
PŘÍLOHA č. 1 

Václav Břicháček | Bottega, 1991 (PŠL, PrvoSen, 2008, s. 13)   

Krátce po začátku našeho letopočtu vypuklo v Judei opět jedno ze židovských povstání proti Římu. Císař Nero 
pošle konsula Vespasiana – pozdějšího římského císaře a zakladatele rodu Flaviovců, aby povstání potlačil. 
To se skutečně stane, ale před rozbitím Jeruzalema a zničením Chrámu dojde ke zdánlivě nepatrné episodě. 
Poslyšme, jak ji s básnickou licencí popisuje L. Feuchtwagner ve Válce židovské (zkráceno a volně 
parafrázováno): 
Do Vespasianova hlavního stanu v Caezareji přišel stařičký, nadmíru vážený židovský pán, Jochanán Ben 
Sakkaj, rektor chrámové univerzity, vrchní soudce v Judeji, nejvyšší doktor jeruzalemský. Uprchl z Jeruzalema, 
který je zřejmě ztracený a brzy bude dobyt.  
Požádal maršála o rozmluvu a Vespasian ho k sobě okamžitě pozval. Stařičký doktor stál před Římanem a řekl: 
„Přišel jsem, konzule Vespasiane, abych s vámi promluvil o míru a podrobení. Nestojí za mnou žádná moc. 
Moc v Jeruzalemě mají Mstitelé Izraele, ale zákon není mrtev a já přináším pečeť nejvyššího soudce. Není to 
mnoho. Ale nikdo neví lépe než Řím, že velikou říši lze natrvalo udržet jen právem, zákonem a pečetí, a proto 
snad to není ani málo“. A začne vyjednávání… 
Joachán nabídne: “Dám vám list a pečeť, že Velká rada a jeruzalemští doktoři se podrobují římskému senátu 
a lidu. Za to prosím o jedno: Určete mi malé město, kde bych založil universitu, a dejte mi svobodu učení.“ 
„Abyste mi tam zase kuli pikle proti Římu,“ usmíval se Vespasian. Jochanán ben Sakkaj: „Zasadím droboučkou 
snítku z mohutného stromu Jeruzaléma. Dejte mi, řekněme, městečko Jabné. Jabné, to bude takhle maličká 
univerzita.“ Gesty ukazoval, jak nepatrná bude jeho univerzita – přivíral a otvíral drobnou ruku – univerzita, 
která se vejde do jedné dlaně.  
A tak se debatovalo, smlouvalo, vyjednávalo: „Jen několik učenců a malá univerzita. My nebudeme překážet 
vašim vojákům a vy nám dáte univerzitu Jabné. Takovou malinkou univerzitu…“ A tak se také stalo. Vespasian 
rozhodl: „Vystavím dokument schvalující vaši žádost a vy pak mně, můj doktore a pane, odevzdáte listinu 
s pečetí Velké rady, kterou stvrdíte, že se podrobujete.“ Vespasian hrál hru o příští císařství a tomu podřizoval 
svá rozhodnutí. Ben Sakkaj hrál hru o udržení zákona, jako předpokladu pro udržení židovského národa – 
ať bude jakkoliv poničen a rozehnán. Vespasian hrál o světskou moc s perspektivou několika let a Ben Sakkaj 
hrál o duchovní moc. S perspektivou, jak se ukázalo, téměř dvou tisíciletí.  
Zakrátko byl Jeruzalem vyvrácen, Chrám zničen do posledního kamene a židovský národ rozehnán. V Jabné 
drobný stařec roztrhl svůj šat a posypal si hlavu popelem. Ale ještě téže noci svolal shromáždění. „Do dnešního 
dne měla jeruzalemská Velká rada právo vykládat slovo boží. Ode dneška má toto právo oprávnění rada v Jabné. 
Naším prvním úkolem je stanovit, kde jsou hranice svatého Písma. Chrám již neexistuje, celou naší říší je nyní 
písmo. Jeho knihy jsou naše kraje, jeho věty naše města a dějiny. Je nutno určit u každého písmenka, 
zda k Písmu náleží či nikoliv.“ 
„Naším druhým úkolem je natrvalo pro budoucí časy zachytit komentáře doktorů. Zaznamenáme šest set třináct 
příkazů na dobrý pergamen od začátku až do konce, oplotíme je a podezdíme, aby Izrael mohl na nich stát 
navěky. Nás jednasedmdesát, to je vše, co zbylo z říše Hospodinovy. Očistěte svá srdce, abychom byli říší 
trvalejší než Řím.“  
Řekli amen. Ještě tu noc stanovili, že 24 knih je svatých. Vyloučili 14 knih, které mnozí za svaté pokládali. 
Byly mezi nimi ostré spory, ale oni všechno přísně zvážili, cítili se posedlí Hospodinem, když prováděli toto 
třídění, které mělo být závazné pro všechny příští časy. 
Řím zmizel a zmizely další mocné říše. Slovo z Jabné žilo, řídila se jím nesčetná pokolení a tvořilo přes 
19. století základ národa, rozehnaného po celém světě. Jedna malinká univerzita…  
Dějinami lidstva šly jeden za druhým totalitní systémy a jejich totalitní pravdy. Proti nim se stavěli jedinci 
a malá hnutí – zdánlivě bezmocná, někdy až směšná. Hledali pravdu, hledali poznání a v nalezené pravdě stáli. 
Byli vždy v menšině, ale v menšině přemýšlející, hledající, tvořící a vyučující slovem a příkladem. Místem, kde 
se scházeli, byly opět malé univerzity – ať již jmenovaly nejrůznější názvy: školy, kláštery, akademie, obce, 
bottegy, spolky zasvěcených, kruhy přátel… Nebudeme je sledovat v dějinách – k tomu nemáme síly, vzdělání, 
ani čas. Podívejme se však na minulost, kterou jsme všichni prožívali a podívejme se na Lipnici.  
Říká se, že česká tradice a česká kultura byly v posledních 50 letech přetrhány a zcela potlačeny. Ale právě 
naopak – celou tu dobu malé skupiny moudrých a vzdělaných tuto kulturu chránily a udržovaly. Mnohdy 
v podzemí, mnohdy jen v malém rozsahu a neveřejně a neustále s rizikem. Kultura 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. 
Někdy se říká „je třeba svět kapírovat (= chápat), ale nikoliv kopírovat!“  

Riziko však začíná hrozit dnes! Chceme dohánět Evropu, vidíme její techniku, materiální bohatství a řadu 
dalších úspěchů. Řítíme se do ní – a zapomínáme právě na kulturu. Ať jde stranou, ať se do ní neinvestuje, ať si 
knihy na sebe vydělávají, ať se nedotují divadla, ať se neinvestuje příliš do škol, do univerzit. Ať se školy 



předělají ve výcviková střediska pro rychlou přípravu odborníků, nezdržujeme se hledáním pravdy, debatami 
o její podobě, ale učme se investovat, vyrábět, obchodovat… Při tomto pojetí přijdeme o tu ohromnou zkušenost 
minulých desetiletí, kdy se vytvářela nová vzdělanost a vlastní kultura, právě ta může být naším vkladem 
do evropské kultury – a právě ji Evropa u nás hledá a jejím prostřednictvím do ní vstoupíme ne jako prosebníci, 
ale jako zcela rovnocenní partneři, kteří mají co nabídnout.  
Znovu musí jít o hledání pravdy – společné hledání učitelů i žáků – o tvorbu, univerzální vzdělanost a výchovu 
všech, všemu a všemi prostředky. „Všechny finanční prostředky jsou marné, nejsou-li splněny požadavky 
duchovní a nemá-li člověk vůli sloužit celkové pravdě a jen jí a uskutečňovat tuto pravdu tím, že bude vycházet 
z ideje univerzity,“ říká K. Jaspers, když uvažuje o obnově německých univerzit po r. 1945. Univerzita nesmí 
být učilištěm pro „výrobu“ specialistů, ale místem, kde se hledá a snad i nachází pravda. Vraťme se na Lipnici. 
Jsem přesvědčen, že i zde vznikla jedna „malinká univerzita“, jedno Jabné. V obtížných podmínkách a navzdory 
moci tu vznikla škola. Škola všestranné výchovy, oddělené od oficiálních škol i od hlásané pedagogické teorie. 
Škola, kde se scházeli mladí lidé a pod vedením mladých instruktorů hledali pravdu. V prvé řadě pravdu o sobě 
– kdo jsem, co dokáži, zda překonám strach, malověrnost i nejistotu. Zda najdu své pravé já, zda překročím 
hradby, které jsem kolem sebe nastavěla a dokáži z nich vyjít ven či pozvat ostatní k sobě. Zda příjmu korektivní 
zkušenost života v novém prostředí, s novými lidmi, s novými poznatky i novými výhledy daleko za horizont 
mých omezených pohledů.  
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.  
Hledalo se poslání člověka – a hledali ho všichni; šéfové, instruktoři, elévové i účastníci. Někteří nacházeli, 
někteří nikoliv, ale všichni usilovali a vyráželi na neprozkoumané stezky.  
Vzniklo dílo, které řadím do dějin české duchovní výchovy – i když si to asi jeho tvůrci neuvědomovali a asi 
by toto tvrzení odmítali jako velká slova. Vnější pozorovatel – a nejsem sám – však je o tom přesvědčen.  
A nyní stojíme na křižovatce – tak jako celá česká kultura. Kudy vede cesta dál? Nesmírně lákavá je cesta do 
Evropy – napodobit různé směry, se kterými se setkáváme. Jít cestou dobrodružné výchovy, cestou Outward 
Bound, cestou alternativních škol. Je to lákavé – krásy Skandinávie, Alp, Pyrenejí, moří, velkých kultur 
a fungující společnosti. Anebo držet se Lipnice, promýšlet získané zkušenosti a hledat nové cesty ve vlastní 
tradici? Dopouštět se i chyb, dostávat se do potíží, třeba i obtížně hledat účastníky a s nesnázemi konkurovat 
desítkám organizací, které nabízejí snazší cestu.  
Nevím, jaká budoucnost čeká lipnické hnutí. Nevím ani, zda se udrží. Vím však, že opustit stezku, kterou 
prošlapávalo, není možné a to ani tehdy, když ji pře sebou uvidíme jen v nejasných konturách. A proto přání 
může s pošramoceným srdcem v 7. deceniu: Buďme sví – tím budeme evropští (a mnozí se k nám budou chodit 
učit). A pamatujme na malé Jabné, které je nesmrtelné.  

 



PŘÍLOHA č. 2 

Porovnání přístupů: Jonassen, Land (In Mareš, 2009, str. 174) 
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 

 



PŘÍLOHA č. 3 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., obecná ustanovení v § 7 
(1) Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení podle tohoto zákona. 
(2) Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3. 
(3) Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední 
odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem typy škol podle jejich zaměření pro 
účely jejich označování. 
(4) Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo 
s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou výchovu anebo preventivně výchovnou péči (dále 
jen "školské služby"). Školské zařízení uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu 
uvedeného v § 5 odst. 2. 
(5) Druhy školských zařízení jsou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská 
poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná a 
ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči. Členění školských zařízení pro výkon ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči stanoví zvláštní právní 
předpis. 
(6) Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do školského rejstříku. 
(7) Ve školách a školských zařízeních zajišťují vzdělávání pedagogičtí pracovníci. 
bod 2 v § 2 Obecné cíle vzdělávání 
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a 
duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání 
informací a učení se v průběhu celého života, 
b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, 
c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s 
odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, 
d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, 
e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a 
náboženské identitě každého, 
f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel 
vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, 
g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného 
rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
 

 



PŘÍLOHA č. 4 

PŠL: Bezpečnostní standardy prevence psychického zranění 
 
Prázdninová škola Lipnice jako člen Outward Bound má bezpečnostní standardy jako preventivní opatření 
definována takto: 
1. Kurz by v žádném případě neměl cíleně směřovat k vyvolání krize. Účastník se však může ocitnout v krizi 
i bez našeho výraznějšího přispění (kurz již svou podstatou znamená silnou zátěž). 
2. Neexperimentovat na lidech – pohybovat se uvnitř hranic vlastních instruktorských znalostí a možností 
(znát je), znát svou motivaci. (Psychoterapeutické techniky, v užším slova smyslu, patří do rukou zkušeného 
odborníka.) 
3. Neotvírat témata, která nemůžeme kvalitně uzavřít. 
4. Znát rizika uváděných programů. 
5. Jasně deklarovat možnost volby každého účastníka, zda absolvuje program. 
6. Jasně deklarovat možnost každého účastníka říci i během programu „stop“ a dále v něm nepokračovat. 
7. O psychickém stavu jednotlivců i skupiny pravidelně mluvit v týmu. 
8. Věnovat zvýšenou pozornost vybraným (problémovým, rizikovým) účastníkům. 
 

 



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  
(shrnuje obecně využívané znalosti podle Eriksona, Piageta, jak je uvádějí Příhoda, 1967; Helus, 2011; 
Vágnerová, 2000; Čáp, Mareš, 2001). 
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Úkoly (Erikson): 
osvojit si pocit vlastní 
snaživosti ve školní práci 
a ubránit se pocitům 
méněcennosti 
 
píle x méněcennost  

• rozvoj pozornosti, paměti  
• vytrvalost, zvídavost 
• stádium konkrétních operací: 

provázanost myšlení na 
konkrétní obsah; logické 
přemýšlení o konkrétních 
událostech ve vazbě na 
realitu (Piaget) 

• sebepojetí (vědomí vlastní 
úspěšnosti, pokroku) 

• nová sociální skupina (vztahy 
přátelství i antipatie) 

• dovednosti sociálních interakcí  
• sociální cítění, solidarita, 

vzájemná pomoc, spolupráce 
v kontrastu se soutěživostí 

• Motorický vývoj: motorická učenlivost celostního charakteru (ukázky, instrukce), ale nízké silové 
schopnosti, obratnostní, rychlostní i vytrvalostní potenciál 

• Zásadní obecné znaky: odkázanost (závislost), zranitelnost a potencionalita  
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Úkoly (Erikson): 
hledání vlastní identity a 
boj proti pocitům 
nejistoty o své vlastní 
roli mezi lidmi 
 
identita x zmatek  
 

• logické myšlení o 
abstraktních pojmech,  

• stádium formálních operací: 
abstraktní myšlení, 
metodický postup, vytváření 
hypotéz apod., 

• vliv schopností abstraktního 
myšlení na celou osobnost, 
nejen na intelektuální vývoj 
(Piaget) 

pubescence:  
• zvýšená vnímavost, citová 

labilita, protichůdnost chování 
• vztah k vlastnímu já se vztahem 

k vlastnímu tělu 
• mezilidské vztahy: konflikty, 

odcizování, vrstevnické 
preference, téma sexuality, riziko 
krizí, potřeba stabilizačních 
faktorů  

• zásadní role vrstevnické skupiny  
adolescence: 
• hluboké mezilidské vztahy 
• mezigenerační rozpory: rozpor 

angažovanosti a vystupování 
protispolečenského, riziko 
radikalizmu 

• nesoulad mezi fyzickým a 
psychickým zráním,  

• naléhavé téma identity a řešení 
budoucnosti  

• Motorický vývoj v pubescenci: disproporcionalita, zhoršená koordinace, disharmonické pohyby, 
rychlostní a vytrvalost (závisí na vůli); rychlé chápání a učení se dovednostem, přizpůsobení (zlatý 
věk motoriky). 

• Motorický vývoj v adolescenci: završení celoživotního motorického rozvoje doprovázeného 
psychickým zráním, vyhraněný zájem o specializované sportovní aktivity, individualizace a vlastní 
styl; kulminace: výkonnost, síla, rychlost, vytrvalost, koordinace. 

• Epocha dospívání je završena adolescencí, pro která přináší zklidnění a konstruktivní pohled 
na vlastní život.  

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stadium_form%C3%A1ln%C3%ADch_operac%C3%AD&action=edit&redlink=1


PŘÍLOHA č. 6 

Působnost školního poradenského pracoviště: vyhláška č. 72/2005, bod 2 § 7 
 
 (2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím 
potřebám žáků školy zaměřené zejména na   
a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,  
b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,  
c) prevenci školní neúspěšnosti,  
d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací 
cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,  
e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními 
podmínkami,  
f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,  
g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého 
sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,  
h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,  
i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,  
j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,  
k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve 
vzdělávací činnosti školy,  
l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,  
m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.  
 

 



PŘÍLOHA č. 7 

Kurz pro třídu projekt Klíčení: postup a principy (PŠL, 2013, s. 22 a 96–105)  
• Schůzka před kurzem s cílem zorientovat se v současné situaci ve třídě: Zajímal nás poměr počtu 

chlapců a dívek, co je pro třídu aktuální téma, čím děti žijí, jaké jsou mezi nimi vazby, do jaké míry 
jsou schopné spolupracovat, které děti jsou ve třídě vůdčími osobnostmi a které outsidery 

• Diagnostika skupiny na začátku kurzu: První část kurzu je tak trochu testovací. Instruktoři 
si zjišťují, jak skupina funguje a co je pro ni přirozené, (a ve stejný moment žáci testují hranice 
instruktorů a často i jejich trpělivost.).  

• Během kurzu: V práci se skupinou rozvíjíme především sociální a komunikační kompetence. 
Vnímáme, zda a nakolik jsou vztahy ve skupině otevřené, zda dochází k vyčleňování některých dětí, 
a tento mechanismus se snažíme eliminovat. Děti ve skupinkách často prostřídáváme, aby se netvořily 
uzavřené frakce.  

• Přizpůsobení cílů a postupů na základě diagnostiky skupinového dění: Během večerních setkání 
týmu každý den hovoříme o tom, jak vnímáme skupinu, abychom program na další den mohli 
přizpůsobit potřebám skupiny jeho náročností i zacílením. Pokud zjistíme, že se vynořilo něco, co je 
třeba řešit, na danou věc se zaměříme. Zdrojem informací bývá pozorování a reflektivní rozhovory se 
skupinou (mají na kurzu jak výukový, tak diagnostický význam) 

• Role učitele: nenahraditelné „třetí oko“, které nám pomáhá vidět věci z dalšího úhlu pohledu, 
a především je garantem pokračování projektů ve školním prostředí po návratu z kurzu. …Čím více je 
pedagog přítomen všem poradám a programům, tím lépe se daří práce se třídou, a tím snáze se také 
daří realizovat projekty po kurzu.  

• Návaznost kurzu a školního života skupiny po kurzu: Společné úsilí k pozitivní změně v životě 
po kurzu. Forma skupinového projektu: sociální téma (problém) dost lokální, a přitom to nebylo 
orientované jen na jejich potřeby; na kurzu Plán projektu (kontrolní mechanismus garanta programu 
Projekt a pedagoga, aby si tým nenaplánoval něco nereálného); ve škole Práce na projektu; Workshop 
v návaznosti (podpora); Dokončení, skutečná realizace.        

 

 



PŘÍLOHA č. 8 

Souhrn vybraných kurikulárních témat vzdělávacích oblastí RVP ZV s potenciálem implementace OSV 
prostředky ZP (analýza verze RVP ZV, 2015):  
 
Jazyk a jazyková komunikace, Literární výchova: Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, 
které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 
Informační a komunikační technologie: respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru; 
zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či v jiných médiích  
Člověk a jeho svět: poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání 
na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění 
povinností a společných úkolů; samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní 
a bezkonfliktní komunikaci v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických 
médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů); utváření ohleduplného vztahu k přírodě 
i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně; přirozenému vyjadřování 
pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí atd. 
Člověk a společnost: utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost; úctě 
k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem 
(zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství; utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, 
k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých 
lidí; rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům 
demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci; uplatňování vhodných prostředků 
komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních 
postojů a k přiměřenému obhajování svých práv  
Člověk a příroda: zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému 
zdraví i zdraví ostatních lidí; způsobu myšlení, který vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek 
o přírodních faktech nezávislejšími způsoby; porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního 
a životního prostředí; uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, 
včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody 
a biomasy  
Umění a kultura: pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, 
k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům 
a potřebám různorodých skupin, národů a národností; uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; 
k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování 
emocionálního života; zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu 
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě  
Člověk a zdraví: poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot; pochopení zdraví 
jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností 
podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů; poznávání člověka jako jedince 
závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských 
vztahů i na kvalitě prostředí; chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 
předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.; ochraně zdraví a životů 
při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených 
s řešením jednotlivých mimořádných událostí; aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví 
a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci  
Člověk a svět práce: pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků 
práce; autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji 
a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí; chápání práce a pracovní činnosti jako 
příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení apod. 
(RVP ZV, 2015) 

 



PŘÍLOHA č. 9 

Metoda PŠL (Neuman, Hanuš, 2007, s. 54). Síla zážitkové pedagogiky Prázdninové Školy Lipnice spočívá v:  
1. metodě CÍLOVÁNÍ precizní formulování cílů autorských kurzů a jejich specifické 

tematizování (cíl, téma, logo, design, hudba, podoba materiálů);  
2. metodě MOTIVACE cílené motivování účastníků projektu (max. výkon, velká intenzita 

a dynamika); 
3. metodě DRAMATURGIE promyšlená skladba programů ve vztahu k zamýšlenému cíli projektu 

(teoretická dramaturgie), aktuální živá práce s tímto programem, 
motivací, skupinovou dynamikou, zpětnou vazbou v konkrétních 
situacích projektu (praktická dramaturgie), práce s programem po 
skončení projektu, kdy již známe průběh každého okamžiku projektu 
a téměř přesně víme, jak mohla vypadat ideální podoba projektu 
(ideální dramaturgie); 

4. metodě VÝRAZOVÝCH 
PROSTŘEDKŮ 

hudba, barvy, pohyb, světlo – tma, příroda, místnost, vůně, aj.; 

5. metodě  
OVLIVŇOVÁNÍ OSOBNOSTI 
PROSTŘEDNICTVÍM SITUACÍ 

hra, role, děj, příběh, závod, soutěž, happening, …; 
 

6. metodě ZPĚTNÉ VAZBY uzavírá celý proces, má nejrůznější podoby (hitace, rozbor, test, 
anketa, divadlo, volné asociace, barevné vyjádření atd.). 

Zážitková pedagogika PŠL působí: (Neuman, Hanuš, 2007, s. 55) 
• vytvářením neobvyklých, často náročných a problémových situací 
• překonáváním vnějších i vnitřních překážek 
• tvořením, představami, fantazií, objevováním 
• rozvíjením citu pro osobní (vnitřní), přírodní i sociální prostředí 
• zaměřením na silné osobní prožitky (skupinové a individuální) 
• rozvojem sebedůvěry, zlepšením sebepojetí, korekcí aspirace 
• „poznáním osobní mapy“ (míst bezpečí, míst ohrožení), proces zdokonalování, zrání a pročišťování 
• uspokojováním potřeby přirozené aktivity 
• příležitostí k ověření získané kompetence 
• hrou, hrou v roli, hraním si 
• setkáváním lidí různých věků, profesí, zájmů, pohlaví 
• kladením otázek po smyslu, prověřováním hodnot a principů 
• střetáváním možných světů, různých postojů a názorů 
• pozitivní atmosférou (atmosférou tolerance, otevřenosti, vstřícnosti a humorem) 
• probouzením občanské angažovanosti 
• prověřováním šířky vědomostí a dovedností 
• inspirováním k novému aktivnímu životnímu stylu 
• setkáváním s novými lidmi, osobnostmi vědy, kultury, politiky 
• rozvojem sociálních dovedností 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA č. 10 

Komparace terminologie prostředků expresivní hry artefiletiky ve výtvarném pojetí, DV a hry obecně v 
diskurzu ZP  
Expresivní hra v pojetí ZP Expresivní hra v pojetí 

artefiletiky ve výtvarné tvorbě 
Expresivní hra v pojetí DV 

Motivační prvek (legenda, 
libreto, námět) 
 

Výtvarný námět (vizuální 
situačně nastavený, relativně 
časově stabilní prvek)   

Příběh obsahující konflikt (fikční svět 
příběhu; narativní prostředek, drama, 
literární text) 
(teorii dramatu: fáze expozice 
s vygradováním fáze kolize k fázi 
krize) 

Hra v holistickém nastavení: expresivní hra; celistvé zapojení smyslů a těla v expresivní činnosti; v rámci 
sociálního sdílení projevu: hledání významu fikční reprezentace v aktuálním kulturním kontextu 
konstruováním, či re-konstruováním.  
Hra obsahující pedagogickou 
prožitkovou situaci v expresi 
či apercepci uměleckého díla 
(zpravidla hra nestrukturovaná: 
divadlo, výtvarná dílna, taneční 
program, hudební pořad, 
literární pořad či fórum; hra 
s uměleckými, řemeslnými 
inspiracemi apod..) 

• Expresivní činnost formou 
výtvarného projevu 
(exprese): expresivní hra; 

• Expresivní vyjádření se 
k námětu, uchopení (intuice, 
cítění) tématu výtvarným 
prostředkem; estetická 
zážitková funkce. 

• Vyjádření: symbol, fikční 
svět ve výtvarném výrazu 
pro situaci obsahující smysl; 

• Tvořivost, vnímavost, 
empatie. 

• Apercepce uměleckého díla 

• Expresivní činnost formou 
dramatického projevu 
(exprese): expresivní hra; 

• Hra v roli (ohnisko příběhu jako 
pedagogická situace; malé hrové 
celky, velké hrové celky); 

• Improvizace (příp. intepretace); 
simulace, alterace (příp. 
charakterizace).  

• Apercepce uměleckého díla 
• Průpravné hry 

(V rámci teorie dramatu ohnisko 
ve fázi krize a následná peripetie; 
katarze zpravidla překračuje 
do reflexe) 

(Jirásek, Gintel, Holec, 
Neuman, Hanuš aj.)  

(Slavík, Slavíková, Hazuková, 
Škaloudová, Wawrosz aj.) 

(Valenta, Provazník, Machková, 
Bláhová, Marušák, Way aj.) 

 

 



PŘÍLOHA č. 11  
Dotazník tematického psaní (varianta OSV)  
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- 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? 
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- Co mi pomůže určit u jádrové činnosti metody (klíčové aktivity, hry, techniky) 
moment (ohnisko), které 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? 
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- 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.  
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- 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 bylo důsledkem opomenutí diskuse o tom, jak výstupy lekce děti využijí 
v životě? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PŘÍLOHA č. 12 Materiály pro participanty OS (přepis karet témat) 
 

Pravidla pro účastníky 

 Diskuse se účastní všichni, ale hovoří jen jeden.  

 Každý má právo vyslovit svůj názor, ale má „právo nevypovídat“ (bez 
uvedení důvodu).  

 Je žádoucí reagovat na názory ostatních, lze projevovat nesouhlasné 
stanovisko, ale nesmí se zesměšňovat.  

Zážitková pedagogika 
Výchova zážitkem 

Osobnostní a sociální výchova 
Dramatická výchova, Artefiletika 

Osobnostní a sociální výchova 
 ve škole 

 Příčinné podmínky – co je příčinou? Proč se tím vůbec zabývat?  (jen 
RVP anebo ne-jen RVP?) 

OSV ve škole 
 využitím zážitku pro učení  

(DV, artefiletika, ZP: hra, modelová situace) 
 Příčinné podmínky – co je příčinou volit takové metody? Proč se dá 

právě takto metodicky uvažovat? 

Reálný kontext užití ZP pro OSV 
 Lidé okolo  

 já  
 žáci  
 kolegové, nadřízení 
 rodiče, společnost  

 Prostředí 
 místnost, budova, zahrada 
 venku, výjezd 

 Časový prostor, možnosti 
 Organizační variabilita 

 pravomoci 
 pružnost postupů 

Intervenující podmínky  
k využívání ZP pro OSV 

 Co do toho zasahuje a v jaké míře?  

Strategie jednání a interakce 
 respekt k ŠVP x svoboda 
 týmovost, vliv na ostatní 
 priorita (dětská skupina, ŠVP) 
 metody práce se zážitkem  
 dodržení didaktických postupů  

                      (ZP, DV, artefiletika: cíl-akce-reflexe) 
 „poučená intuice“  
 nahodilost nápadů, instinkt 

Následky, výstupy, dopady 
 Obecně:   
 žáci, škola, rodiny žáků, společnost 
 Já:      
profesní sebevědomí, uspokojení z práce, zátěž, reakce okolí   

 


