vám ukáže ňáký programy, vy si z toho vyberete a uděláte si to sám s tou 
třídou, jak tu člověk zná, prostě tohle by bylo úžasný (souhlasy od dalších) 

428 
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Využívání spolupráce s pedagogy 
volnočasových aktivit (kroužky, školní 
družina) je fakultativní postup vítaný pro 
širší možnosti (k tý ... volnočasovce, že tam 
je taky ještě dobrej vliv na to na tvoření toho 
týmu, když jsou tam rodiče zapojený… to 
strašně ty děti jakoby podpoří; starší 
předávaly těm malejm svoje názory, svoje 
zkušenosti; když jsme šli do toho lesa, tak 
jsme šli a prostě tam v rybníce byly ňáký 
vodpadky, tak už prostě samy to vyndavaly; 
….já můžu ten kroužek vzít do lesa nebo 
kamkoliv). Pro skupinovou dynamiku, či pro 
povinné kurikulum je logicky tato strategie 
funkční, pouze pokud se aktivity týkají celé 
skupiny, ale toto téma participantky spíš  

míjejí (sice se zase neznaj, sice se zase 
potkávaj, ten věk jako různý). Jde-li o akce 
s rodiči, mylně zaměňují vliv na klima 
za vliv na tvoření týmu (dobrej vliv na to 
na tvoření toho týmu, když jsou tam rodiče 
zapojený; prostě to stmelí absolutně všechny 
ty děti dohromady a ... i ty pedagogy.)  

K: Já bych chtěla jenom zase říct k tý voln k tý ... volnočasovce, že tam je taky ještě dobrej vliv na to na tvoření 
toho týmu, když jsou tam rodiče zapojený (Z: Aha). Jo, jsou akce, kdy třeba jdou děti i s rodičema (???, ca 
1:05:36) 
Z: Takže třeba komunitní školy v tomhletom by asi měly votevřenější prostor jako jo, 
K: Určitě 
Z: kdyby do toho jako (ostatní přitakávají) mohly zatáhnout rodiče 
K: Protože to strašně ty děti jakoby podpoří jo. Zvláště když jsou to rodiče chápavý, který jim daj prostor 
Z: A ta volnočasovka tam vlastně ten zájem spojuje možná celou tu rodinu že jo, nejenom ten ... 
K: Určitě. Právě. Takže když prostě ten rodič je aktivní a je nadšenej pro to, tak prostě to stmelí absolutně 
všechny ty děti dohromady a ... i ty pedagogy. 
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tomhletom je dost prostoru v tom volnočasu, že tam choděj cíleně ty děti, který tam chtěj chodit na ten 
kroužek zrovna .. sice se zase neznaj, sice se zase potkávaj, ten věk jako různý, věk vlastně a to a .. vo prostoru 
to už je něco úplně jinýho, že jo. Protože já můžu ten kroužek vzít do lesa nebo kamkoliv, jo, malujeme v lese, 
natáčíme v lese, takže jako … tam určitě je místo 
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vlastně byly děti vod 7 až do 12 let, takže se jim něco povídalo vo enviro, tak některý už prostě ... věděly že jo, 
přesto jako … už předávaly těm malejm svoje názory, svoje zkušenosti, vedly je 
Z: Já vím, že si mluvila vo tom, že si že se tam hodně měnily postoje těch dětí k tomu, jak se starat o přírodu, 
že jo v tom filmu, co jsi s nima dělala, no. 
K: Určitě, určitě. No i třeba právě když jsme šli do toho lesa, tak jsme šli a prostě tam v rybníce byly ňáký 
vodpadky, tak už prostě samy to vyndavaly, až holka tam zahučela že jo. Jo protože už prostě se tak jako 
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Neinvazivní postupy spolupráce s kolegy 
(dobrým příkladem, ne nátlakem) jsou 
obtížné, ale možné (obhajitelný těma 
výsledkama…. spíš, že se to jako líp 
prosazuje; člověk se může inspirovat 
vzájemně; já bych nikoho netlačila, ne… 
spíš??? jestli by je to náhodou nechytlo; spíš 
strhnout, jako příkladem strhnout k sobě; 
teď jsem to nabídla těm kolegyním v družině, 
který se v srpnu ... během hodiny měly 
vytvořenej program; je potřeba jeden, kterej 
je strhne a jakoby je ... (Kt?: Vede) získá do 
toho týmu a oni se pak třeba přidaj, i když ne 
všichni). 

K: A tak zase je to obhajitelný těma výsledkama, že jo, potom tak jako že se.. může to prosazovat 
Kt: Ne, ale spíš, že se to jako líp prosazuje, když 
(souhlasy ze všech stran) 
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člověk pak má nějaké množství nápadů, ale nemá jich nepřeberné množství (shluk, nestíhám oddělit 19.36) 
a když člověk se může inspirovat vzájemně 
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tak by to bylo umělý. 
Kt: Tak ..přesně. A nebo.. (současně ? a ty děti by to poznaly) A nepovedlo .. (???; ca 21.30 ), A nebylo by to 
vono. A prostě by to neprospělo a nebylo by to vono. 
Z: A je třeba tohleto důvod k tomu, aby to ty lidi vůbec nezkoušeli a nebo nebo to třeba má smysl malinko to 
probourávat? A máte tu... protože... jako … tady padlo jako jestli to zkusit jako tlačit do toho, aby to zkusili ty 
ostatní? 
Kt: Ne, já bych nikoho netlačila, ne. (v pozadí K: já bych se spíš??? jestli by je to náhodou nechytlo) 
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už jsme se toho trochu dotkli, ta týmovost, jestli prostě s tou zážitkovou pedagogikou ... je možný... ňák jako 
nahlížet na to, že ty učitelé pracujou týmově. Tak to jste o tom mluvili 
J: Spíš strhnout, jako příkladem strhnout k sobě 
Z: Jo, takže vliv na ostatní. Spíš tak. Takže tou vaší strategií je to mít vliv na ostatní (přitakávají) a trochu jako 
k tomu přitahovat? 
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byla to organizovaná prohlídka Prahy ... začínali jsme v Loretě a teď jsme řekli, že teda.. teď jsem to nabídla 
těm kolegyním v družině, který se v srpnu ... během hodiny měly vytvořenej program ... ??? ... a když jsem 
teda nabídla, že bych tohle pro ně zorganizovala, tak byly nadšený a když se blížila hodina H, tak řekly, že je to 
strašný, že se to nedá a já řikám 
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proto je potřeba jeden, kterej je strhne a jakoby je ... (Kt?: Vede) získá do toho týmu a oni se pak třeba přidaj, i 
když ne všichni 
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Dvě z participantek OS zdůraznily 
opodstatněnost reagovat na neočekávané 
citlivé výukové situace s erudicí 
podpořenou odborností a zkušeností (oba 
segmenty ilustrují celý kontext rozhodnutí 
pedagoga v didaktické provázanosti rizika 
a zisku ve výchovné situaci: jeden 
ze sebereflexe, druhý v řešení rodičovské 
reakce)  

Komplikací je přebírat zodpovědnost 
a řešení citlivé situace po lektorovi 
nesprávně nastaveného koupeného 
programu (základní strategie je vlastně 
znalost tý skupiny a dělat to na míru; tam 
jsem si zažila, že jde tím hrozně ublížit a .. 
vlastně vona pak .. no tak jako tak skončíme 
a já říkám no počkej to nejde jako teď nám 
tady brečí děti… že ublížila těm dětem a ... 
že to ... rozvrtala a odešla; spolupodíl na to 
.. na tý zodpovědnosti 

přines nám rozinky pytlíčky a fss už jsme to po sobě házeli všichni. Takže vlastně tam jsem jako říkám a co teď můžu se tady rozčilovat 
můžu jako a říkám nic, najela jsem na UNICEF a pustila jsem jim video a říkám podívejte se vy tady prostě hážete a teď se podívejte tohle 
jsou děti to jsou stejně starý děti jak vy a to.. Tak se mi třeťáčkové jako rozplakali, ale ... ale bylo to vono. A teď jako tak si vemem každej 
černouška domů, jo.. A já říkám no a ... von bude ale plakat stejně jak vy, prostě maminka tam, vy tady a to. No, takže vymysleli, že 
vlastně... budou nosit sběr a za to si začli vybírat jak tam jsou ty balíčky od toho UNICEFu a .. (Z: Jo aha, no jasný) Jo, takhle, ale šlo to 
vlastně od toho absolutního stresu a abso.. nejdřív teda čč (citoslovce pro házení) a pak ten pláč a to chudinky ty děti a to.. Takže jako já si 
myslím. A řešila jsem to hned, aktuálně jo (?: to je pravda), po tý přestávce 
Z: A na to řešení přišly až v ňákým tom povídání potom takže jako v reflexi? 
Kt: Jo, jo, 
Z: Jo 
Kt: jo, pak ve chvíli, my jsme si to pustili a teď jako teď bylo to ticho, jé. Já říkám a co... 
Z: Takže tou příčinou je i to co se, co se vokolo nich děje jakoby (Kt: hm, hm – souhlasné) ve společnosti, aby se ty děti s tim ňák 
porovnaly? 
Kt: Přesně, přesně tak. Protože jsme vlastně právě zabrousili i na to, jak že sem choděj, a to ale je to důležitý. Myslim si, že je fajn, že je to 
průřezový téma, že to může člověk zakombinovat prostě v tu chvíli a není to odklon od ničeho. Vlastně je tam ten prostor. 
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Říkám ale ... bude to dopis pro maminku pro tatínka, takže můžete ten dopis mamince tatínkovi dát nemusíte, já to číst nebudu, vy si 
vyzkoušíte ten dopis napsat. A tím to haslo.. druhý den byly třídní schůzky, rodiče přišli nadšení, že konečně Pepa s nima mluví aspoň 
prostřednictvím toho dopisu... To bylo tak úžasný a my sme se dozvěděli spoustu věcí a bylo to fajn a povídali si... Akorát jedna maminka 
mi napsala ... oslovení: Vážená paní bakalářko (ostatní smích)... tak když už to sem tak jsem říkala ouvej.. že není v mé kompetenci, abych 
zasahovala do tak osobních věcí jako jsou dopisy dětí rodičům, prostě to tam rozvedla... Tak já jsem jí slušně odpověděla, že jsem se .. 
necítím se k tomu kompetentní, ale ten.. cíl byl napsat dopis mamince a tatínkovi, ne rozebírat ten obsah .. takže .. to bylo podle ... 
jajakoby moje jediný ňáký ... ňáká narážka 
Z: Takže intervence spíš byla tak jako trošičku opatrně na to (L: Pak jsem zjistila), ale přesto to za to stojí, když si to obhájim jako jo? Jo. 
L: Určitě. Pak jsem zjistila, že matka je rozvedená a že to pro ni bylo choulostivý téma (v pozadí ??? - ca 46.09 , Z: a bolestivý) ale ňákym 
způsobem sme si tu skutečnost vyjasnily. 
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Takže základní strategie je vlastně znalost tý skupiny (Kt: Ano) a dělat to na míru jo (Kt: Ano), s vědomim, co tam je 
Kt: Jo, přesně, přesně. A ... a být na to připravená. Vlastně čekat to od nich, jo, protože ... (Z: Čekat to). Čekat a být na to připravená 
a umět jim v tu chvíli pomoct, a právě proto by jich tam mělo být míň, málo, protože ... v tom množství člověk není schopen pak dát tu 
psychickou podporu tomu dítěti a je to ... je to špatně no. Jde ... jako tam jsem si zažila, že jde tím hrozně ublížit a .. vlastně vona pak .. no 
tak jako tak skončíme a já říkám no počkej to nejde jako teď nám tady brečí děti a .. a... jak je to dál .. a vona no tak jako ... a já říkám no 
ale ... (ostatní komentují, není slyšet jak; 1.21.30) 
Z: To znamená, že podcenila to, že ta reflexe má ňáký význam (zase se vyjadřují všechny, je z toho chumel) 
Kt: Přesně, přesně no prostě ... ale to je tak že jo, že když .. mladý holce to jako vysvětlej ... tak ... já si myslim, že když jako člověk pak má 
svoje i děti, tak ... tak to vnímá jinak už všechno todlencto, ale, že vlastně oni jí něco jako řekli a jí to přišlo úžasný, ale ... už jí nepřišly 
nepřišlo důležitý dodržet všechny ty kroky, co vlastně je tam učili, no 

590 

my jsme to měli mít na dvě hodiny a já pak ještě dvě hodiny měla tu reflexi, kdy my jsme to rozebírali, ale my jsme to rozebírali dalších 14 
dní, jo .. 
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Kt: Ne, ne ...to spíš bylo jako já jsem byla naštvaná, já jsem byla strašně na ní naštvaná, protože mi přišlo, že ... ublížila, že ublížila těm 
dětem a ... že to ... rozvrtala a odešla. A teď mě ty děti brečely že jo, měla jsem to mi jako ... to bylo v tu chvíli 
Z: To jo, to je v tý situaci, ale to zpětný zpracování ... jako ono je to jedno, odvíjej to od jiný situace jako jo. 
Kt: Ne, ne, ne. Jako přiznám se, že spíš jsem měla ... asi tady tu zátěž a .. a takový to, jako že jsem byla naštvaná, že jsem byla 
Z: Jako že spolupodíl na to .. na tý zodpovědnosti 
Kt: Jo, jo, že jsem do toho šla 
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Profesní strategie zvládání technických 
překážek: organizační změny místností 
a časů včetně výměny hodin, ojediněle 
změny v rozvrhu. Využití širší možnosti 
změn v rozvrhu v pozici učitele na 1.st., 
resp. vychovatele (jídelnu jako s pódiem…. 
odpoledne, že jim udělám bojovku po ... 
budově…. vodpoledne, když je tam míň dětí, 
když nerušej; kolegyně mi to umožní; zásah 
jako do toho rozvrhu je komplikovanej; 
máme výhodu jako prvostupňový; napíšu 
vyměněná hodina za něco, když potřebuju; 
když jsem měla družinu a tam jsem teda měla 
výhodu toho, že sem třeba si mohla děti po 
domluvě vytáhnout, a ještě si to s nima 
chvilku dojet, že sem si třeba vyměnila ty 
hodiny). 

Tak my máme i jídelnu jako s pódiem, tak když někdo chce jako něco zahrát, tak to... Já třeba jim dělám 
odpoledne, že jim udělám bojovku po ... budově, s tím, že jim dám jako vždycky cvičení někam a voni maj 
anglicky napsáno, kde to maj, takže .. udělaj to cvičení, co by dělali v učebně, tak dělaj takhle jako že to.. ale je 
to pro ně zábavnější jo (?: no určitě) No ale to dělám třeba vodpoledne, když je tam míň dětí, když nerušej 
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L: Věděla jsem, která kolegyně mi to umožní, prostě (Z přitakává). Tak s tou jsem jako... 
Z: Ten zásah jako do toho rozvrhu je komplikovanej jo, nebo jak to vidíte? 
D: Jako záleží, jak s jakou kolegyní a záleží taky, jaký předmět.  
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D: U nás třeba já nevim, když se dělaly jídlo, tak prostě sme se dohodli, že každej uvaří něco. Měli jsme takový 
jako dvě hodiny nebo tři hodiny obžerství, kdy fakt každý dítě něco připravilo 
L: Ale že si řeknete rozvrhově(?) můžete mít dvě hodiny angličtiny každý den? 
D: No to ne, to ne. Ale tak jsem si ... jako dohodla jsem se s kolegyní, že to, a zašla jsem za vedením, že bych 
teda že to a napsala akce školy 
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L: To máme výhodu jako prvostupňový (J: To jo, no) protože si vlastně můžeš protáhnout tu matiku celý 
4 hodiny a pokud ti někdo nepříde jako dělat bubu, tak to jde. Druhej stupeň je složitější 
J: Já to řeším tak, že napíšu vyměněná hodina za něco, když potřebuju...aby teda než 
Z: Takže technicky si to ošetříš takhle a přitom to děláš 
L: Je to výhoda toho prvního stupně, druhej stupeň jsem měla, když jsem měla družinu a tam jsem teda měla 
výhodu toho, že sem třeba si mohla děti po domluvě vytáhnout a ještě si to s nima chvilku dojet, že sem si 
třeba vyměnila ty hodiny. 
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Strategie zvládání překážek s přesahem 
do osobního života se týkaly těchto 
oblastí:  

• řešení časové náročnosti přípravy 
nastavením osobním časem (…prostě 
do půlnoci doma. Ale… ale dá se to.; 
nevydržim večer u televize jen tak sedět. 
Takže já buď pletla, háčkovala, no a teď 
si to chystám, todlencto. Ale prostě to 
mám furt v tom, že jako je to fajn; mně 
to ani nepřijde, že je to můj osobní…. 
koníček, večerní koníček).  

• zvládání osobní účasti na problémech 
dětí (Musíme se odosobnit trochu, 
protože ať chceme nebo nechceme, tak 
řešíme ty děti doma…, snažit se 
nepřenášet ty věci ... prostě domů. Žít si 
tydlety dva životy relativně... odděleně; 
já jsem ze začátku měla problém, že 
jsem tahala všechno domů… trošku jako 
přibrzdit a říct teď… máš teda čas 
jenom na sebe, takže… to už trošičku 
zvládám jinak) 

je to náročný pro toho učitele, protože, já jak jsem neměla žádnou přípravu, tak na každou hodinu se 
připravuju dvě hodiny (souhlasné přitakání ostatních) a víc, takže to je … prostě do půlnoci doma. Ale.. ale dá 
se to. 
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Kt: Jo, mě to prostě baví, takže já třeba nevydržim večer u televize jen tak sedět. Takže já buď pletla, 
háčkovala, no a teď si to chystám, todlencto. Ale prostě to mám furt v tom, že jako je to fajn 
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Kt: Když ... si to dělám pak jako večer doma, jako už v klidu, jo jen 
Z: Takže nasazuješ osobní čas jakoby? 
Kt: Jo, ale právě že mě to baví, takže s tím jako nemám prob.... Mně to ani nepřijde, že je to můj osobní 
..protože mě to jako opravdu mě to teda baví (ostatní smích, D: To je koníček, večerní koníček.) Jo jo, já jsem 
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L: Musíme se odosobnit trochu, protože ať chceme (J: To je pravda, že to všechno ???) nebo nechceme, tak 
řešíme ty děti doma, že jo, co ten Honzík zase udělal a to ... Tak se trošku nad tim... já třeba mám vopravdu 
striktně oddělený, že si práci nenosim domu ... že si to všechno ... Tak dělám do pěti v práci, ale pak jedu 
domů v uvozovkách s čistou hlavou, že se chci věnovat svejm dětem 
Z: Takže zátěž je třeba oddělit to tak, abych se s tím moc neztotožňovala a abych to nepřetahovala do 
osobního života, jo (ostatní přitakávají) 
L: Snažit se tohle .. je to 
Z: Nepřenášet to 
L: je to strašně těžký... někdy to nejde, ale ... snažit se nepřenášet ty věci ... prostě domů. Žít si tydlety dva 
životy relativně ... odděleně. 
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J: No... tak já jsem ze začátku měla problém, že jsem tahala všechno domů teda ... jsem si to dožívala a ještě 
jsem se v tom pitvala a ... tak manžel mi striktně vysvětlil, že ... že vopravdu tohle musíme dělat jinak a ... a .. 
fakt mi pomoh 
Z: Takže reakce rodiny je taky to třeba vás trošku jakoby ... 
J: Trošku jako (Z: Přibrzdit ... ) přibrzdit a říct teď teď máš teda čas jenom na sebe, takže takže to už trošičku 
zvládám jinak 
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OS_5_Následky 

Participantky se shodují na viditelných 
posunech u dětí jako dokladu efektivity práce 
se zážitkem, které dokládají na konkrétních 
příkladech jednak v cílech rozvoje (dvě půlky 
stavěly ten most, aby takhle se sešel …. ten most 
měl zafixovanej, že tak by se měly řešit problémy, 
ale že si to zažil..von si to prožil a ... a měl pocit, 
že je to dobrý…. a staví na tom dál a vlastně; pak 
uklízely a hrozně si hlídaly, a třídily, začaly třídit 
odpad…. přijdou na to sami; je úžasný, že je 
můžem připravit na ... tyhlety situace …možná se 
naučej trošku jako odolávat realitě, protože ne 
vždycky budou takhle vopečovávaný, že jo; to 
prožili a že museli přemýšlet nad tim, že to musí 
vyjít a musí je to vo dohodě a že si ... že musej 
spolupracovat, tak ... Ale ten prožitek. Ten jim dal 
nejvíc; ..oni to neberou … vůbec jako učení … ale 
jako hru, protože pro ně je to přirozenost, ale tam 
je fakt důležitý, aby si to ... zvědomili, že .. že 
prožili něco. To .. to si myslim, že ... pak ta 
reflexe…. potažmo aplikace potom v ňáký jiný 
situaci; metoda, která vede k tomu zvnitřnění, to 
vidíte jako jako efektivnost tý metody) 

Efektivita práce se zážitkem se dále projevuje 
v práci se skupinovou dynamikou (jsem dostala 
třídu, která byla katastrofální, co se týče 
vztahů….a já jsem s nima . .. najela úplně na jinej 
systém ... tadydle těch záležitostí jako jsou ty hry, 
jako je to malování, jako je to povídání a… a ta 
skupina se ... bylo tam pár dětí, který ... s kterejma 
nehne nikdo, ale která se dala aspoň trochu 
dohromady; obrovský jako spíš zadostiučinění, že 
děti dokázaly ocenit a zcela spontánně vzaly… 
jeho ..... i většinou ty nejslabší a zvednout je).  

Kt: Protože oni, když jim to budeme řikat, tak to pouštěj, že jo. Ale takhle my jsme právě řešili... ten kolektiv a ... stavěli jsme most jako abysme 
měli... tu tu ... že že dvě půlky stavěly ten most, aby takhle se sešel a ... a to. A pak jsme řešili ňákej problém, a ... ten můj Ivánek jim říká (rozkřikne 
se:) no ale vy ten most máte teď blbě, protože my prostě k vám nejdem jako jo... že si nerozumíme. Tak jim to tak jako vpálil, že vlastně ten most 
měl zafixovanej, že tak by se měly řešit problémy, ale že si to zažil, jo. Když já mu budu říkat musíte se domluvit 
Z: Takže von se vlastně vodkazuje jako (Kt: Jo) na to, co prožil před tím 
Kt: Von si to prožil a ... a měl pocit, že je to dobrý 
Z: A staví na tom 
Kt: a staví na tom dál a vlastně 
Z: A říká to i těm ostatním 
Kt: Jo, jo, jo, přesně 
Z: Takže ta metafora může vlastně fungovat i potom v běžným životě 

690 

Kt: Přesně tak. A myslim si že to ... že to prožili a že museli přemýšlet nad tim, že to musí vyjít a musí je to vo dohodě a že si ... že musej 
spolupracovat, tak ... Ale ten prožitek. Ten jim dal nejvíc, protože když jim to člověk řiká, musíte ... musíte 

698 

Takže samotným výstupem je to, že to je jako efektivnější, jako ta práce? 
Kt:  Určitě. Já si myslim, že je to snazší jak pro pedagoga tak pro ně. Pro nás předat jim to a pro ně to přijmout. Když si to můžou právě ohmatat 
L: Oni to neberou (? jako učení) vůbec jako učení (Kt: Ano), ale jako hru, protože pro ně je to přirozenost, ale tam je fakt důležitý, aby si to ... 
zvědomili, že .. že prožili něco. To .. to si myslim, že ... pak ta reflexe 
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tim výstupem jsou pak ty zvědoměný postupy jednání 
L: Určitě 
Kt: Přesně, ano. 
K: Potažmo aplikace potom v ňáký jiný situaci 
Z: Aplikace 
L: A pak se jim to tam ... dyť já jsem vlastně s tou učitelkou dělala ňáký mosty, to bylo hrozně dobrý, že si to uvědoměj, že to ??? 
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jsem dostala třídu, která byla katastrofální, co se týče vztahů. Pořád jim psali poznámky, i třídní důtky ředitelský ... a já jsem s nima . .. najela úplně 
na jinej systém ... tadydle těch záležitostí jako jsou ty hry, jako je to malování, jako je to povídání a ..  

404 

 a ta skupina se ... bylo tam pár dětí, který ... s kterejma nehne nikdo, ale která se dala aspoň trochu dohromady  528 
ta metoda, která vede k tomu zvnitřnění, to vidíte jako jako efektivnost tý metody? Jako v tomhletom smyslu? 
všechny různou formou souhlasí 
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L: Pro mě to bylo dát skupinu dohromady a chovaj se k sobě slušně a vidí to i to okolí říká (tajemně:) voni vůbec nezloběj, vo přestávkách nezloběj, to je neskutečný 
Z: Takže jako ten ten výsledek toho posunu v tý skupině jo? 
L: Určitě 
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L: Tam je úžasný, že je můžem připravit na ... tyhlety situace, že prostě ... ne každej má tu rodinu funkční a vycházet z toho dobře, jste s tatínkem, 
ale ...vy s tatínkem děláte spoustu úžasnejch věcí tak nakreslíte, jak jedete na kole nebo tydle věci, jo 
Z: Jasně 
J: Možná se naučej trošku jako odolávat realitě, protože ne vždycky budou takhle vopečovávaný, že jo. 
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a ve třídě pak uklízely a hrozně si hlídaly, a třídily, začaly třídit odpad, což nám pani uklizečka trošku jako (povzdechne) 257 
J: No a hrozně je to bavilo a celej ten den a pak by uklidili, voni by to byli dokonce i vycídili 261 
J: Přijdou na to sami, 280 
J: Pro mě bylo obrovský jako spíš zadostiučinění, že děti dokázaly ocenit a zcela spontánně vzaly do ... měli jsme ve třídě klučinu, kterej 
nekomunikoval ... vůbec ... ten měl problémy... když se střídali učitelé ... s dětma nikam nechtěl jít ani ani do kina večer... on byl trochu asperger, jít 
domů sám pěšky to pro něj byl problém a on se rozhodl, že ... ta třída ho vždycky ve všem strašně podporovala, věděli, že je zvláštní 
Z: To znamená, že to není jenom jako výstup pro skupinu těch dětí, ale třeba taky pro jednotlivce 
J: Ale i pro něj, i pro něj A von s náma vyjel, rozhodl se den před odjezdem na školu v přírodě, že pojede. ... A maminka teda čekala ... říkala já budu 
čekat na telefonu a kdyžtak si pro něj přijedu a ... kluci byli tak nadšený, že prostě Péťo my si tě vezmeme k sobě na pokoj. Udělali mu místo, vzali si  
Z: Takže to je vlastně něco, co zasáhne do života nejenom tý skupiny, ale i jednotlivce a nejen do těch vztahů 
J: I jeho ...A ty děti dokázaly ocenit i ... i většinou ty nejslabší a zvednout je 
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Postupy se zážitkem směřují 
prostřednictvím vlivu na vztahy a jednání 
ve skupině potažmo k výchově nové 
generace (naprosto ve všech vztazích 
vlastně to pomůže… tý společnosti …až ty 
lidi dospějou..a když jsou spokojený; 
možnost…jako jedinec to změnit… aby se 
ke mně chovaly slušně, k dospělejm slušně, 
k sobě slušně) 

K: A naprosto ve všech vztazích vlastně to pomůže, to znamená že i tady, jak píšete tý společnosti že potažmo 
že jo. Až ty lidi dospějou, tak prostě budou (L: A když jsou spokojený ...) 

687 

L: My zas máme úžasnou možnost, podle mě, jako jedinec to změnit. Sám vod sebe. Prostě, když já si v tý 
družině na ty děti budu působit tak, aby se ke mně chovaly slušně, k dospělejm slušně, k sobě slušně ... tak to 
Z: Takže výstupem je teda víra v to, že mám tu sílu s těma dětma něco udělat? 
L: Ano. Pro mě to tak je, protože ... já si myslim, že jedinec dokáže změnit svět, pokud půjde sám vod sebe, 
protože se to pak bude odvíjet 

816 

 

Zvýšení profesního sebevědomí je 
vysvětlováno na vědomí vlastní erudice 
při práci s prožitkem (ten člověk že ho to 
baví, že to dělá a dělá to dobře; Už jenom že 
to vim, je pro mě důležitý. Že vim, že se ... 
dotýkám citlivejch témat … a jakym 
způsobem to třeba těm dětem může ublížit…. 
kdybych nevěděla třeba některý ty případy; 
Ale já si obecně nemyslim že jsme ňáký .. teď 
to řeknu špatně, honičky ega. Že my to 
neděláme kvůli tomu, abysme si zvedly 
sebevědomí, ale my chcem s tou skupinou 
pracovat…. profesní sebevědomí je spíš, 
když se něco povede a člověk vidí, že ... ty 
děti …má z toho radost, no ... jako že to 
funguje). 

děti jako vycítí, že ten člověk že ho to baví, že to dělá a dělá to dobře, ale když by to.. když by se do toho tlačil 
někdo, komu to není přirozený, tak 

161 

L: Už jenom že to vim, je pro mě důležitý. Že vim, že se ... dotýkám citlivejch témat (Kt souhlasné hm) a jakym 
způsobem to třeba těm dětem může ublížit. Tak kdybych nevěděla třeba některý ty případy, tak si řeknu 
a vůbec ... 

585 

L: Ale já si obecně nemyslim že jsme ňáký .. teď to řeknu špatně, honičky ega. Že my to neděláme kvůli tomu, 
abysme si zvedly sebevědomí, ale my chcem s tou skupinou pracovat. 
Z: Jasně, já rozumim tomu, že to neděláte pro to, ale jestli to... jestli to ten výstup pro vás je taky takovej 
L: No ale určitě 
Kt: ??? (1.40.47, mluvilo moc účastnic najednou) 
D: Já bych řekla, že spíš ... jako to profesní sebevědomí je spíš, když se něco povede a člověk vidí, že ... ty děti 
(?: má z toho radost, no) ... jako že to funguje.  

736 

Kt: Když ... si to dělám pak jako večer doma, jako už v klidu, jo jen 
Z: Takže nasazuješ osobní čas jakoby? 
Kt: Jo, ale právě, že mě to baví, takže s tím jako nemám prob.... Mě to ani nepřijde, že je to můj osobní, 
protože mě to opravdu, mě to teda baví (ostatní smích, D: To je koníček, večerní koníček.) Jo jo, já jsem 

328 

L: Nemám rodiče, který by tohle říkali, protože říkali děláte to dobře (všichni smích a souhlas) takže... takže se 
nikdy nestalo, že by měli ňákou potřebu ještě... 
K: Já si taky myslim, že i v tom volnočase, když my vymyslíme něco prostě jako jinýho, než by se očekávalo, tak 
to vždycky rodiče vítaj 
J: Myslim, že oni to ocení .. 

346 

L: Já mám zase zkušenost, že pokud je ten pedagog ... ve svejch názorech jasnej a přesvědčivej, a pokud je to 
vidět, že s těma dětma chce něco dělat, tak ty rodiče mu ... pak zobou z ruky. Tam ta spolupráce 

339 
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Respondentky si uvědomují své specifické 
postavení mezi kolegy na základě 
odlišnosti v didaktických postupech:  

• ocenění (hospitaci od ředitelky a ta 
říkala, že to vypadá, jak když to děláš 20 
let, prostě to umíš; reakce ... mýho 
bezprostředního okolí jsou ... jsou 
jenom pozitivní; co se týče okolí 
celkově, tak jak ocenění; 

• odmítání až izolaci (závist tam je, že ... 
já na to šla úplně jinak, než na to šli 
třeba voni; přesně i ta závist a nebo 
takovej ten pocit ohrožení: ježiš budem 
muset taky něco dělat, když vono to .. Je 
moc vidět; ty máš těch 20 akcí a já mám 
jenom 5) 

Osobním výstupem může být pocit 
izolovanosti v názorech na pracovišti, 
který se setkáváním podobně uvažujících 
v širším okolí může změnit (pocit 
izolovanosti… v názorech jo… když teďko 
říkáš, že to tady bylo hezký …velmi 
optimistický mi to přišlo; dává pocit izolace 
třeba mezi těma lidma, kde bys čekala, že by 
mohli tomu víc rozumět, na druhou stranu 
možná i to, že... máš kolem sebe taky lidi, 
který uvažujou stejně ne, třeba…tady; tady 
to je fajn ……na pedagogický radě a tam 
jsem začínala být skeptická) 

L: No já jsem se setkala s takovou ... ne vyřčenou.... ale já jsem měla hospitaci od ředitelky a ta říkala, že to 
vypadá, jak když to děláš 20 let, prostě to umíš. A dostalo se to někam, a ta ta závist tam je, že ... já vlastně 
nejsem vystudovanej pedagog, ale dokážu si s těma dětma třeba poradit, protože já na to šla úplně jinak, než 
na to šli třeba voni 
Z: Takže z jedný strany jakoby, jako ... jakoby ... odměna ... 
L: Ano... ale z druhý strany 
Z: Ale z druhý strany závist 
L: Jako chápu ... oni cítí určitý ohrožení, že by se třeba ... mělo něco dělat jinak a změnit, a ... a reakce ... mýho 
bezprostředního okolí jsou ... jsou jenom pozitivní. Tak oni mě dobře znaj a ví, jak to mám nastavený a jak si ... 
jak si jedu... takže ... prostě ... doufám (zasmání) 

756 

J: Jinak jako co se týče okolí celkově, tak jak ocenění, tak přesně i ta závist a nebo takovej ten pocit ohrožení: 
ježiš budem muset taky něco dělat, když vono to (ostatní smích a souhlas) 
J: Jo přesně, když 
K: Je moc vidět 
L: Ty máš těch 20 akcí a já mám jenom 5?! Tak to je to je jako děs. Ale já zas to pořád beru... jako určitou 
motivaci ... a já i když jsem individualista, tak ... mám ráda lidi kolem sebe, který mě obohatěj a můžeme si ty 
ty informace prostě ňákym způsobem jako předat 

765 

Z: Hm, takže někdy výstupem může bejt i pocit izolovanosti? 
??? (1.45.55) v názorech jo 
L: Už jsem přemejšlela, že pudu do Lídlu 
Z: A naopak když teďko říkáš, že to tady bylo hezký, tak jako nemá ten výstup taky něco do činění s tim, že jako 
L: Velmi optimistický mi to přišlo a ... 

772 

na jednu stranu ti to dává pocit izolace třeba mezi těma lidma, kde bys čekala, že by mohli tomu víc rozumět 
a na druhou stranu možná i to, že... máš kolem sebe taky lidi, který uvažujou stejně ne, třeba ... tady 
L: No, to je .. to je fajn 

777 

L: Žiš, to bylo tak hezký (spokojeně :) ) ... Já byla teď na pedagogický radě a tam jsem začínala být skeptická, 
kolegyni jsem napsala Je tady někdo pedagogický optimista? (všichni smích) Protože se hlasovalo o trojkách z 
chování a já jsem byla teda zásadně proti, protože si nenosí pomůcky a nedělá todle ... a já si říkám bože můj, 
kam ... kam je jako dovedeme, kam ta trojka z chování .. to už je ... a polepšovna! Já jsem říkala, dyť my jim 
musíme dát ňákou šanci a ukázat jim, že nejdou dobrou cestou a že že že by se měli vydat dobrou cestou. Tak 
jsem z toho nabyla dojem, že trojka... dvojka... čtyřka... že jim je to ve svý podstatě úplně jako jedno. 

771 
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Interpretace výstupů OS:  

Z výstupů I. fáze vyplývající požadavek na saturaci dat se vztahuje především k oblasti 

podmínek práce se zážitkem, protože ani dílčí analýzy ani revize (matic překryvů kódů) 

neposkytly dost materiálu (je možné navázat pouze na ojedinělé výpovědi k determinantám 

personálního a organizačního charakteru). Akcent na roli atmosféry prostředí v situačním pojetí 

práce se zážitkem ZP zdůrazňuje pozornost k podmínkám školního prostředí, zatímco 

požadavek na týmovost práce v přípravě a realizaci programu v pojetí ZP se týká zjištění 

potenciálu participace pedagogů sboru.  

• Organizační možnosti přizpůsobení podmínek školy pro práci se zážitkem jako 

prostředkem učení: OS přinesla zjištění, která podmínky k práci se zážitkem staví 

do souvislosti se strategiemi změn rigidního nastavení školního systému (vyjednání 

zásahů do rozvrhu: specifických časových oken a vhodných místností). Participantky se 

shodly, že ve výhodném postavení je učitel 1.st. (relativní organizační svoboda v rámci 

práce s vlastní třídou i spolupráce s vychovatelkou v závislosti na vstřícnosti vedení; 

práce s individuálním přístupem a operativními strategiemi v závislosti na aktuálních 

potřebách skupiny). Podmínky pro 2. st. jsou komplikovanější, protože operativnost je 

systémově limitovaná, participantky se odkazují na projekty, výjezdy a preventivní 

programy). OS vnímá možnosti přizpůsobení podmínek v souhlasu se zjištěními I. fáze: 

potvrzuje přizpůsobení dynamiky v čase s časovou rezervou s ohledem na efektivitu 

jednotlivých fází práce s prožitkem a možnost individuálního přístupu; naladění 

skupiny a pedagoga. Řešitelnost takto nastavených podmínek odvíjejí zcela zřetelně od 

motivace a odhodlání zainteresovaných pedagogů opět v závislosti na přístupu vedení 

školy a navzdory pracovnímu vytížení. Taková sdělení OS je možné posuzovat jako 

kontext práce se zážitkem ve školním prostředí, anebo jako intervenující podmínku 

práce se zážitkem, jsou-li limity podmínek akceptované pedagogem jako výzva. Přesto 

výstupy doznávají odlišné podmínky pro práci se zážitkem ve škole oproti pojetí ZP, a 

to zvláště v nárocích na roli prostředí v dramaturgickém pojetí scénáře programu.  

• Využití emotivních prostředků pro atmosféru hry: přispění přírodního prostředí 

k motivující atmosféře učení prožitkem v dramaturgickém rámci je zdůrazněno 

ve většině textů ZP (Paulusová, Holec, Gintel, Jirásek, Hrkal, Walder, podrobněji 

kap 4.). OS nepřinesla o mnoho širší sdělení než materiály I. fáze výzkumu, téma se 

také pro participantky OS ukázalo být nevýrazným. Nepodařilo se zjistit, zda je možné 

deficit přičíst podcenění role atmosféry (bylo možné identifikovat akcent na osobní 
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charizma pedagoga, spolehnout se na drobné výrazové prostředky v rámci výuky), 

anebo rezignaci na umocnění atmosféry přírodním prostředím ve smyslu „umění 

možného“ (práce s prostředím je podle výstupů OS závislá na specifice prostor školy, 

areálu a podmínekách okolí školy; přírodní kulisy očekávají u výjezdů). V tom smyslu 

není nastavení situace prožitku ve hře analogické s pojetím ZP, což otevírá prostor 

pro mapování povahy zážitku v procesu učení v podmínkách školy.  

• Spolupráce mezi pedagogy při práci se zážitkem jako prostředkem učení: 

v návaznosti na sporadická zjištění personální spoluúčasti z I. fáze přinesla OS řadu 

výstupů. Snaha o týmovou spolupráci naráží na různorodé zkušenosti s participací 

pedagogů přítomných ve školním prostředí (efektivní spolupráce učitele a vychovatele, 

resp. volnočasového pedagoga kroužků stejné třídy v limitu práce s celou skupinou; 

zmapování různorodého nastavení kolegů pro práci s hrou po osobní zkušenosti 

spolupráce) a různorodé zkušenosti s lektory externích programů prevence (snaha o 

participaci na programech nakoupených pro svěřenou třídu ve vazbě na vědomí 

spoluzodpovědnosti za skupinu). Velmi diskutovaným tématem OS byla hranice 

zodpovědnosti za skupinu v kontextu vědomí vlastní erudice a širších znalostí 

skupinových i individuálních témat třídy (ve výpovědích se střídala pozice sebevědomí 

a pozice pokory v profesních dovednostech v závislosti na zkušenosti s preventivními 

programy, resp. důvěře v lektora, jeho znalost skupiny, postupy, erudici při intervenci 

do problému v citlivých situacích). Participantky OS se v interakcích shodly 

na možnostech zapojení kolegů při práci s herními programy v závislosti na jejich 

osobním nastavení (inspirovat v respektu k osobním limitům kolegů v nastavení ke 

spolupráci a s ohledem na herní postupy; nerezignovat po nevydařené zkušenosti 

s jejich participací i přes pocit jisté izolovanosti). Profese pedagoga v procesu přímé 

výuky bývá v odborných textech charakterizována jako individuální. Týmová práce ve 

sboru je v literatuře vztažena nejčastěji k tvorbě kurikula či koordinaci postupů a 

harmonogramu výuky, organizaci života školy (kap. 3.1, srov. Kasíková, Tvrzová, 

2007, s. 115–116; Kasíková, 2005, s. 138–139). V oblasti preventivních programů v 

interakcích OS převládla naléhavost mít prostor k participaci na nakoupených 

programech v ohledu na spoluzodpovědnost za skupinu své třídy (současně akceptovaly 

práci metodika prevence). Rozpačitost ilustrovaly zkušenostmi s nevydařenými akcemi 

a různorodým postojem vedení k jejich roli v práci se třídou, též v ohledu na 

formalismus a nestabilní systémové nastavení práce se třídou (kap. 3.2.1; Valentová, 

Martanová, Jedlička aj.). Obecně lze konstatovat, že spolupráce ve školním prostředí 
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v komparaci s nastavením požadavků ZP na týmovost neobstojí. Týmová spolupráce 

instruktorů je označována za klíčový požadavek ZP (např. na tvorbě dramaturgie; 

Gintel, Paulusová, Stránský, Jirásek, Walder aj., kap. 4.). Výstupy výzkumu se týkají 

pouze sledovaného případu a nemohou dokladovat, do jaké míry ohrožuje toto zjištění 

pohled na efektivitu práce se zážitkem participantů OS (resp. případu). 

Komplexní pohled axiální analýzy je patrný z následující tabulky axiální analýzy. 
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Příčinné podmínky Jev Kontext jevu Intervenující podmínky Strategie jednání a interakce Následky 

Vědomí přínosu 
prožitku ve výukové 
situaci (efektivita 
v procesu učení) 

Vlastní dobrá 
zkušenost s výukou 
prožitkem  

Prevence, tj. včasný 
zájem o dítě;  

Péče o skupinu: řešit 
aktuální situace 
ve skupině a udržovat 
klima skupiny 

RVP spíš jako 
pomocný zdroj témat 

(obecně sdílený 
formalismus) 

Osobní poslání 
ve výchově nové 
generace V

yu
ží

vá
ní

 z
áž

itk
u 

ja
ko

 p
ro

st
ře

dk
u 

uč
en

í 

Dětem postupy ZP vyhovují, 
až na jedince (znalost skupiny). 

Slabá týmovost mezi pedagogy; 
ojedinělá úzká a efektivní 
spolupráce (učitel a vychovatel 
stejné třídy); individualistická 
profese učitele.  

ZP nemusí být pro každého 
člena sboru (zájmu, nastavení 
osobnosti). 

Spoluzodpovědnost pedagoga 
za třídu i za externí nakoupený 
program metodikem prevence 
v pozitivním i negativním 
výsledku. 

Vysoká, ale řešitelná vytíženost 
pedagogů: nestabilita požadavků 
na pedagogy (papírování, 
zázemí); různorodé pracovní 
priority pedagogů. 

Prostředí: stísněné 
podmínky prostoru ve škole, 
potenciál prostředí areálu školy, 
výjezdy skupin; rigidní 
organizace výuky. 

Ekonomika, finance: různé 
zdroje a strategie škol (dotace). 

Příznivé reakce rodičů 
na postupy práce s dětmi 
s využitím ZP. 

Nefunkční oficiální systém 
práce se třídou motivuje 
k hledání možností: péče 
o skupinu; řešení naléhavé situace 
ve třídě determinuje kvalitu 
vzdělávání. 

Osobní nastavení, radost 
z práce se zážitkem (velmi 
komplexní: lze chápat současně 
jako kontext a zároveň impulz 
k jednání).  

Příhodné věkové období dětí 
a intenzivní kontakt se třídou  

Potřeba obhájit vlastní erudici 
pro řešení problémů ve třídě 
(nedocenění jejich práce se 
skupinou kolegy oproti vědomí 
vlastní erudice vyplývající 
z úspěšných řešení). 

Zkušenosti nevydařené 
spolupráce s kolegy odrazující 
a reflektující poznání 
různorodého nastavení kolegů 
pro práci na OSV. 

Volba cílů a prostředků na základě 
znalosti skupiny: svoboda pedagoga 
v odůvodněném výchovném směřování 
a postupech; kurikulum OSV jako 
podpora; budování důvěry 
(péče o vztah pedagog-skupina). 

Didaktické postupy ve vazbě na hru: 
efektivita pedagogické situace prožitku 
(naléhavost rozhodování, námět, 
příběh; fikce; expresivní hra 
v artefiletice a DV); preference 
reflexe jako facilitačního nástroje 
v procesech učení. 

Orientovaně reagovat 
na neočekávané citlivé výukové 
situace (profesní připravenost 
a zkušenost) 

Neinvazivní cesty ke spolupráci 
s kolegy; participace na programech 
práce se skupinou (cíle, scénář)  

Fakultativní využívání spolupráce 
s pedagogy volnočasových aktivit 
(kroužky, školní družina; týmovost 
a potenciál širších podmínek). 

Strategie zvládání překážek: 
profesní (priority; organizace: rozvrh, 
prostor, čas; potenciál na 1.st. 
a vychovatele); osobní (zvládání 
časové náročnosti přípravy; 
psychohygiena). 

Dobrý vliv postupů 
práce se zážitkem 
na vztahy a jednání 
ve skupině (zřetelné 
posuny u dětí jako 
doklad efektivity) 

Stavovská čest 
ve výchovné části 
práce s novou 
generací (zájem, 
zodpovědnost 
a ocenění možnosti 
pracovat s dětmi) 

Zvýšení profesního 
sebevědomí (vědomí 
vlastní erudice 
při práci 
s prožitkem); 
vědomí potřeby 
profesního růstu  

Specifické postavení 
mezi kolegy 
(pocit názorové 
izolovanosti mimo 
komunitu podobně 
uvažujících)  
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8 Shrnutí výstupů výzkumu 
Cílem výzkumu je popsat determinanty užití ZP v didaktickém uvažování skupiny pedagogů 

při plánování a realizaci výuky osobnostní a sociální výchovy na základní škole. Kapitola 

obsahuje výčet zjištění obou etap výzkumu a je doplněna tabulkou výstupů terminologických 

specifik profesního jazyka pedagogů případu (tab. 19) a souhrnem teoretických opor. 

Následující text sumarizuje zjištění obou fází výzkumu ve sledu výzkumných otázek 

ukotvených do tematických oblastí analyzovaného materiálu (dle I. fáze výzkumu): 

 

Cíl a volba prostředků učení: Jaká východiska zvažují při volbě cíle výuky zážitkem?  

Budování příležitosti k učení: Co zvažují pro navození prožitku jako příležitosti k učení? 

Didaktické prostředky při realizaci: Jak uvažují o realizaci pedagogické situace prožitku?  

Reflexe: Jakou roli přisuzují pedagogické situaci reflexe prožitku? 

Výzkumná zjištění jsou kategorizovaná k výzkumným otázkám a pracují s terminologii 

profesního jazyka pedagogů případu, jejichž specifikace shrnuje tab. č. 19 níž (pedagogická 

diagnostika; potřeby skupiny ve dvojím významu; referenční rámec; situace ve hře; jádrová 

činnost; metafora, fikce; psychická bezpečnost).  

Cíl a volba prostředků učení: Jaká východiska zvažují při volbě cíle výuky zážitkem?  

• Cíle respondenti odvíjejí od potřeb skupiny (tzv. objednávky skupiny s respektem 

k potřebám jednotlivců). Cíl i postupy ve výuce se v didaktickém uvažování 

respondentů podřizují výstupům pedagogické diagnostiky (zdroje v dlouhodobé práci 

se skupinou, při pozorování skupiny při aktivitách cílených k diagnostice, 

či ve vedlejším výstupu a během fází reflexe). Je možné konstatovat, že úvahy 

respondentů jsou ve shodě s přístupem zaměřeným na žáka.  

• Kurikulum RVP vnímají jako souběžný zdroj učiva, anebo zdroj formulací „správné“ 

terminologie pro administrativu. Ačkoliv nebylo záměrem sledovat operacionalizaci 

cílů, z výstupů je patrná nejistota rozumějící znalosti kurikula OSV (není zřetelná práce 

s kategorizací cílů k doménám a taxonomiím ve smyslu psychodidaktické transformace 

učiva). Zjištění OS zpřesňují představy dlouhodobého pedagogického vlivu pedagogů 

případu na posilování získané zkušenosti žáků, formování postojů, či hodnot žáků 

(hovoří o cti podílet se na širokém výchovném poslání, formování nové generace 

společnosti v péči o svou skupinu dětí). 
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• Impulzem pro volbu cíle je osobní zkušenost respondentů s aktivitou. Respondenti volí 

cíl pro skupinu tak, že upřednostní jistotu ověřené techniky a v rámci jejího potenciálu 

pracují s cílem170. 

• V úvahách k zacílení výuky respondenti vyjadřují respekt k psychické bezpečnosti. 

Problém vidí obecně u citlivých témat obsahu OSV, anebo specificky rizikových 

pro skupinu, resp. jednotlivce. Jednoznačně rozhodování determinují znalostí skupiny 

(pedagogickou diagnostikou).  

Budování příležitosti k učení: Co zvažují pro navození prožitku jako příležitosti k učení? 

• Volba prostředků je v úvahách respondentů determinována požadavkem aktivizace 

žáků v pedagogické situaci prožitku. Determinují nastavení situace jako příležitosti 

k učení znalostí skupiny v oblasti referenčního rámce a úrovně rozvoje skupiny 

a jednotlivců (což ukazuje na přístup zaměřeným na žáka). Povahu prožitkové situace 

specifikují nejčastěji jako situaci ve hře (či modelovou situaci) aranžovanou jako výzvu 

k rozhodnutí (tajemné, neudržitelné, lákavé; strhující námět v artefiletice, ohnisko 

příběhu v DV). Taková aktivizace učení odpovídá situačním pojetím nepřímého 

výchovného působení a je analogická se situací výzvy jako nositele prožitku 

v terminologii ZP.  

• Akcent na vazbu cíle, nastavení situace prožitku a reflexe je pro uvažování respondentů 

typická. Promítá se v úvaze o efektivitě pedagogické situace hry pro učení aktivizované 

a samostatné v zodpovědnosti, avšak sociálně sdílené. Takové uvažování 

při aranžování situace odpovídá sociálnímu konstruktivismu, kde si respondenti 

přebírají roli iniciátorů socio-kognitivního konfliktu a provázející roli v úzce svázané 

facilitaci učení zážitkem prostřednictvím reflexe. Ve výpovědích lze zaznamenat 

respekt k individuálnímu prožívání a rozhodování žáků. 

• Roli atmosféry zvažují pouze v souvislosti s motivujícím námětem a práci se sociálním 

prostředím (důvěra a pravidla sociálních interakcí). Velmi nevyvážené je vnímání 

metafory a fikce v nastavení hry. Jen ojediněle je metafora vnímána v roli nositele 

obsahu učení (výsledky ukazují na zorientovanější didaktické uchopení pouze 

na expresivní hře). Fikční svět hry je vnímán především jako prostředek odosobnění 

situace (viz výš: terminologie). Na rozdíl od nastavení ZP respondenti zřetelně rezignují 

na roli přírodního prostředí v umocnění prožitku. Až z výstupů OS je možné doložit, 

                                                 
170 Ačkoliv nejde o zájem výzkumu, ukázalo se, že tyto postupy volí téměř výhradně respondenti, kteří pracují 
s artefiletikou a jen někteří s DV, či OSV. Tím se otevírá téma k dalšímu zkoumání. 
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v jakých směrech je komplikované v organizaci školního režimu pracovat s prostředím 

pro navození prožitku.  

• Dramaturgii jako koncept respondenti případu a participantky OS nezvažují vůbec, 

ale zmiňují tvorbu scénáře při výjezdech či projektech (k dramaturgickým postupům 

se blíží volbou legendy propojující scénář ve sjednocující myšlence tématu a intence 

cílů). Zároveň zvažují přizpůsobení plánů aktuální situaci, podobně jako ZP pracuje 

s variováním scénáře. 

• Respekt k psychické bezpečnosti v nastavení pedagogické situace prožitku 

je ve výpovědích akcentován (požadavek důvěry, skupinových pravidel, odosobnění 

prostřednictvím fikčního světa hry). Úvahy se týkají eliminace stresu ve skupině 

i u jednotlivců jako bariéry procesů učení (respondenti nepracují s termínem 

psychických bloků učení). Předpokládají komplikace v psychicky vypjatých momentech 

(s vědomím různorodě deklarovaného respektu profesních hranic). Fyzická bezpečnost 

je zřejmě (jako zakotvená podmínka zodpovědnosti pedagoga ve školním prostředí) 

respondenty považována za samozřejmost, v úvahách respondentů nebyla nezmíněna. 

Didaktické prostředky při realizaci: Jak uvažují o realizaci pedagogické situace prožitku?  

• Uvažování o realizaci se prioritně váže k aktivizaci žáků akcentem na svobodné řešení, 

hledání, rozhodování žáků v situaci hry. Ve výpovědích se opakuje požadavek 

na vyvážení instrukcí při uvedení hry tak, aby prožitková situace obsahovala moment 

výzvy k řešení (nepředjímat řešení, nastavit informace v přesné míře pro šanci 

na úspěch, ale v intencích výzvy). Tím umožní žákům uplatnit v samostatném jednání 

jejich volbu a zdůrazňují snahu o udržení situačního pojetí výuky v sociokognitivním 

konfliktu i během realizace. Tato zjištění potvrdila konzistentní uvažování při plánování 

a realizaci práce se zážitkem. 

• Dodržet provázející roli při realizaci hry mají respondenti za náročné (úvahy směřují 

k tomu, jakému chování se vyhnout: nenavádět, nezasahovat, neradit, nepodsouvat, 

nemanipulovat). Nejistoty partnerského postoje ke skupině evokuje tradičně zažitá role 

učitele při výuce ve školním prostředí (včetně konotací formální autority; výstupy OS).  

Přestože respondenti neužívají pojmy jádrová činnost a facilitace, argumentace k těmto 

významům směřují. 

•  Uvažování o podmínkách práce se zážitkem redukují do výpovědí o nutnosti řešit 

časový a prostorový nedostatek (přizpůsobení dynamiky v čase s ohledem na efektivitu 

jednotlivých fází práce s prožitkem; časová rezerva pro individuální přístup; okolí školy 
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a výjezdy). Tématem jsou ojediněle determinanty na straně skupiny a pedagoga. 

Participantky OS doplnily tyto výstupy argumenty k řešitelnosti podmínek 

při odhodlání pedagoga na základě přesvědčení o efektivitě práce zážitkem i přes 

obecně známou vytíženost administrativou.  

• Mezi podmínky spadá spolupráce s kolegy, kterou do uvažování zahrnuly 

až participantky OS: týmovost mají za vzdálenou školnímu prostředí, vyjadřují pocit 

osamělosti v nastavení k tomuto způsobu práce. Opět je výstupem zároveň odhodlání 

nerezignovat, naopak argumentují nadšením a sebedůvěrou ve vlastní práci (i přes řadu 

málo úspěšných pokusů o spolupráci). Jde o zásadní odlišnost od týmového charakteru 

přípravy (dramaturgie a scénáře) a realizace kurzů v principech ZP. 

Reflexe: Jakou roli přisuzují pedagogické situaci reflexe prožitku? 

• V didaktickém uvažování případu zřetelně vystupuje preference reflektovat 

prožitkovou situaci, argumentovaná požadavkem facilitace učení v reflektivní fázi 

v závazku završení edukačního cíle (aby všichni žáci věděli, o co šlo, proč jsme to 

dělali; jde o splnění cíle). Tento postup se liší od ZP v míře závaznosti facilitace 

(předjímáním zvýšeného respektu k charakteristikám školního věku). 

• Reflexi vnímají jako prostor pro budování znalosti při práci s prekoncepty v procesu 

hledání významu a generalizací, v procesech myšlenkových komparací re-konstrukce, 

resp. konstrukce poznatků ve skupině. Při facilitaci učení otázkami respondenti 

předpokládají zachování aktivní role žáka. Úvahy odpovídají sociálnímu 

konstruktivismu v tzv. socio-konstrukci poznatku. 

• Sdílení emocí prožitku a současně vzájemné konfrontace prožívání, názorů a hodnot ve 

skupině mají respondenti za souběžný cíl reflexe. Procesy socio-kulturního sdílení 

vnímají jako prostředek rozvoje skupiny a zároveň jako příležitost k pedagogické 

diagnostice. V tomto smyslu jsou ve shodě jak s didaktikou OSV, tak s pojetím ZP 

(především v tradičních textech prázdninové pedagogiky).  

• Výpovědi deklarují přesah reflexe do reálného života žáků, aniž řeší fázi aplikace 

a zpevňování jednání v životě žáků. Zjištění OS doplňují předpoklady dlouhodobého 

vedení skupiny včetně příležitosti participace na programech prevence. 

• Vztahu reflexe a evaluace se zjištění dotýkají ve dvou pohledech: část respondentů 

v průběhu reflexe detekuje zdroje evaluace (efektivity práce s prožitkem); část 

respondentů zadání využila jako prostor pro autoevaluaci svých zkušeností. Zdá se, 

že případ zrcadlí různorodé chápání platformy reflexe pro evaluaci v literatuře ZP. 
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• Téma reflexe se vztahuje k úvahám o hranicích postupů vedení, pedagogické intervence 

a terapeutických přesahů. Vědomí rizika citlivých momentů prožívání ve skupině 

i u jednotlivců se projevuje ve zvažování respondentů o hloubce a obsahu reflexe. 

Podcenění psychické bezpečnosti se týká vazby aktivit na reálné problémy třídy 

či jednotlivce. OS naopak poskytla zjištění o vědomí zodpovědného jednání a pokoře 

k profesním dovednostem při zpracování citlivých témat. Nečekaným výstupem OS 

se ukazuje potřeba obhájit vlastní erudici k práci se třídou (též u spoluzodpovědnosti 

za výsledky extrerních programů prevence).  

Axiální pohled přinesl možnost zvažovat souvislosti a revidovat porozumění uvažování 

respondentů v jiných úhlech nazírání na sledované jevy. V pohledu axiální analýzy pedagogové 

případu nejčastěji:  

• promítají cíle do různých fází práce se zážitkem (situace prožitku, reflexe); 

• zvažují akcentovaně psychické bezpečí práce se zážitkem průběžně při volbě cíle, 

při nastavení situace prožitku, při reflexi; 

• průběžně se vracejí k nutnosti rozvoje vlastních profesních dovedností pro práci 

se zážitkem (s důrazem na praktické reflektivní formy vzdělávání) 

Komplexnější pohled na didaktické uvažování při využívání ZP poskytla zjištění OS. Do jisté 

míry výsledky svědčí o tom, že nelze jednoznačně shrnout implementaci OSV na školách 

za formální, pro pedagogy v rámci případu to neplatí. Pokud by formalismus měl být zvnějšku 

odvozován z nezorientovaného zacházení s terminologií, pak by jej mohla zpochybnit zjištění 

tohoto výzkumu: respondenti případu zpravidla uvažují v postupech adekvátních didaktickým 

zásadám, ale užívají odlišnou profesní (až laickou) terminologii. Kurikulum vnímají jako zdroj 

formulací k pedagogické dokumentaci, v rámci OS připouštějí inspiraci kurikulem, ale postupy 

ZP a OSV vnímají jako prostředek pro formování skupiny, za které se cítí být zodpovědní 

(stavovská čest). Pro pedagogy případu platí výrazná zainteresovanost na rozvoji skupiny 

s respektem k individuálním zvláštnostem jednotlivců, kterou promítají do volby postupů práce 

se zážitkem pro přesvědčení o efektivitě těchto postupů. 

V souhrnu je možné konstatovat, že mezi determinanty užití ZP pro implementaci OSV 

patří profesní vybavení pedagogů v postupech práce se zážitkem (v aktivizaci žáků 

v přiměřených pedagogických situacích výzvy ve hře a při reflexi, podmíněné znalostí skupiny 

a jednotlivců analogicky s přístupem zaměřeným na žáka), adekvátní organizace a prostředí. 

Základními odlišnostmi se ukázaly být postupy profesního růstu pedagoga OSV (Valenta, 

2013), resp. ZP v souvislosti s hranicemi profesní působnosti v práci se skupinou; cílová 
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skupina mladší a starší školní věk; rigidní organizace školního prostředí; omezená týmová 

spolupráce ve sboru (s respektem k osobnímu nastavení kolegů k práci se ZP). Zjištění se týkají 

pedagogů případu. 

Obsahová analýza otevřela širší rámec intepretací didaktického uvažování, než bylo 

záměrem a zároveň výsledky vykazují omezení v tom, že nezachycují dostatečně hloubku pojetí 

situace prožitku analogicky s nastavením zážitku ZP v jeho komplexnosti. Pokud pedagogická 

situace neplní některý z atributů zážitku, ačkoliv respektuje strategii práce se zážitkem a naplní 

stanovené cíle, neměl by být zpochybňován výchovný efekt. Otázkou pro širší odbornou 

diskusi je pak specifikum užití principů ZP ve školním prostředí v mezioborovém kontextu.  

Výstupy doplňují zjištění terminologických specifik v následující tabulce č. 19. 
Potřeby skupiny: potřeby dalšího osobnostního a sociálního rozvoje, tj. potenciál rozvoje na základě 

diagnostikovaného deficitu v úrovni schopností či dovedností žáků, tzv. objednávka skupiny: čili pedagogem 

stanovená oblast pro adresné stanovení cílů OSV dle RVP);  

Potřeby skupiny: úroveň schopností a dovedností, kterou pedagog respektuje jako jednu z podmínek 

edukačního procesu; na základě toho přizpůsobuje výukovou situaci tak, aby proces učení mohl být úspěšný 

(resp. pedagogovy postupy); v tom smyslu jde o jeden z determinantů (faktor, klíčová podmínka) výchovného 

procesu (kap. 2.1. a kap. 3 Průcha, Blížkovský, Pelikán; v komparaci s texty ZP jako charakteristiky 

vychovávaného v kap. 3.2). 

Pedagogická diagnostika: pojem pedagogická diagnostika chybí v profesním jazyce pedagogů případu, 

přestože v didaktickém uvažování respondentů lze zřetelně vysledovat diagnostický proces a práci s jeho 

výstupy. V deklaracích zaznívají vysoké nároky na hloubku znalostí vstupních charakteristik cílové skupiny, 

které pedagogové z případu shledávají dostupnými (kap. 4, též kap. 2.1, např. Průcha, Walterová & Mareš). 

Referenční rámec: se v profesním jazyce respondentů nevyskytuje vůbec, ale v souvislosti s tématem 

motivace k učení zjištění ukazují profesní dovednost pracovat se znalostí zájmů a prioritních témat skupiny 

pro nastavení parametrů edukační situace (ve shodě s didaktickým principem OSV: zosobněná, ve smyslu 

osobní zaiteresovanosti, resp. ego-angažovaností žáků ve výuce; Valenta v kap. 4.1 a kap. 5).  

Situace ve hře: pojem umožňující zahrnout výukové situace prožitku v rámci hry, tedy obecnější než 

didakticky blízké pojmy ohnisko v příběhu (v postupech DV, Valenta, Marušák v kap. 4.1.1), či modelová 

situace (ve výpovědích spíš v kontextu operacionalizace nácvikového, či zkušenostního cíle; Pasch, Valenta 

v kap. 2.1, resp. 4.1 a 4.1.1). Situace s řešením naléhavé situace, konfliktu v širokém slova smyslu v úvahách 

respondentů nabývají významu výzvy při učení na prožitku s podmínkou aktivní role žáka (kap. 2.1 a 4.1, 

Blížkovský, Pelikán ve shodě s didaktickými přístupy ZP v textech Holce, Gintela, Jiráska aj.).  

Jádrová činnost: profesní jazyk respondentů pojem nezahrnuje, je vztažen k výpovědím, které charakterizují 

činnost, či dílčí charakteristiky činnosti s parametry příležitosti k učení ve Valentově definici: činnost 

analogická cílové kategorii jednání v situaci obsažené v metodě (Valenta, 2013 v kap. 4 a kap. 5), a to 

s ohledem na vztažený diskurz OSV. Pojmy aktivita, technika, hra, cvičení jsou respondentům bližší, avšak 

bez odlišení metody a činnosti v metodě (ve fakultativním užití jako hra, hra v roli, kresba místo obecnějšího 

výrazu tvorba či expresivní hra v artefiletice v pojetí kap. 4.1.1). Respondenti v tom významu pracují 
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s pojmem aktivní činnost žáků, který propojuje samostatnost jednání žáků do požadavků na OSV praktická a 

provázející (Valenta, 2013, s. 74–75 v kap. 5). 

Metafora a fikce: pojmy jsou ve výpovědích užívány zúženě, protože zpravidla nezmiňují potenciál 

vypointování smyslu (podobenství) v celé komplexnosti prožitku (metafora jako širší komunikační kanál, 

umocňující prožitek v různorodé znakovostí, např. fikčního světa strategické hry či expresivní hry 

v artefiletice, či DV; PrvoSen; Holec, Jirásek, Gintel, Karlachová; Slavík, Doležel; Marušák, Valenta, 

Provazník v kap. 4.1 a 4.1.1). ZP pracuje s fikčním světem v kontextu dramaturgie v širší podstatě symboliky 

(Gintel, Jirásek, Paulusová, Stránský, Holec, též Slavík; kap. 4 a 4.1). Vedle této role disponuje fikční svět hry 

bezpečným odstupem od reálné situace, na který se výpovědi upínají (Valenta, Slavík, Marušák, kap. 4.1 a 

4.1.1; Drahanská, Jirásek, kap. 4.1). Ojediněle je metafora respondenty zorientovaně vnímána v námětu jako 

prostředník komunikace, resp. obrazné sdělení tématu (v artefiletice; v příběhu, např s texty Bible; či 

v dramaturgickém nastavení výjezdů). 

Psychická bezpečnost: termín není respondenty užíván jednoznačně, ale lze vysledovat dílčí významy: 

atmosféra sociálního prostředí v bezpečí a otevřenosti (důvěra), respekt k psychickým rizikům (rizikový 

jedinec; riziková skupina; rizikový obsah resp. citlivá témata), psychicky bezpečné postupy a zásady práce 

s výukovou situací (odosobnění citlivého tématu; pravidla práce ve skupině), řešení krizové situace 

v psychicky vypjatém momentu (kompetence pedagoga a terapeuta; např. výpovědi k nevydařeným 

uchopením rizikovějších artefiletických technik). Vnímaní rizik v oblasti psychické bezpečnosti jsou výpovědi 

ve shodě s odbornými doporučeními (Slavík; Srb & kol.; v textech ZP Válek, Ondrejkovič, Pokorný aj.; v kap. 

3.1.1 a kap. 4.1; Válek, 2007, s. 172 viz příloha č. 4). ZP má psychickou bezpečnost didakticky zakotvenu 

spolu se standardy fyzické bezpečnosti (Pokorný, Lebeda; kap. 4 a 4.1;).  

Tabulka 19 Výstupy terminologických specifik 

Zjištění se opírala o řadu teoretických opor, které shrnuje tabulka č. 20. 

Proces pedagogické diagnostiky respondenti chápou jako klíčový (mapování charakteristik skupiny, 

včetně odlišností a specifik jednotlivců). Postupy jsou ve shodě s didaktikou OSV (RVP ZV, 2016; Valenta, 

2013), obecnou didaktikou v pojetí vstřícného kurikula v přístupu zaměřeném na žáka a smysluplného učení 

(Mareš, Pelikán, Průcha; kap.3). Rozdílnost oproti deskripcím diagnostiky ZP se jeví v dostupnosti vstupních 

znalostí o charakteristikách skupiny, ale i v diagnostických postupech (týmový charakter cílené diagnostiky 

během kurzu apod.; kap. 3.2.1 a 4.1 např. Jirásek, 2015; Gintel, 1984; Holec, 1994; Franc, 2007; Paulusová, 

2004, 2006; Hanuš, Chytilová, 2009; též kap. 4.2; Drahanský, 2006, PrvoSen, 2008 aj.).  

Odtažitý postoj ke kurikulu RVP a konkrétní výpovědi respondentů k učivu komunikačních dovedností 

evokují domněnku deficitu rozumějící znalosti učiva, potažmo problému s didaktickou transformací učiva 

OSV v důsledku reformou nevyřešené kvalifikace oboru OSV (Valenta, kap. 3.1). 

Řešení aktuálního problému s rizikem přesahu do pedagogické intervence ve veřejném prostoru 

skupiny ojedinělé, avšak závažné téma. Prevence rizikového chování, či mravní, resp. etická témata spadají 

do obsahu OSV a také práce se třídou a ukazují se náročná pro rozlišení profesní hranice pedagoga 

a psychologa, resp. speciálního pedagoga (kap. 3.1.1 a 3.2.1 Valentová, Martanová, Jedlička, Ondrejkovič, 

Válek, Pokorný aj.) 
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Znalost specifik skupiny považují za zásadní pro nastavení náročnosti pedagogické situace prožitku 

ve hře ve smyslu výzvy podle Vygotského teorie nejbližšího rozvoje (kap. 4, Mareš, Ouhrabka; Frank; 

Henton; Martin; Lebeda; Hanuš, Chytilová; Srb & kol. aj.). Z hlediska obecné didaktiky úvahy odpovídají 

přístupu zaměřeném na žáka (Jonassen, Land, Mareš, Ouhrabka, kap. 2.1 a kap. 4) a Pelikánově akcentu na 

aktivní roli žáka v nepřímé výchovné situaci (kap. 2.1). Volba námětu je závislá na znalosti referenčního rámce 

v zájmu ego-angažovanosti, aktivizace ve smyslu motivace pro učení, resp. požadavku OSV zosobněná 

(Valenta, kap. 3.2.1 a kap. 4 a 5). V diskurzu ZP takové uvažování provází práci s legendou uvádějící fikční 

svět hry (Gintel, Holec, Jirásek aj. v kap. 4.1). 

Vazba cíle, obsahu prožitku a reflexe směřuje ke smysluplnému učení v pojetí Mareše (kap. 3), či Slavíkově 

uchopení zážitku prostřednictvím logu (kap. 4.1.1). Na Smékalově psychosémantice lze vysvětlit roli prožívání 

ve třech dimenzích konotace významu pojmu (2002, s. 83, kap. 7.1) při hledání smyslu. Aktivizace žáků 

prostřednictvím prožitku v tomto pohledu předjímá důvody k facilitovanému zpracování prožitku jako 

společnému hledání smyslu v reflektivní fázi. Subjektivní vnímání prožitku jednotlivcem se během skupinové 

interakce objektivizuje (re-konstruuje). V pojetí ZP se potom strategie práce se zážitkem pohybuje od principů 

kognitivního konstruktivismu k principům sociálního konstruktivismu (podrobněji kap. 2.1 a kap 4.2, např. 

Janík, Slavík, Reusser; Vyskočilová, Dvořák; Hajdušková, Janík, Slavík & Najvar, 2011, s. 158). Práce s hrou 

jako nositelem prožitku může být v souladu s postupy produkční (např. expresivní hra), heuristické 

(vzdělávání) výuky, či postupy behavioristické (v modelových situacích, v jádrové činnosti ve Valentově 

pojetí OSV; kap. 2.1 a kap. 5). Reflexe je akcentována k facilitaci výchovně-vzdělávacích cílů, zároveň 

poskytuje prostor pro katarzi, sdílení a konfrontaci prožívání, názorů, postojů a hodnot a diagnostiku (Slavík, 

Jirásek, Svatoš, Kubala; kap. 4.2)  

Nastavení prožitku v ZP se vztahuje k dramaturgickému zarámování scénáře ve vypointování smyslu 

v metafoře, ve fikčním světě hry (Gintel, Jirásek, Paulusová, Stránský, Holec, Martin, též Slavík; kap. 4 a 4.1). 

Práce se symbolikou námětu (legendy, libreta) je podpořena atmosférou prostředí, výrazovými prostředky 

uvedení her k umocnění motivace a aktivizace ve výzvě (Gintel, Jirásek, Holec, Hanuš aj. v kap. 4). Aktivizace 

v didaktice OSV je opřena o ego-angažovanost, tzv. referenčního rámce skupiny v požadavku zosobněná 

(Valenta v kap. 4.1 a kap. 5). Motivace je postavena na osobní zainteresovanosti podobně jako v textech ZP 

na diagnostikovaném zaměření a naladění skupiny. Odvíjí se z výstupu pedagogické diagnostiky v nastavení, 

potenciálech a limitech skupiny i jednotlivců (v kap. 3.2. Čáp, Helus, Příhoda, Vágnerová, Křivohlavý; v kap. 

3.1.1 a 3.2.1 Valentová, Martanová, Válek, Pokorný, Ondrejkovič; v kap. 4 Křivohlavý, Gintel, Smékal, 

Jirásek, Holec, Chytilová, Hanuš, Pavelková, Brestovanský).  

Provázející role pedagoga je požadavkem, se kterým se respondenti ztotožňují. Helusovo (2015, s. 324, 

kap. 4) výukové spoluaktérství za učitelova vůdčího aktérství uvozuje partnerský vztah žáka a učitele 

(podobně, Blížkovský, Maňák, Kyriacou, Slavík, Valenta, Henton, Frank; Činčera, Brestovanský, Janík; kap. 

2.1 a kap. 4). V textech ZP je partnerská role instruktora podmínkou v analogii uplatnění facilitace 

v Pelikánově nepřímém výchovném působení (Křivohlavý, Gintel, Holec, Jirásek, Hanuš, Chytilová, Svatoš, 

PrvoSen aj.; kap. 4). Provázející role se týká otevření hry i zpracování zážitku v reflexi (např. v požadavcích 

ZP k instrukci při uvádění hry, v metodách facilitace reflexe; Hanuš, Martin, Jirásek, Holec, Pokorný; 

Slavík, Valenta aj.; kap 4, resp. kap. 4.1). Podobně je specifikována role pedagoga v konstruktivistickém pojetí 

výuky (Janík, 2013b, s. 655 s odkazem na Reussera v kap. 2.1). 
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Respekt k psychické bezpečnosti ve specifickém terminologickém pohledu (výš) se promítá do zvažování 

situačního pojetí výuky zážitkem opatrně (odlišení psychické ohrožení od emoční vypětí v psychicky vypjaté 

situaci; katarzní funkce reflexe, spolupráce s odborníky). Výpovědi se dotýkají Slavíkova požadavku katarze 

prožitku v artefiletice (kap. 3.1.1 a 4.2). Podobně v textech ZP je jednou z rolí reflexe uvolnění emocí v přímé 

vazbě na proces učení (Pokorný, Hanuš, Ondrejkovič, Válek aj, kap. 3.1.1 a kap. 4.2). Úvahy je třeba 

konfrontovat s problémem hranic kompetencí pedagoga a terapeuta, odlišení psychologické 

a pedagogické intervence (Valentová, Martanová, Jedlička v kap. 3.2.1). Respondenti se zpravidla necítí 

být dostatečně profesně vybaveni, což může souviset s deficitem v profesní přípravě (Slavíkův požadavek 

reflektivního praktika a Duschinské mentoring; kvalifikace instruktora ZP, více v kap. 3.2.1). Na druhé straně 

výstupy OS přinesly zjištění nevyrovnaného pocitu profesního sebevědomí: nedocenění profesních schopností 

pro práci se skupinou, ačkoliv participanti pracují se zřetelnou orientací v problematice rizikového jedince 

(dítě s osobními problémy, či dítě jako nositel problémů skupiny) a rizikové skupiny. Profesní 

dovednosti se týkají práce se třídou (Valentová, Martanová v kap. 3.2.1), anebo vnímání stresu jako 

bariéry v učení (Pavelkové, Čápa, Brestovanského v kap. 4). Ohled na fyzickou i psychickou bezpečnost 

hráčů řeší ZP tradičně (např. profesionálně stanovené bezpečnostních standardy; Pokorný, 2007, s. 21, srov. 

např. Lebeda, 2004, s. 78–81). 

Týmový charakter práce je základním aspektem kurzů holistické výchovy, a to při přípravě (dramaturgie 

a scénáře), v intenzivní řízené spolupráci na kurzu (jednak v přímé práci v procesu, jednak v hodnotících 

schůzkách v průběhu i na konci dne) a po kurzu. Tým je charakteristický vyvážením týmových rolí 

podle předpokladů členů (Jirásek; Chytilová, Hanuš; Franc; Gintel, Paulusová, Stránský, Jirásek, Walder aj.; 

kap. 3.1 a kap. 4). Role pedagoga v přímé vazbě na výuku je zpravidla zažita jako velmi individuální, 

týmovosti nabývá spíš v práci s kurikulem či organizaci výuky (kap. 3.1, srov. Kasíková, Tvrzová, 2007, 

s. 115–116; Kasíková, 2005, s. 138–9).  

Osobní zkušenost s technikou je požadavkem didaktických postupů s hrou nejen ZP (kap. 4.1. 

např. Vališová, Hermochová, Valenta; v textech ZP jde o masivně se opakující téma, např. Hrkal, Walder, 

Jirásek, Holec, PrvoSen). Z analýzy vyplývá, že respondenti považují vlastní zkušenost doplněnou o odborné 

postřehy za důležitou součást profesního růstu. To koresponduje s požadavky na kvalifikaci pedagoga v ZP, 

stejně jako pedagoga OSV, artefiletiky či DV, či učitele obecně (v kap. 3.1 např. Slavíkův požadavek na učitele 

jako reflektivního praktika; Píšové, Duschinské mentoring v profesním životě učitelů; podobně Valenta; 

zásady profesního růstu instruktorů PŠL PrvoSen v oblasti ZP, podobně Jirásek, Gintel, Holec aj.). Jako 

vedlejší výstup se ukazuje důraz na sebezkušenost jako podmínku rozvoje profesních dovedností 

s didaktickými prostředky (hrou, práce se zážitkem, expresivní hrou. 

Tabulka 1 Souhrn základních teoretických opor intepretací 

http://www.gymnasion.org/archive/author/martin-ondrejkovic
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9 Diskuse 
Výzkumný rámec se zaměřením na kurikulum OSV dotýká vlny výzkumů ke zjištěním stavu 

implementace reformy (Janík, 2013b; Urbánek, 2011; Slavík, Janík, Jarníková & Tupý, 2014; 

Janík, Maňák, Knecht, Němec, 2010). V didaktické konkretizaci OSV se pak vztahuje 

k výzkumům teorie v metadidaktice a praxe ve výzkumu didaktického myšlení v rámci 

výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (Valenta, 

2005 a Valenta, 2011 In Valenta, 2013)171. V oblasti ZP se výzkumná činnost zpravidla 

omezuje na dílčí šetření limitovaná zarámováním konkrétních kurzů s různě specifikované 

hloubce (Dvořáčková, Šulcová, Jirásek, 2014). Metodou interpretativní fenomenologické 

analýzy na principu případové studie Jirásek a Svoboda zjišťovali účastnickou zkušenost jako 

zkoumaný jev v oblasti rozvoje osobnosti v rámci holistické výchovy, v kontextu neformálního 

a informálního vzdělávání. Metodou šetření se odlišují od celé řady empirických výzkumů 

v diskurzu ZP zjišťujících přínos kurzů v oblasti rozvoje osobnosti, které bývají kritizované pro 

nesoulad zkoumaných jevů a výzkumných nástrojů (často kvantitativních přístupů) a často se 

neadekvátně opírají o aplikace psychologických metod (Jirásek, 2015, s. 54–65). Podobně 

kritické hlasy zaznívají v konferenčních příspěvcích řady autorů: Rusnák, 2013; dále Jirásek, 

Neuman, Rýdl In konference VŠTVS Palestra, 2013, 2014. 

Projekt této disertační práce pracuje s širším záběrem případové studie. Data byla 

analyzována a interpretována v limitu případové studie pedagogů základní školy, kteří 

disponovali vzděláním v oblasti práce se zážitkem (v oboru OSV, artefiletiky, DV a výchovy 

zážitkem). Zjištění jsou omezena na využití ZP na školní rovině implementace kurikula OSV 

v didaktickém uvažování pedagoga včetně podmínek v organizaci výuky (minimálně umožnění 

variability prostorových, časových i personálních podmínek v rámci systémových opatření 

školy pro průběžnou práci s postupy ZP).   

Vedlejšími výstupy jsou témata uvažování v oblasti obsahu OSV v nejobecnější rovině 

výchovných ideálů, které se týkající zároveň cílů v deskripcích ZP. V rámci případu jsou 

identifikované pohnutky k práci se skupinou v přesahu do profesních preferencí služby 

společnosti (vědomí spoluzodpovědnosti na výchově mladé generace jako projev seberealizace: 

                                                 
171  Valenta (2013, s. 43-52) metodologii i výstupy podrobně specifikuje v rámci textu Didaktiky OSV 
v souvislosti s generováním metod a principů OSV; zároveň pracuje s výzkumnými závěry bakalářských 
a diplomových prací (In Valenta tamtéž: Šolcová, 2009; Nedvědová, 2010; Frišová, 2009; Pekárková, 2005) 
a výstupy analýz formulací cílů ŠVP Dubce (v rámci spolupráce v projektu Odyssea). Nepodařilo se dohledat text 
na nosiči CD-ROM: Valenta, J. (2011g). Výzkum didaktického myšlení učitelů v oblasti témat osobnostní 
a sociální výchovy. In Wernerová, J. (ed.). Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. 
celostátní konference ČPAV. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 
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profesní „stavovské cti“ a motivace osobním hodnotovým aparátem). Protože jde o pedagogy, 

kteří vnímají prožitek jako funkční prostředek učení pro výchovná témata, mohou zjištění vést 

k potvrzení potenciálu ZP z širšího hlediska role školy ve výchově mladé generace v zájmu 

kultivace společnosti. Ačkoliv zvažování smyslu výchovy nové generace vystupuje jako téma 

didaktického uvažování, analyzovaný materiál nepřináší dostatečné indicie o procesech 

didaktické transformace těchto cílů. Výstupy tedy nemohou jakkoliv předjímat, jak pedagogové 

případu dokáží s tak obecným kurikulem pracovat. Nabízí se otázka, může-li ZP poskytnout 

náměty didaktického uchopení výchovného ideálu, jestliže jej akcentuje jako východisko 

smyslu svých výchovných projektů. Pro psychodidaktickou tranformaci obecného cíle výchovy 

je těžké nalézt východisko (srov. Janík 2013a, s. 4, kap. 2.1: učivo je prakticky každodenní 

záležitostí, zatímco výchovný ideál bývá vzdálen každodennosti škol). Dá se předpokládat, že 

pozornost k obecným cílům výchovy stojí na intuitivních postupech intencionálního směřování 

k etickým normám, postojům a hodnotovému aparátu. Intuicí je problematické nahradit 

zodpovědnost při formulaci výchovných cílů. Podobně uvažuje Slavík (1997, s.135: 

zodpovědnost práce s cílem má za naléhavou i při nejistotě pedagogické prognózy úspěchu či 

neúspěchu jako bariéry rozhodování pedagoga). Ačkoliv zjištění neukázala jakoukoliv spojitost 

úvah respondentů s taxonomiemi cílů ve výchovné oblasti (kap. 3.3; afektivních cílů 

Kratwohla, resp. Niemierka), nelze spekulovat o jejich neznalosti, či pochybnostech o jejich 

využitelnosti (srov. Slavík, tamtéž, s. 133, či Valenta, 2013, s. 141-143). Je zřejmé, že výzkum 

nepřinesl přesnější zjištění k operacionalizaci cílů a ani zadání dotazníku neaspirovalo na 

zmapování této didaktické oblasti. Výpovědi didaktického uvažování se v oblasti stanovení cílů 

zcela zřetelně vztahují k výchovné zakázce žáků, kterou se vztahují k přístupu zaměřeném na 

žáka (v kap. 2.1 Mareš, 2009; Jonassen, Land ed., 2012; srov. Rogersovo pojetí Student-Center-

learning), avšak v oblasti obecného výchovného ideálu interpretace nepřinesly nic zásadního.  

Na tato zjištění nelze brát samostatný zřetel také s ohledem na širší působnost ZP, přestože 

např. v paradigmatu sociální pedagogiky by si jistě   zasloužilo další pozornost jak v oblasti 

prevence, tak v oblasti pedagogické intervence. Využití potencionálu ZP pro komplexní vedení 

dětí ve výuce i volném čase ve školním prostředí přinesla zjištění vztahující se ke spolupráci 

učitelů a vychovatelů (resp. pedagogů volného času). Otevírají téma spolupráce učitele a 

vychovatele v souvislosti s uplatněním erudice v didaktických tématech ZP, též na základě 

širších možností diagnostiky skupiny či jednotlivců v potenciálu týmové spolupráce pedagogů 

(při implementaci cílů OSV či při práci se skupinou). I tato zjištění zůstávají u konstatování, 

protože záměrem interpretací výzkumu není propojení diskurzů didaktiky školní OSV a 

pedagogiky volného času. 
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Zmíněné otevřené otázky mají společné to, že zasahují do systémů celospolečenských, 

opírají se o hraniční propojení mezi obory (resp. paradigmaty teoretických východisek) 

a otevírají úvahy k potenciálu změněného uvažování o propojení výchovy a vzdělávání mezi 

pedagogy v praxi. Výsledky, které přinesly náměty na komplexnější a interdisciplinární pohled 

na výchovu a vzdělávaní ve škole v ontodidaktickém pohledu, uvozují příliš široké téma 

na projekt disertační práce.  

Mezi výstupy, které mapují didaktické uvažování respondentů případu k využití ZP 

v implementaci OSV, patří zjištění souvisejícího terminologického aparátu. Ve studii 

zpracované v rámci projektu Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky, 

potažmo řešení projektu VÚP Monitoring a ověřování realizace kurikulární reformy autoři 

zdůrazňují: výzkum ve spojení s teorií je klíčovým nástrojem pro rozvoj a funkčnost odborného 

jazyka. V ideálním případě by u jednotlivých členů profesního společenství mělo docházet 

k zvnitřnění obsahu zprostředkovaného odborným jazykem a k jeho promítání do lege artis 

profesního jednání (Slavík, Janík, Jarníková, Tupý, 2014, s. 127). Odkazují se na myšlenku 

společně tvořeného odborného jazyka profesionálů významného pro reflexi a součinnost při 

svých výkonech, který bude v souladu s teorií (Slavík & Janík, 2012, s. 271; Janík et al., 2013, 

s. 14)172. Zmapování terminologické odlišnosti profesního jazyka respondentů případu se 

ukázalo jako klíčové východisko pro interpretování postupů práce se zážitkem ve školním 

prostředí (srov. zjištění Valenty, 2013, s. 49). Zároveň však otevřelo široké téma hranic a 

uplatnění profesionality pedagogů případu.     

Komplexní pohled na výstupy OS se promítá do témat profesního sebevědomí participantek 

v oblasti práce se zážitkem (v interakcích OS sdílené dobré zkušenosti adresné práce s hrou 

na základě pedagogické diagnostiky svěřené skupiny), a to ve dilematu jeho uplatnění 

v pedagogickém vedení, či pedagogické intervenci (v kap. 1.2, kap. 3.1.1 a 3.2.1: Kraus, Bendl; 

Obst, Jedlička, Zapletalová, Valentová, Martanová). Participantky OS konfrontují efektivitu 

své práce se skupinou i ve výuce v rámci své pracovní pozice s tím, jak rozporuplně si stojí 

v respektu kolegů, vedení, či metodika prevence. Taková práce nebývá zohledněna (někdy ani 

identifikována) vedením školy v závislosti na různé míře formalismu implementace OSV 

                                                 
172  Výstupy souvisejí s nároky na odborný jazyk ve výzkumu v průběhu reformních změn: profesionálně 
připravený učitel má reflektovat a vyhodnocovat svůj vlastní výkon takovým způsobem, aby mohl navrhovat jeho 
zlepšující alterace a na tomto podkladě jej ve výhledu zkvalitňovat. K tomu učitel, samozřejmě kromě realizačních 
pedagogických dovedností, potřebuje dostatečně rozvinuté profesní myšlení. A tedy i odborný jazyk, který může 
toto myšlení vybavit funkčním obsahem, kultivovat je, a především zabezpečit jeho sdílení s ostatními kolegy v 
profesním společenství. To v konečném důsledku ústí do kumulace poznání v oboru učitelství. Z tohoto 
formativního přístupu ke zkoumání kvality zde vycházíme pod jeho vžitým názvem reflektivní praxe, resp. příprava 
učitele jako reflektivního praktika (Slavík, Janík, Jarníková & Tupý, 2014, s. 748). 
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v postojích sboru i vedení. To může vysvětlit nevyvážený vztah k vlastní erudici, zvláště v 

konfrontaci s jejich protichůdnými zkušenostmi s erudicí externích lektorů. Je možné, že 

podobné úvahy zachycené v interakcích OS otevírají téma profesionalizace v implementaci 

OSV: požadavek aprobace pro některé „výchovné kurikulární oblasti“ a tomu odpovídající 

přidělování pravomocí při práci se třídou (v řešení vedení školy či metodika prevence). Přes 

deklarované profesní sebevědomí participantů OS je v promluvách identifikována pokora 

v sebereflektivním požadavku dalšího rozvoje profesních dovedností při práci se zážitkem 

(v praktickém výcviku, či supervizi) a to ve shodě s úvahami respondentů I. fáze výzkumu. 

Zjištění vedou k potvrzení požadavku kvalifikace pedagoga OSV, resp. pedagoga životních 

dovedností podle Valenty v rámci výzkumného šetření záměru Učitelská profese v měnících 

se požadavcích na vzdělávání (Valenta, 2013, s. 47–48). 

Velkou otázkou je, jaké příležitosti k odbornému růstu pedagogové OSV dostávají a jak 

tyto příležitosti naplňují vlastním nastavením a přičiněním (např. prosociální nastavení 

s mravním kreditem vyvážené odbornými znalostmi a výcvikem praxe). Zjištění ukazují 

na pochybnosti respondentů v některých didaktických postupech (např. udržet roli provázející, 

resp. jinakost přístupu oproti zažitému modelu školních interakcí učitel-žák v direktivním 

postavení učitele; udržet hranici pedagogické intervence aj.). Některá zjištění zároveň ukazují 

na pochybnosti pedagogů případu uvnitř mainstreamového formalismu v implementaci 

kurikula OSV a jejich skepsi vzhledem ke kurikulárním dokumentům, resp. oficiálním krokům 

reformy. Jejich strategie reakcí na toto prostředí ve výstupech OS svědčí o vysoké 

motivovanosti (taková práce se stala koníčkem). Nadšení ve sdílení společného postoje 

participantů OS k využití ZP mohlo do jisté míry předjímat optimističtější pohled a ovlivnit 

výstupy výzkumu. Avšak detekování vědomé potřeby rozvíjet vlastní erudici práce se zážitkem 

ve výpovědích pedagogů případu svědčí o jejich vyváženém pohledu na vlastní profesionalitu. 

Deficit nároků školy na profesní dovednosti pedagogů pro implementci OSV zřetelně vystupuje 

z komparace výpovědí s nároky provázené praxe při přípravě instruktorů v pojetí ZP.  

Odpovědí by mohl být trend zavádění mentoringu v pregraduální přípravě, anebo vzdělávání 

učitelů v praxi (ve smyslu podpory poskytované učiteli na pracovišti zkušenějším kolegou 

s cílem facilitovat procesy jeho profesního rozvoje (Píšová, Duschinská, 2011, s. 46; PrvoSen, 

2008, s. 30 aj. v kap. 3.1; srov. limity postupů profesního rozvoje učitelů v českém prostředí 

v komparaci se zahraničím: Starý, Dvořák, Greger, & Duschinská, 2012). Výstupy výzkumu 

v požadavcích dalšího profesního rozvoje se k těmto postupům vztahují. 

Obsahová analýza otevřela širší rámec intepretací didaktického uvažování, než bylo 

záměrem, proto některá zjištění chápu jako témata pro další práci již mimo rámec disertace. 
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Možná také proto výsledky, na které se soustředily výzkumné otázky, nezachycují ve všech 

směrech dostatečnou hloubku zjištění. Na druhou stranu nastavení výzkumného projektu 

počítalo s tím, že pojetí situace prožitku bude sledováno na didaktickém uvažování pedagogů. 

Více světla by vnesl výzkum postavený na pozorování procesů ve školní praxi, který však 

limituje očekávatelný deficit autenticity jednání žáků. Je pak logické, že je složité identifikovat 

některé aspekty nastavení zážitku ZP v jeho komplexnosti. Z didaktického uvažování pedagogů 

případu vyplývá, že neuvažují o všech atributech zážitku v pedagogické situaci, ačkoliv 

respektují strategii práce se zážitkem. Do jaké míry mohou i přesto pedagogové ve školním 

prostředí podpořit naplnění cílů OSV zážitkem jako prostředkem učení, je zřejmě tématem 

pro širší odbornou diskusi. Zjištění této případové studie mohla pouze pomoci uvažování 

pedagogů v tomto tématu identifikovat a popsat, případně některá z nich otevřít dalším 

šetřením. 

Kvalitativní výzkum této případové studie byl veden podle etických zásad stanovených 

v projektu výzkumu (kap. 6) a závěry šetření platí především v rámci vícepřípadové studie. 
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10 Závěr 
Téma disertační práce se vztahuje k potenciálu zážitkové pedagogiky (ZP) 

pro implementaci osobnostní a sociální výchovy (OSV). Cílem výzkumu je popsat 

determinanty užití ZP v didaktickém uvažování skupiny pedagogů při plánování a realizaci 

výuky OSV na základní škole. Teoretická východiska jsou postavena na rozsáhlé komparaci 

nesourodé terminologie ZP, obecné didaktiky a didaktiky OSV a obsahují řadu citací. Jsem 

si vědoma, že obsáhlost textu je způsobena širokým záběrem problematiky. Také výzkum 

se ukázal být rozsáhlejší, než jsem očekávala. Jedním z důvodů bylo podrobnější rozkrývání 

profesního jazyka pedagogů, kteří prošli rozmanitými školeními. Nepřesný terminologický 

aparát, coby jeden z aspektů didaktické znalosti obsahu, může komplikovat porozumění 

didaktickému uvažování pedagogů případu. Data získaná z materiálu tematického psaní 

a ohniskové skupiny byla zpracována postupy obsahové analýzy s podporou axiální analýzy, 

která přinesla podněty k intepretacím obohaceným o souvislosti uvažování respondentů. 

Analýzy didaktického uvažování přinesly zjištění o vazbě cíle, zážitku jako prostředku učení a 

reflexe, které pedagogové determinují znalostí skupiny i jednotlivců (s respektem k psychické 

bezpečnosti). Zvýšený respekt k psychické bezpečnosti je u pedagogů základní školy 

pochopitelný v ohledu na zodpovědnost za skupinu i jednotlivce svěřené třídy. Prožitek ve hře 

chápou jako prostředek učení. Důraz na aktivizaci žáků výzvou a provázející roli učitele 

odpovídá konceptům: přístup zaměřený na žáka (Mareš, Jonassen, Land), výukové 

spoluaktérství (Helus) a nepřímé výchovné vedení (Pelikán). Intepretace ukazují 

na konstruktivistické postupy výuky postavené na socio-kognitivním konfliktu jako příležitosti 

k učení (Janík, Slavík, Reusser). Velice příjemným překvapením pro mne bylo, že i přes 

terminologické problémy zjištění zpravidla svědčí o zorientovaném zacházení s postupy práce 

s prožitkovou situací ve hře a facilitaci učení během reflexe. Oproti ZP pedagogové zapojení 

do této vícepřípadové studie trvají na roli reflexe pro podporu porozumění v pojmech 

i generalizacích ve snaze naplnění cílů. Nepodařilo se ale identifikovat, jak vědomě pracují 

na transferu poznání či dovednosti do reality v aplikaci a zpevňování, což se v dlouhodobém 

kontaktu pedagoga se skupinou i jednotlivci během školního života zřejmě alespoň intuitivně 

děje. Od pojetí ZP se výpovědi případu liší deficitem dramaturgického pojetí a týmového 

charakteru práce pedagogů. Omezení role přírodního prostředí a časových a prostorových 

podmínek nese systém školní výuky, ale podle výstupů výzkumu je do jisté míry řešitelné. 

Alarmující jsou zjištění případu, která se týkají profesních pravomocí a spoluzodpovědnosti při 

práci se třídou při preventivních programech, ale též během průběžné péče o skupinu třídy. 
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Analýzy výpovědí ukazují na závažnou okolnost různorodých postojů sboru a vedení 

ke kurikulu OSV a netradičním didaktickým strategiím (včetně ZP), které se odrážejí 

jak v pocitech názorové osamocenosti zainteresovaných pedagogů, tak v personálním řešení 

pravomocí zřejmě i v neprospěch žáků. Pokud převažuje formalismus v implementaci RVP 

ve sboru do té míry, že ani kolegové, ani vedení takovou práci nedocení (či neregistrují), 

logicky nebudou vycházetz vstříc spolupráci ani změnám. Zjištění otevírají téma kvalifikace 

pedagoga OSV (Valenta) a profesních pravomocí práce se třídou. Základními předpoklady, 

které jsou patrné z výstupů výzkumu, jsou odpovídající didaktická erudice učitelů 

či vychovatelů a organizační podpora vedení škol. 

Výstupy výzkumu jsou platné pouze v limitu zkoumané případové studie. Nezbývá než 

konstatovat, že využívat potenciálu ZP pro implementaci OSV na základní škole by bylo možné 

v širším měřítku a efektivně pouze za optimistického předpokladu hledání společných vizí ZP, 

školní didaktiky a současně změn v implementaci reformy. Učitele svazuje systém se všemi 

konotacemi tlaku na výkon ve výstupech, v očekávání nadřízených a kontrolních orgánů, 

rodičů, společnosti. Rozhodování o volbě metod se pak řídí spíš ohledem na kognitivní cíle a 

obsahy vzdělávání neadresným vůči potřebám žáků, a to s důsledky rezignace na hloubku 

interakce a komunikace mezi učitelem a žáky ve výuce. Mým názorem je, že ZP disponuje 

potenciálem pohledu na výchovný ideál i pozorností k osobnímu růstu pedagogů. Výzkumná 

zjištění naznačují, že využití ZP ve školách bude nejspíš stát na osobním entuziasmu pedagogů 

se zkušeností s postupy práce se zážitkem, který může strhnout kolegy, ovšem za předpokladu 

podpory dalšího profesního růstu pedagogů. 

Z osobního hlediska vidím přínos této disertační práce ve svém odborném rozvoji.  

Domnívám se, že výstupy práce využiji pro semináře pregraduální přípravy učitelů 

a vychovatelů, které vedu v předmětech výchova zážitkem, artefiletika, dramatická výchova, 

osobnostní a sociální rozvoj a metodika zájmových činností. Zjištění výzkumu potvrdila smysl 

sebezkušenostního vzdělávání právě v oblasti implementaci kurikula s výchovnými akcenty. 

Stále však zůstane těžko řešitelným problémem najít takové technické a organizační možnosti, 

aby semináře mohly poskytnout odpovídající hloubku a šířku sebezkušenosti ve vedení 

programu v požadavcích ZP (především svým rozsahem a početností skupiny). V širším 

kontextu pregraduální přípravy výstupy mohou být argumentem, či minimálně zřejmým 

impulzem pro integraci výchovných priorit do profesního uvědomění učitelů v pregraduální 

přípravě. 
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