
 UNIVERZITA KARLOVA 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ 

 

 

 

Andrea Konvalinková 

Transformativní učení z pohledu účastníků zážitkového vzdělávání 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Praha 2020 

 

 

Vedoucí práce:     PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji,  

 

že tuto diplomovou práci jsem vypracovala samostatně, že v ní řádně cituji všechny 

použité prameny a literaturu a že tato práce nebyla využita v rámci jiného 

vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

 

..................................     ...........................................  

datum       podpis autorky 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych velice ráda poděkovala vedoucímu práce PhDr. Martinu Kopeckému, Ph.D. 

za jeho cenné rady, ochotu a také čas, který mi vynaložil při konzultacích. Rovněž bych 

chtěla poděkovat Dagmar Suisse, MSc. za prvotní zorientování se v problematice  

a za užitečná doporučení. Poděkování patří také všem kontaktním osobám  

a respondentům, kteří se s ochotou podíleli na empirickém šetření.  



4 

 

Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o transformativním učení v souvislosti se zážitkovým 

vzděláváním dospělých. Cílem práce je identifikovat, jaké efekty v interpretaci 

zkušeností účastníků přináší zážitkové programy využívající transformativní přístup  

k učení. Transformativnímu učení je věnována pozornost zejména zahraničními autory, 

kteří na koncept nahlíží v různých perspektivách. Na základě reflexe společného rámce 

transformativního učení včetně jeho různých pojetí a propojenosti se zážitkovým 

vzděláváním dospělých bylo připraveno a realizováno kvalitativní šetření. 

Reprezentativním vzorkem je devět pracovníků na vedoucích pozicích, kteří absolvovali 

dlouhodobý rozvojový program zaměřený na manažerské dovednosti. Vývoj 

polostrukturovaného rozhovoru s respondenty směřoval k identifikování posunu 

v poznání a změn v myšlení, vnímání a jednání v každodenním životě. Analýza 

kvalitativních dat přináší konkrétní dopady v interpretaci zkušeností v pracovním  

a osobním životě.  
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Abstract  

The diploma thesis is focused on the topic of transformative learning in connection with 

adult experiential learning. The goal of the thesis is to identify transformative effects  

in the interpretation of participants' experiences which are caused by experiential learning 

courses. The concept of transformative learning is mainly examined by foreign authors 

who look at the concept from different perspectives. This thesis deals with a qualitative 

survey which is based on the reflection of the common framework of transformative 

learning, including its various concepts and topic of adult experiential learning. 

Respondents of the survey are nine employees in management positions who have 

completed a long-term development program focused on management skills. The 

development of semi-structured interview with respondents was aimed at identifying  

a shift in „knowing“ and changes in thinking, perception and action throughout life. The 

analysis of qualitative data brings concrete implications in the interpretation of experience 

in work and personal life. 

 

 

Key words 

transformative learning, Jack Mezirow, perspective transformation, disorienting 

dilemma, critical reflection, dialogue, experiential education, Kolb´s learning cycle, 

experience 
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0 Úvod 

Teorie transformativního učení přináší relativně nové přístupy ke vzdělávání a učení se 

dospělých, jejíž počátky jsou ukotveny v 70. letech 20. století v Severní Americe, resp. 

Spojených státech amerických. Se vznikem je spojován americký profesor Jack Mezirow, 

kterému byli inspirací především Paulo Freire a Jürgen Habermas. Vývoj konceptu je 

velice dynamický a heterogenní, neboť je popisován z různých perspektiv mimo jiné 

Johnem Dirkxem, Robertem Keganem a Rogerem Gouldem. Transformativní učení je 

zahraničními odborníky považováno za velice přínosný a efektivní přístup uplatněný 

k rozvoji dospělých. Nicméně i přestože má transformativní učení v zahraničí četné 

pozitivní odezvy, v České republice není této problematice dosud prakticky věnována 

pozornost. V souvislosti s rešerší odborných zdrojů jsem nalezla pouze dvě odborné práce 

v českém jazyce. Miroslava Dvořáková, jež se věnuje oblasti vzdělávání dospělých, 

napsala článek „Teorie transformativního učení (se) dospělých“ (2012). Autorka v tomto 

článku přehledně shrnuje problematiku transformativního učení, čímž umožňuje prvotní 

náhled do této oblasti. Dále jsem zaznamenala závěrečnou práci „Komparace teorií učení 

se dospělých Malcolma Knowlese a Jacka Mezirowa“, jejíž vedoucí byla Miroslava 

Dvořáková (Jurečka, 2014). Přičemž vzhledem k zaměření práce je zřejmé, že samotný 

koncept transformativního učení není jejím jediným stěžejním tématem. Téma 

transformativního učení je tedy v českém prostředí zpracováno minimálně.  

Domnívám se, že transformativní přístup k učení se postupně výrazněji přenese i do 

České republiky. Moje domněnka je založena na skutečnosti, že někteří vzdělavatelé  

u nás již tento přístup k učení aplikují v rámci vzdělávacích a rozvojových aktivit. V této 

souvislosti je z mého pohledu očekávaným předpokladem, že s narůstajícím zájmem  

o podobně koncipované vzdělávací a rozvojové aktivity se zvýší rovněž i celkové 

povědomí o konceptu transformativního učení. V této souvislosti jsem využila příležitosti 

odkrýt pro nás zatím téměř nepovšimnutou oblast a nabídnout vhled do problematiky 

transformativního učení.  

Hlavním tématem diplomové práce je transformativní učení, přičemž tento koncept je 

zasazen do kontextu zážitkového vzdělávání dospělých. Cílem práce je identifikovat, jaké 

dopady v interpretaci zkušeností účastníků přináší zážitkové programy využívající 
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transformativní přístup k učení. Stěžejní částí práce je empirické šetření, které je ukotveno 

v teoretických východiscích práce představených v předchozích kapitolách. V diplomové 

práci vycházím z odborných publikací, článků a dalších internetových zdrojů převážně 

zahraničních autorů, kterými jsou mimo jiné Jack Mezirow, Knud Illeris, Edward  

W. Taylor, Patricia Cranton, Robert Kegan a David Kolb.  

Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola představuje obecně koncept 

transformativního učení, pozornost je zaměřena na charakteristiku transformativního 

učení a její široký rámec, souvislost ve vztahu k celoživotnímu učení, princip a základní 

prvky transformativního učení. Druhá kapitola pojednává o historickém kontextu a vývoji 

transformativního učení a současném vymezení včetně rozdílných perspektiv. Ve třetí 

kapitole je zpracována transformace ve spojitosti s kognitivní, konativní a afektivní 

dimenzí. Čtvrtou kapitolou je přenesena pozornost na transformativní učení v kontextu 

se zážitkovým vzděláváním dospělých, kde je vyzdvižena propojenost těchto dvou témat 

(přístupů). Následně je samostatně nastíněna problematika zážitkového vzdělávání 

dospělých.  

Šestá kapitola se věnuje empirickému šetření, které bylo realizováno kvalitativním 

přístupem prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s devíti respondenty. 

Základním vzorkem jsou pracovníci působící na vedoucích pozicích, kteří absolvovali 

dlouhodobé zážitkové kurzy, během nichž byl uplatněn transformativní přístup k učení. 

Dopady transformativního učení jsou zkoumány v kontextu zážitkových kurzů, neboť 

mým záměrem bylo zajistit jednotný rámec, od kterého se odvíjel průběh rozhovoru. 

Vzhledem k tomu, že zážitkové vzdělávání a transformativní učení zahrnuje mnoho 

podobných prvků jako například zkušenost, kritické myšlení, dialog, zvolila jsem tuto 

kombinaci. V rámci empirického šetření je věnována pozornost osobnostní změně 

respondentů, přístupu ke vzdělávání a učení, přístupu a průběhu zážitkového kurzu 

z pohledu respondentů, vyvolaným změnám, posunu v poznání a dopadům 

transformativního učení ve vztahu ke každodennímu životu. 

Vzhledem k tomu, že koncept transformativního učení se od svého počátku stále vyvíjí  

a proměňuje, je v odborných zdrojích popisován s odchýleními v terminologii, neboť  

i samotná terminologie se vyvíjí. Některé dřívější termíny jsou nahrazeny jinými 
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vystihujícími novější podobu chápání transformativního učení. Zároveň autoři zabývající 

se transformativním učením jej popisují z úplně jiného pohledu či perspektivy a rovněž  

i podobné znaky transformativního učení definují svým specifickým úhlem pohledu. 

Tímto poukazuji na složitost srozumitelného a přesného vystižení teoretických 

východisek konceptu transformativního učení. Za účelem správnému porozumění 

terminologii a vystižení stejných charakteristik pro rozdílné názvy jsou některé termíny 

v této práci charakterizovány opisem, tak aby byla vystižena jejich podstata.  
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1 Koncept transformativního učení 

Transformativní učení je relativně novodobý koncept, jemuž je věnována pozornost 

především v oblasti vzdělávání a učení dospělých. Předním představitelem a současně 

tvůrcem původního konceptu je profesor Jack Mezirow (1923–2014), jenž se zabýval 

problematikou vzdělávání a učení dospělých na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. 

První prokazatelné představení a popsání prvotní podoby teorie transformativního učení 

je spojováno s odborným článkem „Perspektivní transformace“, který byl Jackem 

Mezirowem publikován v americkém odborném časopise Adult Educational Quarterly 

roku 1978 (Mezirow, 2018, s. 114). Současné povědomí o transformativním učení je 

zprostředkováno mimo jiné prostřednictvím odborného časopisu Journal of 

Transformative Education a odborný rozvoj konceptu je podpořen pravidelným 

organizováním mezinárodních konferencí (Illeris, 2014, s. 13).  

Odborníci zabývající se transformativním učením poukazují rovněž i na limity v praxi,  

a to v podobě zjednodušeném interpretování a chápání transformativních procesů. 

V tomto kontextu se mimo jiné například Hoggan zabývá objasněním podstaty 

transformativního učení prostřednictvím vlastní typologie, která vymezuje a specifikuje 

kontexty výsledků či výstupů transformativního přístupu k učení. Výstupy, jimiž jsou 

myšleny určité změny a posuny v poznání, jsou v souvislosti s typologií charakteristické 

svou hloubkou zkoumání, široce pojatým kontextem a dlouhodobým přesahem ve smyslu 

stability dosažené změny v rámci uskutečněného procesu transformace (Hogan, 2016, s. 

77–79).  

1.1 Charakteristika transformativního učení 

Koncept transformativního učení není vymezen jednou univerzální definicí. Tato 

problematika je středem zájmu mnoha zahraničních autorů, jejichž podoba teorie 

transformativního učení je interpretována s určitými modifikacemi. Rozdílným 

perspektivám transformativního učení je věnována pozornost v samostatné kapitole 

práce. Schugurensky (2002, s. 59–60) tvrdí, že rozsáhlá heterogenita konceptu 

transformativního učení je velice žádoucí, neboť poukazuje na dynamičnost vývoje  

a současně přináší kritické vhledy různorodých pohledů na tuto problematiku. Na 

teoretická východiska i praktické využití teorie transformativního učení je obecně 
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nahlíženo z perspektivy epistemologické, psychologické, pedagogické a politické. 

K myšlence Schugurenskyho se přikláním, neboť z mého pohledu náhled na teorii  

z rozdílných perspektiv může přinést i mnoho inovativních podnětů do praxe.  

Nepochybně je ale důležité zdůraznit, že odlišné interpretace konceptu jsou odvozeny  

ze společného myšlenkového základu teorie transformativního učení (Schugurensky, 

2002, s. 59). Transformativní učení je konstruktivisticky orientovaný proces učení, jehož 

cílem je navození nových perspektiv v poznání. Tento proces učení je založen  

na jedincem zkoumaných životních událostech, vytváření významů vlastních zkušeností 

a jejich následném zpochybňování a přehodnocování v důsledku mezilidské interakce 

(Cranton, 2016, s. 18). Pod transformativním učením je podle Mezirowa (1991, s. 160–

161) myšleno zcela konkrétní fungování dospělých jedinců v reálném životě, v němž 

vytváří nové zkušenosti prostřednictvím reflektivního přístupu zkoumání.  

Proces transformativního učení není běžnou součástí rozvoje jedince, neboť se jedná  

o komplexní proces, v jehož počátku je jedinec konfrontován s určitým „dilematem“. 

Započetí transformativního procesu je zpravidla vyvoláno v důsledku čtyř různých 

kontextů životních událostí. První možností je konfrontace jedince s určitou událostí, jež 

dramaticky narušuje dosavadní poznání. Nicméně v reálném životě nemusí být 

spatřována takto jednoznačně ohraničená událost, transformativní učení může též 

předcházet střet s řadou menších událostí, jež se samostatně nevyznačují neobvyklým 

obsahem (Cranton, 2016, s. 46). První zmíněná transformace je Mezirowem označena 

jako epochální. Druhá varianta, jež je v reálném životě mnohem běžnější, je nazvána 

inkrementální či přírůstková (Cranton, 2016, s. 55–56). Transformativní učení může být 

rovněž navozeno vnitřní potřebou jedince související s dosažením určité životní či osobní 

změny. A poslední možnost, transformativní učení je nepochybně přirozenou součástí 

vývoje jedince, který je přirozeně provázen a konfrontován s novými situacemi (Cranton, 

2016, s. 46). V souvislosti s prvotním impulsem, jenž vyvolává proces transformativního 

učení, je popisováno tzv. „spontánní jednání“ (spontaneous action) jako neočekávané  

a nevysvětlitelné zaujetí určitého přístupu, způsobu chování či jednání (Nohl, 2009, s. 

291–292). Illeris (2007, s. 47) vnímá transformativní učení v mnohem výjimečnějším 

kontextu, podle něj nachází své využití až v situacích, ve kterých dosud uplatňované 
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vzdělávací a rozvojové přístupy již ztrácí svoji funkci, pro budoucí využití již nejsou 

udržitelné.  

Nepochybně je ale důležité podotknout, že transformativní učení není pro každého 

jedince ideálním způsobem vzdělávání a rozvoje, ať už v roli účastníka vzdělávacího 

procesu či v roli vzdělavatele, neboť do značné míry do procesu vstupují individuální 

předpoklady a zkušenosti. Současně je nezbytné zohlednit i cíle vzdělávání aj. (Imel, 

1998, nestránkováno).  

Na transformativní učení je v širokém smyslu nahlíženo dvěma teoretickými rámci. První 

je zaměřen především na osobní transformaci, kde převládá sebekritika individuálních 

zkušeností a předpokladů vzniklých z dřívějšího poznání. Výstupem je pochopení 

významů dosavadních zkušeností, zvýšení povědomí o sobě samém. V tomto procesu 

hraje důležitou úlohu interakce jedince s okolím, s jinými lidmi. K této teorii se přiklání 

mimo jiné Jack Mezirow, Laurent Daloz, John Dirkx, Robert Kegan a Patricia Cranton 

(Taylor, 2009, s. 5). Naproti tomu druhý teoretický rámec popisuje transformaci jedince 

v sociálním kontextu, kdy reflexe sociálních či politických aspektů směřuje k sociálním 

změnám. Zástupci tohoto směru jsou Paulo Freire, Elizabeth Tisdell, Juanita Johnson-

Bailey a Mary Alfred (Taylor, 2009, s. 5). Teoretická východiska jsou v této práci 

v souladu především s prvním teoretickým rámcem, neboť záměrem empirického šetření 

je zkoumat dopady transformativního učení pouze ve vztahu k jedinci a jeho pracovnímu, 

případně osobnímu životu.  

Z pohledu epistemologie je na transformativní učení nahlíženo jako na proces učení, jenž 

se zaměřuje na zkoumání samotných procesů lidského poznání, předmětem zájmu je cesta 

směřující k poznání. V tomto kontextu jsou definovány dva procesy, a to proces 

„formování významů dosavadního poznání“ (meaning-forming) a proces „reformování 

těchto významů“ (reforming meaning-forming). Výsledkem prvního procesu je utvoření 

významu, který je podmíněn dřívějším poznáním. Naproti tomu druhým procesem 

dochází ke změně směřující již ke skutečnému poznání, jinak řečeno, původní poznání je 

přerámováno (Kegan, 2018, s. 38).   
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1.2 Transformativní učení jako celoživotní fenomén 

Transformativní učení je spojováno zejména s dospělou populací, což s sebou přináší 

určitá specifika ve způsobu učení. Učení probíhá po celý život, propojují se dřívější 

poznatky s těmi současnými. Jinak řečeno, každá další participace na vzdělávání či 

jakákoliv forma dalšího seberozvoje je již ovlivněna tzv. „učící minulostí“ (learning 

past), jež je neoddělitelně spjata s každým jedincem. Východiskem pro úspěšné navození 

transformativního učení je porozumět dřívějšímu vývoji jedince v kontextu vzdělávání  

a rozvoje, včetně jeho dřívějšímu vztahu ke zkoumané problematice a rovněž i osobní 

iniciativě k učení se. Transformativní učení je orientováno na současnost a na 

budoucnost, přesto je pro vzdělavatele neocenitelné identifikovat transformace, které se 

u jedince odehrály někdy v minulosti, a pochopitelně jim i porozumět (Kegan, 2018, s. 

39). Vyzdvihla bych, že předpokladem pro úspěšné transformativní učení jsou zkušenosti, 

které jedinec nabyl v průběhu života, proto je možné poměrně přirozeně předvídat,  

že transformativní učení může probíhat až v pokročilejší fázi ontogenetického vývoje. 

Lidskou přirozeností je interpretovat nové situace na základě vlastních dřívějších 

zkušeností z „dětství“ a předchozích etap života vůbec, nebo pouze nekriticky přejímat 

zkušenosti někoho jiného.  Důsledkem je vytváření filtrů na vidění světa, neboť nové 

situace jsou již spojeny s určitým očekáváním. O transformativním učení lze hovořit 

v okamžiku, kdy je jedinec konfrontován s neočekávanou situací a je přiměn ke 

kritickému hodnocení a přehodnocení dosavadního poznání, jež směřuje k vytváření 

nových perspektiv (Cranton, 2016, s. 15). Jinak řečeno, navození nových perspektiv je 

podmíněno odejmutím „filtrů“, jež jsou utvořeny staršími životními zkušenostmi.  

Nerstrom (2007, s. 45–46) v návaznosti na svůj průzkum poukazuje na transformativní 

učení jako na příležitost či naději pojmout budoucí směřování v nové a zcela odlišné 

perspektivě. V této souvislosti v konceptu vnímám možnost „nápravy“ dosavadního 

přístupu k vlastnímu životu. 

1.3 Princip transformativního učení 

Učení je obecně definováno jako proces, při kterém dochází především k získávání 

nových znalostí a dovedností. Tato definice odpovídá také tzv. „informativnímu učení“ 

(informative learning), jehož záměrem je pouze přejímání nových informací. Princip 
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transformativního učení může být srozumitelně interpretován a vymezen na základě 

komparace s informativním učením. Z hlediska slovotvorby je pro oba druhy učení 

identifikován společný kořen, kterým je „forma“. Zároveň výsledkem 

procesu informativního i transformativního učení je zpozorována určitá změna, změna 

související s již zmíněnou formou (znázorněno na obrázku 1). Zásadní rozdíl obou druhů 

učení je spatřován v charakteru dosažené změny, která je naznačena předponou „in“ nebo 

„trans“. Změna související s informativním učením je myšlena ve spojitosti s nabytím 

nových obsahů, které po odborné stránce doplňují již utvořené obsahy. Naproti tomu 

transformativní učení vytváří spíše abstraktnější a kritický náhled na dosud utvořené 

obsahy, rozšiřuje kapacitu formy a vytváří tak skutečný rámec. Změna v kontextu 

transformace přináší odpověď na otázku „jak víme/známe“ (how we know), neboli 

transformativní učení definuje cestu k poznání. Informativní učení je založeno na otázce 

„co víme/známe“ (what we know), neboli se věnuje pouze nabýváním nového obsahu 

(Kegan, 2018, s. 35–36). Z uvedeného vyplývá, že transformativní učení jde za pomyslné 

hranice, čímž se dostává do konfrontace s nejistotou a nepředvídatelností v nových 

situacích. Avšak tím jsou z mého pohledu utvořeny ideální podmínky pro navození zcela 

nových perspektiv.   

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno podle Kegan, 2018, s. 36 

Obrázek 1: Informativní a transformativní učení 

Informativní učení: změny v tom, co víme/známe 

Transformativní učení: změny v tom, jak víme/známe 
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1.4 Prvky transformativního učení 

Obecně každá teorie s sebou přináší určitá rizika v souvislosti s aplikováním do praxe,  

co je v teorii považováno za ideální, v praxi nemusí fungovat, neboť vždy záleží  

na konkrétním kontextu a na řadě proměnných, které se v praxi mohou objevit.  

Taylor identifikoval základní prvky vymezující koncept transformativního učení. 

Výchozím zdrojem inspirace pro formování prvků transformativního přístupu k učení mu 

byla obecně oblast učení se dospělých a současně i problematika změny z pohledu 

vzdělavatele. Zmíněná teoretická východiska napomáhají k transformativní praxi, kde 

dochází k vytváření významů zkušeností. Těmito prvky, které jsou vzájemně ovlivněny 

a nemohou v tomto kontextu fungovat izolovaně, jsou (Taylor, 2009, s. 4–5): 

• individuální zkušenost, 

• kritická reflexe, 

• dialog, 

• holistické/celostní orientování,  

• povědomí kontextu, 

• autentická praxe/vztahy.  

Individuální zkušenosti souvisejí s již zmíněnou „učící minulostí“, která ovlivňuje 

současný proces vzdělávání a učení, dřívější zkušenosti jsou promítány do současného 

poznání. Pod označením individuální zkušenosti je chápán ještě jeden význam, který se 

již vztahuje pouze na současný vzdělávací proces. Jedná se o zkušenosti, v tomto 

kontextu jsou spíše vhodnějším označením zážitky či prožitky, které jsou v účastnících 

vzdělávacího procesu vyvolány prostřednictvím vzdělávacích a rozvojových aktivit. 

Během těchto aktivit dochází ke kritické reflexi a diskuzi, což může vyvolat určitá 

dilemata v dosavadních předpokladech. Kriticky reflektované předpoklady mohou 

následně přerůst v nové perspektivy (Taylor, 2009, s. 5–6). Vzhledem k tomu,  

že individuální zkušenost je jeden z hlavních prvků transformativního učení a vyvolání 

zkušeností a zážitků v jedincích má významný vliv na proces transformace, rozhodla jsem 

se realizovat empirické šetření v zážitkových kurzech. Osobně vnímám iniciování 

transformace prostřednictvím zážitku či prožitku za mnohem úspěšnější cestu 

v porovnání s jinými metodami vzdělávání, neboť přímé působení na jedince vyvolává 



17 

 

mnoho nových podnětů k prozkoumání a zpochybňování. Tato myšlenka je podpořena  

i výzkumem realizovaným Taylorem, v němž byl odkryt vztah transformativního učení, 

zážitkového vzděláváním a kritické reflexe, kdy reflexe příznačná pro zážitkové kurzy 

napomáhá k transformativnímu procesu (Illeris, 2014, s. 8). 

Kritická reflexe je další prvek podporující transformaci „významových perspektiv“ 

(meaning perspectives), neboť jehož podstatou je hodnocení již zmíněných dřívějších 

zkušeností. V tomto ohledu je možné vnímat propojenost jednotlivých uvedených prvků. 

Reflexe významových perspektiv je posuzována obsahově, kdy je reflektováno vlastní 

myšlení, vnímání, konání. Reflexe je též vztažena na procesy a na předpoklady, jež jsou 

formovány dřívějšími zkušenostmi (Taylor, 2009, s. 7–8). Podstatou reflektování 

předpokladů je zvědomení si záměrů vlastních projevů, jež jsou ovlivněny zkušenostmi 

z dřívějšího poznání. Jinými slovy, touto reflexí je porozuměno příčinám vlastních reakcí 

v nových situacích (Mezirow, 1991, s. 108). Významové perspektivy jsou reflektovány 

prostřednictvím specifických otázek. Reflexe obsahu významových perspektiv je 

zaměřena na otázky vztahující se k danému problému a k možným reakcím. V okamžiku 

zhodnocení situace jsou reflektovány procesy řešení, jejichž cílem je zhodnotit a vyřešit 

reflektovaný problém. Pro navození transformativního učení je zásadní reflexe možných 

předpokladů a jejich zpochybňování (Cranton, 2016, s. 25–27). Reflektování dřívějších 

zkušeností je podmíněno střetnutím jedince s určitým dilematem, a to například 

prostřednictvím dialogu, studiem literatury a jiných zdrojů, ocitnutím se v neobvyklé 

nebo zcela nové situaci aj. (Cranton, 2016, s. 48). Mälkki (2012, s. 49) poukazuje na 

významnou funkci reflexe, jejímž aplikováním je narušena konformní zóna a je vytvořen 

prostor pro rozšíření kognitivní dimenze, v této spojitosti přiklání značnou pozornost tzv. 

„krajním emocím“ (edge-emotions).  

Reflexe je realizována prostřednictvím dialogu, který je pro proces transformativního 

učení velice důležitým prvkem, neboť vytváří prostor pro jednání. Prostřednictvím tohoto 

prvku jsou zkušenosti a předpoklady podněcovány k přehodnocování. Dialog může být 

velice přínosný pro všechny zúčastněné strany, nicméně předpokladem užitečných 

výstupů je zajištění několika podmínek, například od poskytnutí komplexních informací 

k danému tématu, přes oproštění se od direktivního usměrňování ve prospěch 

alternativních názorů, až po vytvoření shody mezi zúčastněnými v souvislosti 
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s vyvozením nové perspektivy (Taylor, 2009, s. 9). Jedinec sám o sobě není schopen 

transformace, podmínkou pro „rozšíření individuálních hranic“ je sociální interakce,  

jež je realizována již zmíněným dialogem (Illeris, 2014, s. 8–9). Domnívám se, že ne 

méně významnými předpoklady produktivního dialogu jsou také osobnostní 

charakteristiky  

a nepochybně také vyzrálost všech zúčastněných stran.  

Transformace v procesu učení je podle identifikovaných prvků holisticky orientována. 

Znamená to, že v procesu učení je zastoupena nejen rozumová složka, ale též i citová  

a sociální. Podpoření citového vnímání, například prostřednictvím zážitkových aktivit, 

napomáhá k výraznějšímu prozkoumání významových perspektiv, čímž je podpořen  

i proces transformace. Povědomí o kontextu osobním a společenském je podle Taylora 

další nezbytnou součástí transformace. Kontextuálním úskalím, o kterém je důležité mít 

povědomí, je vzhledem k charakteru transformativního učení zejména jeho časová 

náročnost. Transformativní učení je emocionálně velice náročná situace, což reaguje na 

zajištění autentických vztahů1 mezi všemi zúčastněnými. Zásadní jsou především 

pozitivní a produktivní vztahy, neboť umožnují otevřené sdílení informací, dialog 

zaměřen na zpochybňování předpokladů a vzájemném porozumění (Taylor, 2009, s. 10–

13).  

 

 

 

 

 

 
1 Cranton (2016, s. 124–125) přirovnává autenticitu zejména k podpůrné funkci a navození pozornosti 

vzdělavatele směrem k účastníkům vzdělávacího programu. Jinými slovy, vzdělavatel se chová v souladu 

s „vlastním já“ a vzájemná interakce s účastníky je prostoupena mimo jiné i jeho osobními zkušenostmi a 

užitečnými příklady ze soukromého života, čímž dochází k posílení vzájemných vazeb. 
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2 Původní a současné vymezení transformativního učení 

V této kapitole je vymezen historický kontext transformativního učení, pozornost je 

zejména věnována osobnostem, jež mají vliv na vývoj teorie transformativního učení. 

Následně je zpracován náhled do teorie transformativního učení Jacka Mezirowa a další 

perspektiv, kterými je na koncept transformativního učení nahlíženo.  

2.1 Původní vymezení transformativního učení 

Problematika vzdělávání dospělých je předmětem zájmu odborníků z odvětví 

psychologie, sociologie, andragogiky, filozofie a jiných. V průběhu historického vývoje 

vznikla řada teorií vzdělávání včetně vzdělávání dospělých, které jsou do jisté míry 

vzájemně ovlivněny, neboť kritika dosavadních teorií vzdělávání je v mnoha případech 

předpokladem a podnětem pro vznik teorie nové. Tímto úvodním nastíněním směřuji též 

k teorii transformativního učení, v jejímž kontextu souvisejícím se vznikem je relevantní 

hovořit mimo jiné o absenci dimenze „významu“ v předešlých teoriích vzdělávání 

dospělých. V oblasti vzdělávání dospělých vyvstala potřeba analyzovat individuální 

zkušenosti, a to ve smyslu zkoumání jejich původních významů a souvislostí za účelem 

následné modifikace/transformace, jež vyplývá z nesouladu dřívějšího a současného 

poznání (Mezirow, 1991, nestránkováno).  

V širším celospolečenském měřítku jsou počátky transformativního učení spojovány 

s nárůstem změn v moderní společnosti. Dynamičnost společenských podmínek přináší 

mnohem větší požadavky na dospělé, kteří musí reagovat na aktuální situace a do jisté 

míry i předvídat situace budoucí. Zkušenosti získané z formálního vzdělávání a v rámci 

socializace jsou v dospělosti zanedbatelné, charakter současné společnosti vyžaduje od 

dospělých jedinců zapojení kritického myšlení, rozšiřování perspektiv a pochopení 

souvislostí spojených se změnami. Záměrem transformativního učení je zmíněné 

požadavky dnešní doby v jedincích probouzet a podporovat tak, aby byli schopni  

ve společnosti plně fungovat (Mezirow, 1991, s. 1–3).  

O'Sullivan (1999, s. 257–258) reaguje na dynamičnost společnosti a nastiňuje 

transformační vizi vzdělávání, jež by měla přerámovat primitivní a povrchový 
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antropocentrický pohled založený na individuálních preferencích do podoby širšího 

rozměru zohledňujícího i biocentrický přístup. 

Jack Mezirow byl před vytvořením vlastního konceptu teorie transformativního učení 

inspirován řadou osobností, mezi něž patří například Paulo Freire, Jürgen Habermas, 

Roger Gould a další. Samotné počátky výzkumného bádání směřující k vytvoření teorie 

transformativního učení jsou spojovány s ženami navracejícími se do procesu dalšího 

vzdělávání, mezi něž patřila také Edee, žena Jacka Mezirowa, která se později 

v dospělosti rozhodla dokončit vysokoškolské vzdělání. V těchto situacích byly u žen 

zpozorovány a zkoumány tzv. transformované zkušenosti (Mezirow, 2018, s. 114). 

Společným znakem této cílové skupiny byla změna v sebepojetí, která byla spatřována 

v důsledku dalšího vzdělávání. Propojenost vývoje transformativního učení  

a historického kontextu sedmdesátých let dvacátého století spočívá v progresivním 

emancipačním hnutí žen, s čímž souvisí i nárůst zapojení žen do procesu dalšího 

vzdělávání (Illeris, 2014, s. 5–6). V tomto okamžiku je již objasněna volba cílové 

skupiny, jež byla v souvislosti s transformativním učením podrobena zkoumání. 

Vzhledem k charakteru zkoumání a kontextu se domnívám, že u mužské cílové skupiny 

by nebyly zaznamenány tak výrazné změny v poznání jako u žen, u nichž teprve v době 

zkoumání docházelo k výraznému nárůstu zapojení se do procesu vzdělávání.  

Paulo Freire inspiroval Mezirowa tzv. transformovaným vztahem mezi vzdělavatelem  

a vzdělávanými, jehož podstatou je vlastní angažovanost v podobě kritického povědomí 

a vnímání sociálních, politických a ekonomických aspektů. V tomto kontextu zmiňuje 

„růst vědomí“ (conscientization) jako předpoklad kritického vnímání různých aspektů 

života (Kitchenham, 2008, s. 107).  

Významný vliv na vývoj teorie transformativního učení měl nepochybně Jürgen 

Habermas, německý filozof a sociolog, jehož názorům na záměrné učení je na místě 

věnovat pozornost. Habermas se v tomto ohledu zabýval dvěma rozdílným oblastem 

učení, a to učením instrumentálním a komunikativním (Mezirow, 1991, s. 64). 

Instrumentální učení (technické) je vždy podloženo nadefinovanými předpoklady 

určitých významových schémat (věcí, událostí), jež jsou následně empiricky ověřovány. 

Podstata instrumentálního učení spočívá v řešení problémů podloženými exaktně 
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specifikovanými úkoly (Mezirow, 1991, s. 72–73). Spojitost Habermasovy teorie  

a transformativního učení spočívá ve způsobu nalezení významu dané zkušenosti, 

významu přisuzovanému věcem či událostem souvisejícím s našimi dosavadními 

zkušenostmi. 

Druhá podoba učení, kterou nazval Habermas jako učení komunikativní (praktické),  

se svým záměrem podobá instrumentálnímu učení, neboť též směřuje k porozumění 

významu zkušeností. Avšak komunikativní učení není empiricky podloženo, naopak je 

založeno na sociálních normách a na kritickém hodnocení. Prostřednictvím 

komunikativního učení je směřováno k pochopení ostatních (porozumění jejich 

referenčnímu rámci) a porozumění též sobě prostřednictvím sociální interakce (Mezirow, 

1991, s. 75).   

Přístupy k učení byly pro Mezirowa zdrojem inspirace i v kontextu s problematikou 

kritické sebereflexe, jež může být součástí instrumentálního i komunikativního učení. 

Sebereflexi je věnována pozornost v rámci ucelené oblasti tzv.  emancipačního učení, 

které se vyznačuje značnou transformující povahou. Podstatou této teorie je zvyšování 

poznání prostřednictvím sebereflektování a zároveň oproštění se od limitujících vnějších 

faktorů (Mezirow, 1991, s. 87–88).   

Na vývoj teorie transformativního učení měl také vliv Knowles a jeho sebeřízené učení. 

Mezirow od Knowlese převzal označení „sebeřízený“, avšak ve své teorii jej aplikoval 

v jiném významu. V jeho kontextu je sebeřízeným jedinec, který dokáže vytvářet 

významy svých zkušeností prostřednictvím dialogu. Tato schopnost je již předpokladem 

transformativního učení (Cranton, 2016, s. 17).  

2.2 Současné pohledy na transformativní učení 

Z dostupných zdrojů zabývajících se teorií transformativního učení je na první pohled 

patrné, že obecnou definici pro tento koncept učení je poměrně složité jednoznačně 

vymezit, neboť existuje několik rozdílných perspektiv, kterými je na transformativní 

učení nahlíženo. Řada odborných článků je zaměřena na komparaci jednotlivých 

perspektiv transformativního učení, konkrétním příkladem může být mimo jiné srovnání 
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perspektiv v nahlížení na transformativní učení z pohledu Mezirowa a Dirkxe (Dirkx, 

Mezirow a Cranton, 2006, s. 123).  

Společným znakem perspektiv transformativního učení je zkreslené dosavadní poznání, 

přičemž tato zkreslení mohou být v rámci transformativního procesu kriticky hodnocena 

v rovině epistemické, sociokulturní a psychické. Pod označením epistemický je myšlen 

specifický způsob řešení problémů, který je spojován s individuálními zkušenostmi 

daného jedince, jedná se tedy o nabývání poznání prostřednictvím vlastní interpretace. 

Zkreslení je v tomto kontextu chápáno jako přímočarý způsob interpretování nových 

zkušeností. Sociokulturní zkreslení znamená utvoření nesprávných domněnek o někom 

či něčem, jež se promítají v každé nové interakci. Zásah do psychického vnímání spojen 

s úzkostnými stavy je popisován ve spojitosti s psychickým zkreslením, jehož podstata 

spočívá v předpokládaných zábranách v chování ve spojitosti s určitou situací (Mezirow, 

1990, s. 14–16). Rozdílné způsoby v nahlížení na transformativní učení jsou zpracovány 

v následující části.  

2.2.1 Teorie transformativního učení Jacka Mezirowa 

Již bylo řečeno, tvůrcem teorie transformativního učení je Jack Mezirow. Vzhledem 

k systematičtějšímu zpracování práce je na místě se nejprve věnovat původní teorii. Zde 

je nezbytné podotknout, že označení původní teorie je vztaženo pouze na autora, neboť 

ani samotný koncept vytvořený Jackem Mezirowem není zachován v úplně prvotní 

podobě, v průběhu vývoje byl koncept i svým tvůrcem do jisté míry průběžně inovován.  

Mezirow (1991, s. 34) v souvislosti s procesem transformace odkazuje na individuální 

zkušenosti, jež vysvětluje jako uměle vytvořené konstrukce významů dřívějšího poznání. 

Vysvětluje, že význam zkušeností je ve skutečnosti jedincem vytvořená interpretace,  

jež vznikla na základě individuálního vnímání a poznání dané situace. Podloženo 

zmíněnou charakteristikou vyvozuji, že stejná situace zanechává v jedincích rozdílné 

zkušenosti, které jsou následně opět individuálně přezkoumány a případně přehodnoceny. 

Vývoj teorie transformativního učení byl formován na základech tzv. „perspektivní 

transformace“ (perspective transformation), jež byla pro Jacka Mezirowa zpočátku 

stěžejním předmětem jeho výzkumné činnosti (Jarvis, 2006, s. 173). Mezirow popisuje 
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perspektivní transformaci v souvislosti s dospělými jedinci, kteří prochází fází 

uvědomění si své velice zúžené perspektivy na vnímání reality. Tento uvědomělý stav 

navozuje potřebu a požadavek kritického reflektování a rozšiřování perspektiv poznání 

(Mezirow, 1990, s. 14). Mezirow (1997, s. 6–7) v této souvislosti hovoří o diskurzu neboli 

rozpravě, v níž je věnována pozornost rozdílným perspektivám jedinců v souvislosti  

s určitým tématem či situací.   

Illeris (2014, s. 6) zmiňuje, že teorie transformativního učení byla Mezirowem prvotně 

vymezena ve vztahu s „významovými schématy“ (meaning schemes) a „významovými 

perspektivami“ (meaning perspectives), u nichž docházelo prostřednictvím procesu učení 

ke změnám. Tyto pojmy jsou vysvětleny v následující části.  

Teorie transformativního učení operuje s řadou odborných pojmů. Zmíněná významová 

schémata jsou zkušenostmi vytvořená očekávání, jež umožňují předvídat reakce v nových 

situacích. Dalo by se říct, že fungují jako šablony automaticky aplikovatelné v nových 

kontextech (Illeris, 2014, s. 6). Pod označením významová perspektiva je myšleno 

vybudované významové schéma znalostí, domněnek, hodnotových úsudků a pocitů. 

Významové perspektivy jsou řádově na vyšší úrovni oproti významovým schématům, 

neboť se jedná o ucelené struktury, které nemohou fungovat na tak základním principu 

očekávané reakce na určitý podnět (Mezirow, 1990, s. 2). Úkolem transformativního 

učení je zmíněná významová schémata a perspektivy reflektovat, zhodnotit a případně 

restrukturovat (Mezirow, 1991, s. 5). Postupným reflektováním významových perspektiv 

dochází k jejich zpochybňování, tyto perspektivy jsou Mezirowem nazvány jako 

„zkreslené významové perspektivy“ (distorted meaning perspectives), Cranton později 

toto označení přeformulovala na „nekriticky asimilované perspektivy“ (uncritically 

assimilated perspectives), což bylo podníceno vývojem teorie (Cranton, 2016, s. 105). 

Nezbytný předpoklad pro transformativní učení je tzv. perspektivní transformace, neboť 

představuje vývojový proces, jenž umožňuje rozpoznání a nahrazení nevyhovujících 

významových perspektiv a schémat z dřívějšího poznání. Neboli dřívější poznání se stává 

neplatným a vznikají nové perspektivy prostřednictvím uceleného a kritického 

přehodnocování „dřívějších interpretací“ (prior interpretation) vlastního poznání (Jarvis, 

2006, s. 173–174). Jack Mezirow (1991, s. 3) se snažil rozlišit formativní  

a transformativní učení ve vztahu k příjemcům, kdy „formativní učení“ (formative 
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learning) má svoje využití v dětském věku a „transformativní učení“ (transformative 

learning) je uplatněno v pozdější vývojové fázi neboli v dospělosti. K tomuto rozlišení 

dospěl vymezením několika úrovní reflektivity, s tím že některé byly přisuzovány pouze 

dospělým. Ačkoliv tuto teorii neměl podloženou empirickým šetřením, stanovil tvrzení, 

že transformativní učení je pokročilejším stupněm reflektivního učení, s tím že přechod 

nastává ve chvíli konfrontace nové reality se zkreslenými, neautentickými či nesprávnými 

předpoklady a interpretacemi (Jarvis, 2006, s. 173–174). Rozdíl reflektivního  

a transformativního učení je spatřován ve způsobu reflexe a konečném charakteru 

transformace. Přičemž reflektivní učení předchází intepretace založené na reflektovaném 

obsahu a procesů a v konečné fázi může dojít k transformaci významových schémat. 

Transformativní učení je navíc podloženo reflektovanými předpoklady a směřuje 

k transformaci významových perspektiv (Mezirow, 1991, s. 108–109). Popsané procesy 

reflektivního a transformativního učení jsou znázorněny na obrázku 2. Mezirow (1991, s. 

167) na základě svého výzkumu dospěl k závěru, že sebereflexe je uplatněna pouze 

v souvislosti s transformací významových perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno podle Mezirow, 1991, s. 109 

Mezirow představuje svoji teorii transformativního učení jako epistemický vědecký 

proces realizovaný prostřednictvím instrumentálního a komunikativního učení za účelem 
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Obrázek 2: Proces reflektivního a transformativního učení 
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sebepoznání a poznání okolí, hledání významů zkušeností a přeformulování 

významových perspektiv. Celý proces učení je založen na kritické reflexi, 

přehodnocování předpokladů a obecně veškerého dosavadního poznání (Mezirow, 2018, 

s. 117).  

Teorie transformativního učení vytvořena Jackem Mezirowem je interpretována ve 

spojitosti s tzv. referenčním rámcem, který je ve vztahu k transformaci vnímán jako 

problematický, neboť představuje ustálená významová schémata a významové 

perspektivy postupným kategorizováním zkušeností, událostí a jiné. Transformativní 

učení cílí na překonání tohoto referenčního rámce, snaží se o změnu/transformaci 

domněnek, postojů, předpokladů (Mezirow, 2018, s. 116). Z uvedeného vyplývá,  

že jednání na základě referenčního rámce je pro dotyčnou osobu i pro okolí konformní, 

neboť jeho vlastností je předvídatelnost a do jisté míry i tendence k zautomatizování. 

Mezirow (2009, s. 22) tvrdí, že existující referenční rámec nevytváří prostředí pro učení 

se, neboť přejímáním dosavadního poznání nedochází ke kritickému myšlení, reflexi  

a není připraven prostor pro změny. Přesto ale referenční rámec hraje v procesu učení se 

významnou úlohu, neboť v nových situacích jsou zohledňovány dřívější interpretace 

významů zkušeností (neboli vytvořený referenční rámec), které jsou s novým poznáním 

komparovány a v případě nesouladu s dřívějším poznáním transformovány. 

Z mého pohledu je referenční rámec ve vztahu k transformativnímu učení klíčový. 

Domnívám se, že je důležité charakteru referenčního rámce porozumět do hloubky, neboť 

tím je umožněno pochopit a ujasnit si význam dosavadních zkušeností a současně je  

i definována základna pro další učení. Domnívám se, že je podstatné porozumět i tomu, 

co všechno je zahrnuto pod označením referenční rámec. V tomto ohledu vidím praktické 

využití mimo jiné u vzdělavatelů, kteří mohou prostřednictvím působení na jednotlivé 

dimenze referenčního rámce podporovat proces transformace. Domněnky jsou odvozeny 

z teoretických východisek Mezirowa (2009, s. 22–23).  

Součástí referenčního rámce jsou tři postojové složky působící na dimenzi kognitivních, 

konativních a afektivních procesů v poznání. Vzhledem k charakteru referenčního rámce, 

jenž může být definován jako soubor očekávání a předpokladů formovaných kulturou  

a dalšími faktory, je důležité si uvědomit, že uvedené postojové složky jsou zmíněnými 
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předsudky a prekoncepty limitovány. Referenční rámec se vyznačuje dalšími dvěma 

dimenzemi, a to „návyky v myšlení“ (habit of mind) a „výsledným úhlem pohledu“ 

(resulting points of view). Vlastní úhel pohledu je specifický svou přístupností ke změně 

negativních pocitů, postojů, úsudků k odlišnému úhlu pohledu, a to v okamžiku 

konfrontace s pozitivní zkušeností. Oproti tomu navyklé způsoby myšlení, cítění a konání 

jsou mnohem více trvalé a očekávané, neboť dochází k posuzování a předvídání nové 

situace na základě dřívějších zkušeností (Mezirow, 2018, s. 116–117). Smyslem 

transformativního učení je přehodnotit návyky, kterými jsou interpretovány nové situace, 

a navodit změnu v sebepojetí (Cranton, 2016, s. 7).  

Fáze transformativního učení (perspektivní transformace) 

Mezirow se věnoval výzkumu žen, které se po určité pauze navracely do procesu 

vzdělávání. Na základě svých zjištění identifikoval deset fází perspektivní transformace 

(Mezirow, 1991, s. 168–169): 

1. Matoucí/dezorientující dilema (A disorienting dilemma) 

2. Reflektování vyvolaných pocitů hněvu, studu či nejistoty (Self-examination with 

feelings of guilt or shame) 

3. Kritické zhodnocení epistemických, sociokulturních nebo psychických 

předpokladů a očekávání (A critical assessment of epistemic, sociocultural, or 

psychic assumptions) 

4. Uznání, že nespokojenost a proces transformace jsou sdílené a že ostatní již mohli 

projít podobnou změnou (Recognition that one´s discontent and the process of 

transformation are shared and that others have negotiated a similar change) 

5. Zkoumání možností pro nové role, vztahy a aktivity (Exploration of options for 

new roles, relationships, and actions) 

6. Plánování dalších postupů jednání (Planning of course of action) 

7. Získávání znalostí a dovedností pro implementaci plánů (Acquisition of 

knowledge and skills for implementing one´s plans) 

8. Dočasné zkoušení nových rolí (Provisional trying of new roles) 

9. Vytváření kompetencí a sebejistoty v nových rolích a vztazích (Buinding of 

competence and senf-confidence in new roles and relationships) 
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10. Obnovení života na základě podmínek předepisovaných novou perspektivou (A 

reintegration into one´s life on the basis of conditions dictated by one´s new 

perspective) 

Fáze perspektivní transformace jsou v závorce uvedeny v originální podobě, aby byl 

zachován jejich přesný význam. Překlady jednotlivých fází jsou pojaty spíše volněji, a to 

z důvodu snazšího vystižení jejich podstaty. Inspirací pro překlad mi byla Miroslava 

Dvořáková a její článek „Teorie transformativního učení (se) dospělých“, ve kterém 

shrnuje teorii transformativního učení včetně fází perspektivní transformace (Dvořáková, 

2012, s. 66–67). České překlady fází perspektivní transformace jsem pouze nepřejala, 

neboť jsem nacházela i jiné možnosti jejich vystižení.  

Cranton (2016, s. 16) komentuje fáze perspektivní transformace a zdůrazňuje rozdíl mezi 

původní a současnou interpretací jejich podstaty. Říká, že dřívější zřetel na proces 

utváření nové perspektivy se přesunul ke zkoumání desorientujícího dilematu. V tomto 

okamžiku vidím i odklon od prvotního zkoumání perspektivní transformace 

k současnému zaměření na celý koncept transformativního učení.  

Mezirow ve své teorii transformativního učení začal později zohledňovat i emocionální 

stránku, což je patrné z uvedených fází perspektivní transformace. Jarvis (2006, s. 175) 

v tomto ohledu zaujímá negativní postoj, poměrně kriticky se vyjadřuje k fázím 

perspektivní transformace, jež se vyznačují určitými emočními projevy. Ve druhé fázi 

osobně postrádá pozitivní projevy emocí, jako například zvídavost, prožitek nebo 

odhodlání, jež jsou vynechány na úkor zmíněných výrazně negativních projevů. Jeho 

kritika se také vztahuje na třetí fázi, kde je podle něj paušalizováno učení pouze jako 

kritické hodnocení předpokladů. A v následující fázi je jím vytýkána absence sebe 

řízeného učení.  

Teorie transformativního učení vytvořena Jackem Mezirowem je konfrontována s řadou 

dalších kritických odezev. Jarvis (2006, s. 175) upozorňuje na několik faktorů 

vzdělávacího procesu, které v teorii Jacka Mezirowa nejsou vůbec zohledněny. Například 

tato teorie nevěnuje pozornost analyzování povahy jedince, dále se například nezabývá 

sociálním kontextem. Podle Illerise (2014, s. 32) je Mezirowův koncept 
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transformativního učení obsahově do značné míry totožný s kognitivním učením. Cranton 

(2016, s. 17) připomíná kritiku, která teorii vytýká přílišnou zaměřenost na racionální 

myšlení na úkor uplatnění afektivních vlastností, jako jsou emoce, intuice, představivost 

aj. Fleming (2018, s. 9) rovněž kriticky poukazuje na racionalitu a v souvislosti s tím 

naopak naznačuje nový přístup konceptu směrem k zohledňování specifik lidské povahy 

a podpoření sebevědomí jedinců.  

Kritické ohlasy přiměly Mezirowa k zohledňování i emocionální a sociální složky 

v rámci jeho teorie transformativního učení. Tímto tématem se věnuje v publikaci 

„Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress“ (Cranton, 

2016, s. 17). Avšak i přestože začal později věnovat pozornost i dalším kontextům, 

středobodem pro něj i nadále přetrvávaly jeho původní oblasti zkoumání, kterými jsou 

poznání a interpretování dřívějších významů zkušeností (Illeris, 2014, s. 32).   

2.2.2 Transformativní učení a individualizace osobnostních typů 

Transformativní učení je popisováno a zkoumáno i z psychologické perspektivy nahlížení 

na osobnostní diferencovanost jedinců. V tomto kontextu je věnována značná pozornost 

typologii osobnostních typů, kterou vytvořil Carl Gustav Jung. Typologie je věnována 

extraverzi a introverzi, k nimž jsou přiřazeny psychické funkce myšlení, cítění, smyslové 

vnímání a intuice (Cranton, 2016, s. 61–65). Situace provázané transformativním učením 

jsou vyhodnocovány odlišnými osobnostními typy buď intuitivně, nebo za základě 

logických úsudků (Mezirow, 2009, s. 25). Osobnostní typy umožňují zvědomení 

vlastních preferencí, v kontextu s transformativním učení jde o „návyky v myšlení“, čímž 

dochází prostřednictvím transformativního procesu k postupné individualizaci jedince. 

Zařazením jedince do vytvořené typologie je možné předvídat a očekávat individuální 

reakce jedinců na určitou situaci, například i v souvislosti s dezorientující událostí, jež je 

součástí transformativního učení. Ve spojitosti určité události a jednotlivých typů je také 

pozorováno, do jaké míry je udržen nebo pozměněn vlastní „úhel pohledu“ na daný 

kontext. Vyvolání kritické reflexe, sebereflexe či zapojení se do diskurzu je rovněž do 

značné míry ovlivněno osobnostním typem jedince, neboť ne každý má k hodnocení  

a argumentování vhodné předpoklady. Stejně tak i revize a případné přetransformování 

návyků v myšlení je také ovlivněna osobnostními typy (Cranton, 2016, s. 72–75). Pro 

přehlednost jsem vytvořila tabulku, ve které jsou znázorněny jednotlivé psychické funkce 
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a jejich vztah k prvkům transformativního učení. Ve skutečnosti jsou tyto charakteristiky 

ještě ovlivněny extraverzí nebo introverzí, jež mají tendenci směřovat situace směrem 

ven nebo dovnitř k sobě, avšak v praxi mohou mít různé varianty podob, proto nejsou 

součástí uvedené tabulky.   

Tabulka 1: Psychické funkce v kontextu prvků transformativního učení 

 

Reakce na 

dezorientující 

událost 

Kritická reflexe  

a sebereflexe 

Revize navyklého 

myšlení 

MYŠLENÍ 

Změna pouze 

v případě logického 

argumentu 

kritická reflexe, 

sebereflexe 

Sepětí s vlastními 

preferencemi 

(případná revize 

logickým 

argumentem) 

CÍTĚNÍ 
Přizpůsobení se 

změně 

Přizpůsobení na 

úkor reflexe 

Revize za účelem 

harmonie 

SMYSLOVÉ 

VNÍMÁNÍ 

Otřesení změnou 

(tendence k rutině) 

Závěry srovnáním 

současné a dřívější 

zkušenosti 

Revize vtažením to 

zcela nové situace 

INTUICE 
Změna je nové 

příležitost 
Nový úhel pohledu 

Revize za účelem 

originálního, 

holistického 

pohledu 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Cranton, 2016, s. 72–75  

Rozměr transformativního učení je v perspektivě individuální psychologie rozšířen  

o složku nevědomí, která je Johnem Dirkxem popisována prostřednictvím symbolů  

a představ. Nevědomí navenek vyvolává emoce a pocity, jež mohou zkreslovat určitou 

dezorientující událost. Transformativní učení v této podobě je chápáno ve spojitosti mezi 
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vědomím a nevědomou složkou psychiky, v této souvislosti je poukazováno na dialog 

těchto dvou složek (Mezirow, 2009, s. 25). Transformativní proces je v tomto kontextu 

chápán jako vědomá práce se symboly a různými představami, které odkrývají nevědomé 

složky psychiky jedinců (Dirkx, 2000, s. 5). Dirkx (2006, s. 24–25) současně vnímá tento 

přístup jako stěžejní pro pochopení podstaty a potenciálu transformativních procesů v 

nitru jedince.   

Kucukaydin a Cranton (2013, s. 46–47) vyjadřují kritický postoj k nedostatečnému 

empirickému zpracování této perspektivy ve vztahu k transformativnímu učení a obecně 

ke vzdělávání dospělých.   

2.2.3 Transformativní učení a individuální konstrukce poznání 

Specifický rozměr perspektivy transformativního učení je popisován v souvislosti 

s učením se na základě vlastní konstrukce poznání, která předpokládá rozvoj jedince 

v závislosti na předem definované formy vytvořených významů. Tomuto přístupu je 

věnována pozornost řadou psychologů, a proto je možné spatřit několik různých podob. 

Avšak závěrečná forma je v zásadě pokaždé do jisté míry transformativní povahy. 

Například Kegan popisuje konstruktivistický vývoj mysli, jež zahrnuje formu spontánní, 

konkrétní, socializační, sebetvůrčí a sebetransformační. Tato závěrečná forma, taktéž  

i u jiných autorů, je provázena sebereflexí (Mezirow, 2018, s. 122–123).   

2.2.4 Transformativní učení a psychické zkreslení 

Koncept transformativního učení je zasazen mimo jiné i do oblasti psychologického  

a psychiatrického prostředí, v níž se psychiatr Roger Gould angažuje propojením 

transformativního přístupu k učení a psychicky zkreslených událostí. Označení 

„psychické zkreslení“ je spjato s konkrétními situacemi z dětství, které zanechávají  

v jedincích traumatizující zkušenosti. Takto silně negativní zkušenosti mohou mít podle 

Gouldovy teorie negativní dopady v dospělém věku, a právě v tomto okamžiku nachází 

své uplatnění transformativní učení. V tomto kontextu je nezbytné vyzdvihnout 

„zkreslení“, jež je specifické neadekvátními a nepředpokládanými reakcemi 

vymykajícími se současnému vědomí. Transformativní proces spočívá v odstranění 

těchto zkreslených situací a obnovení schopností pro běžné fungování ve společnosti 

(Mezirow, 2018, s. 123).   
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3 Transformace a její dimenze změn  

Transformace, obdobně jako učení, je proces vyvolávající určité změny. Výslednou 

transformaci předchází získávání zkušeností v rámci interakce s okolním světem, které 

jsou následně jedincem přehodnoceny a proměněny v individuální charakteristiky 

vytvářející vlastní postoje, hodnoty, domněnky, znalosti aj. Transformace je ve vztahu 

k jedinci pozorována komplexně, proces změny se objevuje v rovině mentálních funkcí  

i fyzických podmínek, které se odrážejí ve vnitřním vnímání a prožívání, zároveň jsou 

pozorovány i prostřednictvím poznání a konání. Z uvedeného lze zobecnit tři dimenze 

procesů, jež jsou v souvislosti s transformací modifikovány (Jarvis, 2006, s. 87–88): 

• kognitivní dimenze, 

• konativní dimenze, 

• afektivní dimenze. 

Kognitivní dimenze je proces zaměřen na poznávání, a to prostřednictvím vědění  

a myšlení. Kognitivním vývojem se již zabýval například Piaget, který vytvořil kognitivní 

fáze vztahující se k etapám evolučního vývoje jedince (Jarvis, 2006, s. 88). Illeris (2014, 

s. 26) zmiňuje zásah do kognitivní dimenze ve spojitosti se zvyšováním vědomí. Zvýšení 

vědomí je chápáno jako zásah do vytvořených struktur vědění a myšlení za účelem 

dosažení určitých změn, a to prostřednictvím procesu učení. Z uvedeného vyvozuji,  

že k zvýšení vědomí může dojít až v okamžiku zvědomení současného stavu a uvědomení 

si přínosu tento stav změnit za účelem navození nového poznání. V tomto kontextu 

dávám do souvislosti transformativní proces a proces učení, kdy zvýšení vědomí 

prostřednictvím učení může vyústit až v transformaci dřívějšího poznání.   

Již bylo zmíněno, že v souvislosti s kognitivní dimenzí je věnována pozornost vědění a 

myšlení. V literatuře je vědění označeno pojmem „knowing“. Vědění má na rozdíl od 

znalostí charakter dynamičnosti, pružnosti a způsobilosti ke změnám (transformaci). 

Naproti tomu „znalosti“ (knowledge) působí spíše staticky, neboť představují objektivně 

generované poznání vnějšího světa. Znalosti jsou převzatými informacemi a daty, které 

jsou jedincem modifikovány v závislosti na jeho vlastní zkušenosti. Z hlediska 

kategorizování je možné vnímat vědění jako souhrn znalostí a domněnek. Znalosti  
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a domněnky jsou charakterově velice podobné, neboť jsou utvářeny v souvislosti 

s určitou realitou. Nicméně domněnky jsou pouze vnitřním pohledem na danou realitu, 

jinak řečeno na rozdíl od znalostí nejsou adekvátně označeny jako validní. Do vědění jsou 

promítnuty též hodnoty, kterým věnoval pozornost například Kohlberg, jež vytvořil stádia 

morálního vývoje přecházející ze stádia sobectví či egoismu, přes dodržování 

společenského řádu a pravidel až po utvoření vlastních hodnot. Kognitivní dimenze je 

ovlivněna i postoji, prostřednictvím nichž se jedinec s daným sociálním objektem 

ztotožňuje či neztotožňuje. Riziko v této dimenzi může nastat v okamžiku tzv. kognitivní 

disonance, kdy se objeví dva protichůdné elementy. V tomto případě je nezbytné 

nahlédnout na vnější kontext prostřednictvím procesu učení (Jarvis, 2006, s. 89–97). 

V souvislosti s transformativním učením vnímám kognitivní disonanci jako okamžik již 

zmíněného „desorientujícího dilematu“, neboť se jedná o nepředvídanou situaci, ve které 

dochází ke konfrontaci s rozdílnými perspektivami. Součástí procesu transformace je 

přehodnocování dřívějšího poznání, zapojení kritického myšlení. Obecně proces myšlení 

je označen jako druhý aspekt kognitivní dimenze (Jarvis, 2006, s. 97). Jarvis (2006, s. 98) 

poukazuje na myšlení jako na kognitivní proces, prostřednictvím něhož jsou reflektovány 

dřívější zkušenosti a současně i plánovány nové příležitosti vycházející z dřívějších 

zkušeností.  

Kognitivní dimenze procesů poznání má nezpochybnitelně transformativní povahu, avšak 

transformace je velice složitý a komplexní proces, ve kterém se prolíná myšlení ještě 

společně s prostým děním, jež je součástí každodenního života. V této tzv. konativní 

dimenzi procesů je charakteristická transformace zkušeností prostřednictvím jednání. 

Neboli k transformaci dochází na základě prožité situace (Jarvis, 2006, s. 114).  

Afektivní dimenze procesů je oblast emočního působení, která má též významný vliv na 

proces učení. S každou zkušeností jsou spjaty emoce v podobě úsudků, pocitů nebo 

sklonů k jednání. Emoce jsou vnitřními reakcemi na určitou zkušenost, čímž zároveň 

otevírají prostor pro hodnocení dosavadních zkušeností a vytváření nových perspektiv. 

Emoce do značné míry navozují transformaci. V tomto kontextu jsou vymezeny tři typy 

zkušeností, a to funkční (utváření smyslnosti zkušeností na základě vlastních úsudků), 

dysfunkční (emočně negativně laděná zkušenost, jež vznikla v důsledku závisti zdánlivě 

výjimečných předností u jiných lidí) a hloubková. Hloubková zkušenost již přesahuje 
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racionální porozumění reality, kde se promítají například emoce překvapení, nejistoty 

(Jarvis, 2006, s. 108–110). Součástí afektivní složky jsou mimo emoce také intuice  

a představivost, jež mají též svoji funkci v procesu transformativního učení. Představivost 

umožňuje náhled na nové perspektivy, čímž navozuje transformaci poznání. V této 

souvislosti může být sebereflexe suplována vlastní intuicí (Mezirow, 2018, s. 118–119). 

Pozornost Jarvise (2018, s. 22–23) je v tomto kontextu soustředěna na širší kontext 

transformativního učení, jenž je v rámci určitých cyklů provázán celým životem. Z jeho 

pohledu mohou být transformovány pocity, jedinec jako celek a rovněž i sociální situace, 

avšak transformace jednotlivých složek probíhá vzájemně. Konkrétním příkladem je 

cyklus transformování pocitů, jenž je založen na smyslovém prožívání směřující 

k dosažení primárních zkušeností. Mnohem sofistikovanější cyklus učení, jenž funguje 

ve stejném okamžiku, je cílen na dosažení sekundárních zkušeností, přičemž závěrem 

cyklu dochází k transformaci jedince. Tento cyklus je interpretován na časové ose  

a zároveň v sociálním kontextu, kdy prostřednictvím myšlení, cítění a konání dochází 

k transformování jedince a jeho zkušeností. Zásadním prvkem pro transformační učení 

jsou zkušenosti a jejich reflektování. Sociální prostředí samo o sobě nemá edukační 

charakter, avšak transformováním jedince dochází zároveň i k novému náhledu na 

sociální kontext a tím i k dalším interakcím. 
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4 Transformativní učení jako součást zážitkového vzdělávání 

Problematika transformativního učení je v této práci zasazena do kontextu zážitkového 

vzdělávání dospělých, neboť z mého pohledu zážitkové programy svým přístupem  

a charakterem značně podporují proces transformace. Současně transformativní učení  

a zážitkové vzdělávání v praxi využívají podobné prvky jako je zkušenost, kritická 

reflexe, dialog aj. Vztah zážitku a transformativního učení je mimo jiné například součástí 

vědecké činnosti MacKeracherové, jež se v příspěvku „The Role of Experience  

in Transformative Learning“ věnuje vlastní zkušenosti spjatou s transformativním učením 

(Cranton, 2016, s. 115). V následujících kapitolách je věnována pozornost 

transformativnímu učení jako součásti zážitkových vzdělávacích programů, následně již 

konkrétně zážitkovému vzdělávání dospělých.  

4.1 Transformativní učení v kontextu vzdělávacích programů 

Transformativní učení může být přímo ukotveno jako součást vzdělávacích a rozvojových 

programů. Navržený design programů je například možné koncipovat do podoby 

instrumentálního či komunikativního učení. Vzdělávací a rozvojové programy zaměřené 

na instrumentální učení jsou sestaveny do modulů, v nichž je s přibývající náročností 

řešen specifický úkol, který je stanoven na základě identifikovaných potřeb jedinců. 

Vstupy i průběžné výstupy jedinců jsou měřeny individuálně, rovněž i přístup je 

individualizován. Společným znakem je navození změny v poznání. Naproti tomu 

komunikativní učení je založeno na diskurzu, vzájemném poznávání, otevřenosti  

k novým perspektivám prostřednictvím reflexe a hodnocení. Programy se zmíněnými 

přístupy k učení mohou být doplněny o kritické hodnocení předpokladů, tato oblast je 

pojmenována jako emancipační učení (Mezirow, 1991, s. 214–215).  

Dirkx (1998, s. 11) vnímá transformativní učení jako skrytou a nevědomou součást bytí, 

kterou je možné podpořit, zvědomit a rozvíjet dlouhodobým a hlubokomyslným 

zainteresováním. Transformace účastníků není vždy předem zaručena, dopady závisí na 

přístupu účastníků, do značné míry jsou ovlivněny i rolí vzdělavatele/facilitátora a jeho 

přístupem k realizaci vzdělávacího programu. Od vzdělavatelů je očekávána vysoká míra 

autenticity (Cranton, 2016, s. 78–79). Jejich významným úkolem je facilitace 

vzdělávacích programů, vytvoření prostředí pro skupinový diskurz a stanovení cílů 
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a témat, u nichž je předpokládán více perspektivní rozměr. Účelem je rozvinout 

autonomní myšlení jednotlivých účastníků, zvědomení si svého zaujatého vnímání okolí 

a následně směřování k přehodnocení a rozšiřování perspektiv (Mezirow, 1997, s. 10–

11). Ze zmíněného přístupu vzdělavatele je možné vydedukovat, že do účastníků 

programu je vložena obrovská míra zodpovědnosti a vlastní iniciativy. Samotný průběh 

a podmínky jsou často v působení účastníků, kteří v rámci skupiny sdílí své odborné 

zkušenosti (Imel, 1998, s. nestránkováno). Mezirow (1991, s. 209) tvrdí,  

že transformativní učení je vždy provázáno a pěvně spjato s „jednáním“, jež je hnací silou 

pro navození procesu transformace. Cranton (2016, s. 130–131) se spíše přiklání 

k důležitosti podpoření jednání ze strany vzdělavatele směrem účastníkům vzdělávacího 

programu, a to například spoluúčastí při vytváření akčního plánu. Rozdílný pohled na 

„jednání“ souvisí s vývojem transformativního učení, jenž v novější podobě zohledňuje  

i individuální charakteristiky jedinců. Znamená to, že ne každý jedinec je bez podpory 

schopný bezprostředně reagovat na neobvyklé situace, proto nemůže být jednání v tomto 

významu u každého jedince očekávané. Zároveň je ale také kladena pozornost na 

problematiku zmocnění, jež může vyvolat reflektivní prostředí směřující k transformaci. 

Účastníci jsou zmocněním podpořeni k vlastní odpovědnosti nalézat nové možnosti  

a současně i do hloubky porozumět sobě a okolí. Přičemž tento aspekt ve vzdělávacích 

programech přináší vzdělavatelům poměrně náročné podmínky, protože způsob 

zmocnění je diferenciován jedinečností každého účastníka. Vzdělavatel si musí být 

vědom těchto odlišností, neboť dopad je promítnut v rozdílných reakcích účastníků 

programu (Cranton, 2016, s. 102). V této souvislosti je vnímán značný důraz na 

autentický vztah vzdělavatele a účastníků kurzu, jenž je popisován jako základní prvek 

transformativního učení (Taylor, 2009, s. 13). Účastníci jsou součástí skupiny, jež je 

definována společným cílem, normami a mezilidskými vztahy. Toto sepětí vyvolává 

skupinovou podporu v průběhu transformativního učení a zároveň i umožňuje vytvářet 

„síť vztahů“, jejíž členové mohou různými cestami sdílet zkušenosti a vytvářet tak vhled 

k jiným přístupům k dané problematice (Cranton, 2016, s. 125–127). Transformativní 

přístup k učení je především podmíněn vytvořením podmínek, jež umožňují nové vhledy 

a vyvolávají tendence k zpochybňování (Wang a Cranton, 2011, s. 63).  

Transformativní přístup k učení je široce využitelný, mimo jiné může být přenesen i do 

programů, jež jsou zaměřeny na získávání technických znalostí, a to prostřednictvím 
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instrumentálního učení. V tomto případě je vzdělavatel vnímán jako „expert“, ale i jako 

„designér“, který konstruuje jednotlivé fáze programu s ohledem na dřívější zkušenosti 

účastníků. Od účastníků programů je očekáván kritický přístup k řešení úkolů s důrazem 

na rozšiřování perspektiv a nových možností. Programy zaměřené na interakci  

a vzájemné vztahy, jejichž výstupem je hlubší poznání sebe a ostatních, jsou postaveny 

na komunikativním učení. I v tomto případě je specifikován vzdělavatel (facilitátor), a to 

v roli tzv. „manažera“, „držitele zdrojů“, jenž účastníky směřuje, vytváří důvěrné 

prostředí a zároveň poskytuje hmatatelné i nehmatatelné zdroje. Vzdělavatel má 

specifickou charakteristiku a funkce i v souvislosti s emancipačním učením. Vzhledem 

k tomu, že cílem emancipačního učení je navodit nové perspektivy za pomoci kritického 

myšlení, vzdělavatel v roli tzv. „reformátora“ či „provokatéra“ stimuluje účastníky 

programu k zpochybňování dosavadního poznání a podněcuje k individuálním či 

společenským změnám (Cranton, 2016, s. 78–83). Illeris (2014, s. 27) poukazuje na 

skupiny jako na prostředí vytvářející příležitost pro vzájemnou interakci, v níž dochází 

k novým poznáním.  

Role vzdělavatele a jeho přístup k učení a na druhé straně individuální charakteristiky 

účastníků mají podle uvedených zdrojů obecně zásadní vliv na proces transformace. Za 

účelem dosažení transformativního procesu jsou v praxi využívány strategie a postupy, 

jež vytvářejí konkrétní podobu vzdělávacích a rozvojových programů. Těmito 

strategiemi učení jsou (Cranton, 2016, s. 107): 

• dotazování se či zpochybňování, 

• zvyšování vědomí související se zkušenostmi, 

• časopisy2, 

• kritické události,  

• umělecké aktivity,  

 
2 Časopisy v tomto kontextu představují jakékoliv publikované zdroje, které jsou pro účely 

transformativního učení využity k analyzování a interpretování předložených textů účastníky vzdělávacího 

procesu. Vzdělavatel se prostřednictvím dotazování zaměřuje na identifikování jejich obsahu, procesů a 

předpokladů (Cranton, 2016, s. 114–115). Připomínám, že zmíněné složky jsou součástí transformativního 

učení. Domnívám se, že časopisy nemusí být jediný zdroj využitý k podobným účelům, v této souvislosti 

mohou být účastníky vzdělávacího programu interpretována jakákoliv jiná média.  



37 

 

• zážitkové učení/vzdělávání. 

Vzhledem k tomu, že některým strategiím byla již věnována pozornost v předchozích 

kapitolách, nyní již bude zaměřena pozornost jen na určité úseky strategií. Problematice 

dotazování a zpochybňování byl do jisté míry již vymezen prostor, nyní je na místě jen 

vyzdvihnout jejich možnost uplatnění jako strategie vzdělávacích programů. Dotazování 

může být využito například i jako metoda při analyzování určité kritické události. 

Zvyšování vědomí může být vnímáno různě, a to v závislosti na daný kontext. Strategie 

zvyšování vědomí vztažena k transformativnímu učení je chápána jako schopnost 

nahlédnout na zvnitřněné zkušenosti z jiného úhlu pohledu, což může být v reálné situaci 

poměrně náročný proces. Za tímto účelem je možné využít řadu metod, jež značně 

napomáhají k případné transformaci. Konkrétními příklady jsou například hraní rolí, 

simulování určité situace či vyprávění příběhu jednotlivými účastníky ze svých vlastních 

perspektiv. Studium odborných zdrojů (například zmíněné časopisy) též přináší náhled 

na nové perspektivy, jež následně mohou například vyvolat prostor pro dotazování  

a zpochybňování rozdílných perspektiv autorů. Tato strategie je zakomponována do 

vzdělávacích programů v podobě kreativního ztvárnění určité transformativní tematiky, 

například za využití výtvarných technik a pomůcek, filmů, knih (Cranton, 2016, 105–

119). Zážitkovému učení/vzdělávání je vzhledem k charakteru práce věnována 

samostatná kapitola.  
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5 Zážitkové vzdělávání dospělých 

Zážitkové vzdělávání či učení (zkušenostní učení) je ve svém nejširším významu chápáno 

jako celoživotní proces učení a vzdělávání, jenž prostupuje napříč životem a prolíná se 

v oblastech vzdělávání, pracovního života a osobního rozvoje. Zážitkové učení je v tomto 

kontextu vnímáno jako metoda učení, jejímž využitím jsou zmíněné oblasti vzájemně 

rozvíjeny. Výstupy zážitkového učení v prostupném systému zanechávají v jedincích 

zkušenosti a zážitky, které komplexně zkvalitňují jejich fungování a zároveň jsou zdrojem 

pro další učení a rozvoj (Kolb, 2015, s. 3–4). Zážitkové učení může být chápáno zcela 

konkrétně v podobě metody učení, nicméně mnohem abstraktněji je vnímáno i jako učení 

se ze zkušeností z dřívějšího poznání (Kolb, 2015, s. 6). Učení prostřednictvím zážitku je 

založeno na reflektování zkušeností, které jsou spjaty s určitou prožitou aktivitou. 

Přičemž reflexe je pro zážitkové vzdělávání či učení stěžejní, bez níž by procesu učení 

nebylo docíleno (Wurdinger, 2005, s. 8). V této souvislosti jsou spatřeny podobné znaky 

s konceptem transformativního učení.  

Počátky zážitkového vzdělávání jsou spojovány s Johnem Deweyem, jehož tzv.  

progresivní přístup k učení měl být uplatněn mimo jiné ve vysokoškolském vzdělávání. 

Záměrem nového přístupu, jenž byl zpočátku spíše tradičním přístupem s větším důrazem 

na zkušenost, bylo vypořádat se s proměnlivými situacemi v rámci celoživotního učení. 

Cílovou skupinou ve vzdělávání se nově stala i minoritní skupiny chudších  

a nevzdělaných lidí, ke kterým bylo potřeba přistupovat zcela konkrétním přístupem 

zaměřeným na praxi. Dewey vnímal zejména potřebu vtažení vzdělávacího přístupu do 

přímé souvislosti s realitou. Za tímto účelem se začal více zaměřovat na tradiční metody 

učení, jako jsou například metody kooperativního vzdělávání, laboratorní cvičení, řešení 

projektů (Kolb, 2015, s. 4–6). 

Přístup zážitkového vzdělávání začal být uplatňován i u dospělých v období narůstajících 

změn ve společnosti, a to v souvislosti s fenoménem stárnutí populace a větším zacílením 

na kariérní rozvoj dospělých. Aplikování zážitkových metod mělo a současně i může  

u této cílové skupiny odbourat negativní postoj ke vzdělávání, jenž byl v jedincích 

zakotven z formálního vzdělávání v dětském věku (Kolb, 2015, s. 6). Deweyho přínos 

v oblasti zážitkového vzdělávání a rovněž i v konceptu transformativního učení je 
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vícerozměrný, v rámci svého odborného působení se zaměřil mimo jiné i na problematiku 

hodnocení, konkrétně představil reflektivní způsob myšlení, jenž je v současnosti 

významnou součástí pro obě zmíněné oblasti (Cranton, 2016, s. 115).  

Deweyho výrazná orientace na zážitek jako zásadní prvek vzdělávání jej vedla 

k vytvoření konkrétní podoby modelu učení. Model je složen ze tří fází, od pozorování 

okolí, přes promýšlení až po proměňující se úsudek. Spouštěčem tohoto učebního procesu 

je konkrétní zážitek, který v první fázi vyvolává potřebu pozorovat okolí jako způsob 

nového učení. Ve fázi promýšlení dochází ke komparaci s předešlými zkušenostmi, a to 

prostřednictvím shromažďování informací. Cílem je pochopit význam zážitku. 

V návaznosti na tuto fázi dochází k vytváření úsudku, závěru. Cyklus se stále opakuje, 

neboť všechny získané zkušenosti se promítají do budoucnosti a jsou zdrojem pro 

navození nového procesu učení (Hanus, 2009, s. 35–37). Existuje mnoho dalších modelů 

zážitkového vzdělávání, za účelem porovnání různých přístupů k zážitkovému vzdělávání 

jsem vybrala několik dalších příkladů k nahlédnutí.  

Počátky zážitkového vzdělávání jsou spojovány i se sociálním psychologem Kurtem 

Lewinem, který mimo jiné vytvořil metodu laboratorního výcviku a T-groups metodu. 

Tyto metody jsou charakterizovány ve dvou kontrastních rovinách, a to subjektivní 

(uplatnění a vytváření zkušeností, hodnoty, užitek) a objektivní (teorie, fakta, techniky). 

Obě roviny fungují ve vzájemném vztahu, kdy individuální zážitky a zkušenosti jsou 

vyvolány prostřednictvím připravených postupů a přístupů (Kolb, 2015, s. 8–11). Lewin 

využil své poznatky a vytvořil svůj model učení, který se částečně podobá modelu 

Deweyho. Avšak jeho model je složen ze čtyř fází, ve které je již v první fázi zdůrazněn 

konkrétní zážitek. V tomto modelu je dále uplatněno hodnocení v podobě reflexe, čímž 

jsou následně vyvozeny abstraktní návrhy a zevšeobecnění. V závěrečné fázi cyklu 

dochází k přenesení výsledků zevšeobecněného zážitku do nových situací a případné 

změně chování (Hanuš, 2009, s. 39).  

Na zážitek z pohledu kognitivního vývoje nahlíží Piaget. Jeho teorie učení je podstavena 

na rozšiřování poznání prostřednictvím zážitků a zkušeností v rámci interakce s okolím. 

Přičemž tímto způsobem je formována i inteligence (Hanuš, 2009, s. 40–41).  
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Problematika zážitkového vzdělávání je v četné odborné literatuře představována 

především ve spojitosti s Kolbovým cyklem učení, jenž je orientován na konkrétní zážitek 

jako podnět k novému učení (Cranton, 2016, s. 115). Kolb byl při sestavení svého cyklu 

učení inspirován všemi výše zmíněnými osobnostmi. Jeho proces učení začíná konkrétní 

zkušeností získanou zážitkovou aktivitou, která je následně reflektována jednotlivými 

účastníky. V rámci třetí fáze zobecnění jsou vyzdvižena silná i slabá místa reflektované 

události, jejichž sumarizováním jsou vyvozeny určité změny. Za účelem ověření jejich 

správného přenastavení jsou převedeny do praxe, tedy jsou aktivně zkoušeny (Hanuš, 

2009, s. 42–43). Kolbův cyklus učení je pro přehlednost znázorněn na obrázku 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hroník, 2007, s. 47 

 

Cranton (2016, s. 116–117) uvádí konkrétní strategie v rámci zážitkového vzdělávání, 

které mohou být podnětem pro navození transformativního procesu. Těmito strategiemi 

jsou: 

• vymezení prostoru pro diskurz, a to v průběhu i po ukončení zážitkové aktivity, 

• podpoření účastníků zážitkové aktivity k sdílení svých zážitků a zkušeností 

například prostřednictvím odborných časopisů, 

Obrázek 3: Kolbův cyklus učení 
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• podpoření vzájemného doptávání mezi účastníky zážitkové aktivity, 

• srovnání individuálního vnímání zážitku s teoretickými východisky a identifikace 

vzájemných odlišností,  

• propojení současných zážitků s dřívějšími zkušenostmi a jejich sdílení,  

• využití skupinové metody brainstormingu za účelem analyzování zážitků  

a prožitků z aktivity, 

• nasměrování účastníků nahlédnout do budoucího profesního života v nových 

perspektivách a specifikování změn s tím souvisejícími,  

• navození nových zážitků za účelem validace těch předešlých. 

V odborné literatuře je rovněž věnována pozornost samotné zkušenosti či zážitkům, jež 

jsou spjaty s průběhem zážitkového vzdělávání. Zkušenost či zážitek je v kontextu 

procesu učení velice užitečným prvkem, neboť přináší náhled na problematiku z úplně 

odlišné perspektivy a zcela specifickým způsobem vytváří nové poznání (Usher, 2018, s. 

201). Zkušenost je chápána mimo jiné jako emotivní reakce, jež je spuštěna určitou situací 

(Jarvis, 2006, s. 181). Kolb na rozdíl od Deweyho vnímá zkušenost v mnohem užším 

významu. Podle něj je zkušenost zdrojem nových znalostí, zkušenost je záměrně 

navozena za účelem učení se. Naproti tomu Dewey významně zohledňuje i zkušenost 

jako výsledek každodenního fungování ve společnosti, v jeho případě je spatřována větší 

propojenost různých podnětů učení se (Elkjaer, 2018, s. 70–71).  

Již jsem zmiňovala souvislosti zážitkového vzdělávání s transformativním učením. V této 

spojitosti bych upozornila i na samotnou zkušenost, jež může mít ve vztahu k jedinci 

transformativní povahu. (Beard a Wilson, 2018, s. 6).  
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6 Empirické šetření – Reflexe dopadů transformativního učení na 

účastníky zážitkových programů 

Následující kapitola je věnována empirickému šetření. Hendl (2016, s. 38) zmiňuje 

obecný postup, od vymezení oblasti výzkumu, přes definování výzkumného problému 

včetně jeho účelu až po stanovení výzkumných otázek/hypotéz. Výzkum je tematicky 

zaměřen na koncept transformativního učení v rámci zážitkových vzdělávacích 

programů. Šetření je soustředěno přímo na účastníky zážitkových programů, neboť k této 

cílově skupině je směřováno ve spojitosti s objektem výzkumu, jenž je vymezen cílem 

diplomové práce. Cílem práce je identifikovat, jaké dopady v interpretaci zkušeností 

účastníků přináší zážitkové programy využívající transformativní přístup k učení.  

Empirické šetření je postaveno na teoretických východiscích, jež jsou zpracována 

v předcházejících kapitolách do dvou větších úseků. Prvním je koncept transformativního 

učení včetně různých perspektiv, jež jsou ve vztahu k němu uplatňovány. Následně je 

zpracován vhled do problematiky zážitkového vzdělávání. V rámci výzkum jsou 

reflektovány změny ve způsobu vnímání, chování nebo jednání účastníků, kteří 

absolvovali zážitkové kurzy realizované transformativním přístupem k učení, a jejich 

možnosti aplikování do pracovního a případně i osobního života. Jinak řečeno, v rámci 

empirického výzkumu jsou zjišťovány konkrétní dopady transformativního učení 

vnímány a zpozorovány z pohledu respondentů, kteří se zúčastnili zážitkových kurzů. 

Zmíněné reflektované změny a posun v poznání jsou chápány jako výzkumný problém. 

Témata realizovaného výzkumu jsou vztažena k účastníky absolvovaným zážitkovým 

programům, avšak transformativní proces a jeho dopady jsou reflektovány v širší 

perspektivě. Například jsou zohledněny i další možnosti sebevzdělávání či učení se  

z vlastních zkušeností v rámci pracovního zařazení. 

Ve spojitosti s definovaným cílem jsou vymezeny čtyři výzkumné otázky, jež jsou 

v návaznosti na analyzování a interpretování výsledků z empirického šetřená 

zodpovězeny.  
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Výzkumné otázky jsou následující: 

1. otázka: Co si účastníci kurzu představují pod osobnostní změnou dosahovanou za 

pomoci učení ve vztahu ke svému každodennímu životu? 

2. otázka: Co nejvíce ovlivňovalo proces učení účastníků? 

3. otázka: V čem nastaly u účastníků kurzu zásadní pociťované transformace? 

4. otázka: Jaké dopady po absolvování kurzu vnímají účastníci ve vztahu k jejich 

každodennímu životu? 

Empirické šetření je realizováno prostřednictvím kvalitativního výzkumu, neboť 

s ohledem na zkoumanou problematiku je důležité směřovat více do hloubky a vnímat 

detaily interpretací respondentů, které mohou přinést zcela zásadní zjištění potřebné pro 

dosažení stanoveného cíle. Hendl (2016, s. 59) zmiňuje „pružnost“ jako nepostradatelnou 

vlastnost kvalitativního výzkumu, jež umožňuje vývoj a modifikaci vytvořené struktury 

s ohledem na konkrétní průběh empirického šetření. Záměrem práce je reflektovat 

individuální posun v poznání, což by využitím kvantitativního výzkumu nebylo docíleno. 

Tuto domněnku je možné opřít o Hendla (2016, s. 59), který kvantitativní výzkum 

popisuje v souvislosti s předem vytvořenou strukturou zkoumání, která je v průběhu 

šetření neměnná.  

V následující části jsou podrobně rozpracovány jednotlivé fáze uskutečněného 

kvalitativního šetření, v této souvislosti jsem vycházela z odborných zdrojů Jana Hendla, 

Michala Miovského, Kláry Šeďové a Romana Švaříčka.  

6.1 Charakteristika výzkumného vzorku a metoda jeho výběru 

Výzkumný vzorek pro účely empirického šetření celkově čítal 9 respondentů, z nichž 6 

respondentů bylo mužského pohlaví, 3 respondenti ženského pohlaví. Respondenti se 

pohybovali ve věkovém rozmezí přibližně 30 let až 50 let, přičemž vymezení přesného 

věku není pro účely empirického šetření zásadní. Všichni respondenti byli pracovníci na 

vedoucích pozicích v zaměstnaneckém pracovním poměru malých, středních i velkých 

firem.  
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Respondenti před započetím empirického šetření obdrželi informovaný souhlas v tištěné 

podobě, jehož podpisem souhlasili s účastí ve výzkumu a zároveň byli srozuměni 

s ochranou jejich identity. Vzor „informovaného souhlasu účastníka empirického šetření“ 

je k nahlédnutí v příloze A této práce. Vzhledem k zachování úplné anonymity, jež byla 

podmínkou zapojení se do šetření, specifikuji respondenty níže pouze pracovní oblastí, 

ve které se pohybují v rámci svého pracovního zařazení. V části, ve které jsou 

analyzována data, jsou respondenti rozlišeni písmeny, která jim byla v závislosti na jejich 

pořadí ve výzkumu abecedně přiřazena.  

Tabulka 2: Výzkumný vzorek 

respondent pracovní oblast 

A ekonomie/pojišťovnictví 

B obchod/hotelnictví 

C vzdělávání/informační technologie 

D back office/informační technologie 

E informační technologie 

F analýza/informační technologie 

G informační technologie 

H informační technologie 

I logistika 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výběr vzorku respondentů byl proveden v několika na sebe navazujících fázích, přičemž 

získání vhodných respondentů předcházelo sestavení kritérií, s nimiž musí vhodný 

respondent korespondovat. Švaříček (2014, s. 72–73) říká, že „cílem není, aby 

reprezentoval určitou populaci, ale určitý problém.“ V souladu s tímto výrokem jsem též 

postupovala, a to tím způsobem, že jsem se primárně soustředila na sestavení kritérií pro 

výběr vzdělávacích programů, až následně jsem se začala zabývat účastníky vybraných 

programů. Jinak řečeno, i přestože jsou respondenty účastníci kurzu a jejich interpretace 

naplňují výzkumný problém, důraz je kladen na oblast výzkumného problému (v tomto 

případě transformativní učení a zážitkové programy), s nimiž jsou následně spojeni určití 

respondenti.  
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Klíčovým kritériem bylo zaměřit se na dlouhodobé vzdělávací a rozvojové programy, 

které jsou realizovány zážitkovou metodou. Záměrem pro výběr dlouhodobých 

programů, které jsem si specifikovala spodní hranicí čtyř měsíců, byl vlastní předpoklad 

(podložen o teoretická východiska v předešlých kapitolách) větší pravděpodobnosti 

navození transformace u účastníků. Dalším kritériem bylo zaměření programu. V tomto 

ohledu jsem omezila výběr na manažerské programy, neboť mým úmyslem bylo zaměřit 

se na respondenty, kteří procházejí kariérním vývojem či nějakou změnou v rámci 

pracovního zařazení. Tato zmíněná kritéria jsem následně hledala v sylabech zážitkových 

programů vzdělávacích institucích, které jsem nacházela přes internetový vyhledavač 

„Google“. Tento postup získávání vzorku respondentů popisuje metoda záměrného 

(účelového) výběru, která je založena na systematickém výběru respondentů na základě 

určitých charakteristik požadovaných pro výzkumnou činnost. Tato metoda byla 

konkrétně realizována prostřednictvím strategie „záměrného (účelového) výběru přes 

instituce“ (Miovský, 2006, s. 135–138). Zmíněným kritériím odpovídalo sedm 

konkrétních programů, z nichž jsem pro účely empirického šetření vyselektovala celkem 

tři programy. Závěrečnou selekci ovlivnila specifikace programů v souvislosti 

s telefonickým, emailovým či osobním kontaktováním kompetentních osob daných 

institucí, případně přímo jejich nezájem zprostředkování respondentů.  

Za účelem zajištění anonymity nejsou v práci přímo zmíněny ani názvy vzdělávacích 

institucí, rovněž ani názvy samotných programů. Respondenty jsem získala přes 

kontaktní osoby institucí, jež jsou ve výzkumu nazývány jako tzv. „dveřníci“ 

(gatekeepers). Podle Hendla (2016, s. 154) to jsou „osoby umožňující výzkumníkům pobyt 

v terénu a přístup k zajímavým jedincům a skupinám.“ Primární funkcí „dveřníků“ bylo 

zprostředkování respondentů, přičemž účast na empirickém šetření byla následně 

podmíněna samotnými zájmem a ochotou samotných účastníků zážitkových programů. 

Větší skupina účastníků byla mnou oslovena a motivována video medailonkem, jenž jsem 

vytvořila na žádost lektora/kontaktní osoby vzdělávací instituce.    

6.2 Metoda sběru dat 

S ohledem na výzkumný problém a cíl výzkumu jsem usoudila jako nejvhodnější metodu 

sběru dat cestou rozhovoru, neboť mimo jiné jsem chtěla zajistit i interakci s jednotlivými 

respondenty. Formou realizování výzkumu bylo dotazování v podobě 
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polostrukturovaných rozhovorů. Podle Hendla (2016, s 168) „se vyznačuje definovaným 

účelem, určitou osnovou a velkou pružností celého procesu získávání informací.“ Tato 

charakteristika přesně odpovídá požadavkům, jež jsem vzhledem ke svému výzkumu od 

formy sběru dat očekávala. Na základě teoretických poznatků jsem formulovala deset 

otázek, jež byly využity jako rámcová struktura pro realizaci empirického šetření. 

Miovský (2006, s. 160) tuto přípravu nazývá jako „jádro interview“. Otázky do rozhovoru 

jsou k nahlédnutí v příloze B. Rozhovor má svou posloupnost, avšak ve fázi realizace 

není pořadí otázek neměnné, naopak je uzpůsobené vývojem daného rozhovoru 

(Miovský, 2006, s. 160). Otázky jsou zaměřeny na rozvoj v kontextu transformativního 

učení a jsou rámcově opřeny o konkrétní zážitkový program, jenž respondent absolvoval. 

V rámci rozhovoru je věnována pozornost mimo jiné motivaci k rozvoji, osobnostní 

změně, rozvojovému posunu, interakci s dalšími účastníky programu, náročným situacím 

v průběhu rozvoje, prožitku, pocitům. Finální podobu otázek předcházelo několik zásahů 

do jejich formulací použitých v předvýzkumu. V tomto ohledu mi byl nápomocen i lektor 

jednoho rozvojového programu, se kterým jsem měla možnost rozhovor cvičně vyzkoušet 

a následně udělat úpravy. Samotné uskutečnění rozhovoru s účastníky zážitkových 

programů bylo časově ohraničeno přibližně na 30–40 minut, se souhlasem respondentů 

byly vytvořeny hlasové záznamy, jež byly vytvořeny za účelem zpracování a interpretace 

dat. Zaznamenaná data zajistila uchování přesných odpovědí respondentů. Hlasové 

záznamy s respondenty jsou uchovány k archivaci.  

6.3 Metoda zpracování dat 

Zpracování dat je realizováno v souladu s tzv. data managementem, který podle 

Miovského (2006, s. 195–197) zahrnuje fixaci dat, jejich úpravu a systematizaci pro účely 

následného analyzování. Již bylo řečeno, že data byla v rámci polostrukturovaného 

rozhovoru fixována v podobě zvukových nahrávek (audiozáznamy). Fixace dat byla 

docílena transkripcí rozhovorů, Hendl (2016, s. 212) vysvětluje transkripci, říká, že 

„transkripcí se nazývá proces převodu mluveného projevu z interview nebo skupinové 

diskuse do písemné podoby.“ V průběhu rozhovorů jsem současně písemně 

zaznamenávala informace ke kontextu rozhovoru, které jsem následně využila k dalšímu 

směrování otázek. Tyto záznamy jsem následně zohledňovala i v rámci zpracování dat. 
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Převažující část zpracování dat byla věnována přepisu zvukových nahrávek do textového 

dokumentu Word, této činnosti bylo věnováno mnoho hodin, neboť zvukové záznamy 

byly časově poměrně rozsáhlé. Časovou náročnost transkripce rovněž zmiňuje Hendl 

(2016, s. 212). V příloze je pro znázornění uveden přepis jednoho rozhovoru v příloze C. 

Miovský (2006, s. 207) upozorňuje na možnosti zkreslení transkripce dat, z toho důvodu 

zdůrazňuje provedení její kontroly například opakovaným poslechem. Osobně jsem toto 

doporučení přijala za velice důležité, a proto jsem zvukové záznamy opětovně poslechla 

a zaznamenala úpravy do transkripcí jednotlivých rozhovorů, které spočívaly pouze 

v drobnostech v interpretaci respondentů. Miovský (2006, s. 206) podotýká, že při 

přepisu rozhovorů není v silách výzkumníka přenést úplně všechna data, avšak je důležité 

si vytvořit svoje pravidla či postupy záznamu, jež budou aplikovány u všech transkripcí 

jednotně. Pro účely systematizace dat jsem využila operaci redukci prvotního řádu,  

o které Miovský (2006, s. 209–210) říká, že cílem je „učinit přepis plynulejším a usnadnit 

analytickou práci s ním.“ Přepis jsem zredukovala pouze o obsahově prázdné úseky, jež 

neměly vliv na zkreslení informací, tak abych zajistila větší přehlednost v textu. Upravená 

podoba přepisů rozhovorů je následně seskupena do jednotlivých kategorií či segmentů, 

jež jsou zaměřeny na určité tematické oblasti, a to například barevným zvýrazněním 

v textovém dokumentu. Tento proces je odborně nazván „kódování dat“ (Miovský, 2006, 

s. 210–211).  

V návaznosti na otázky rozhovoru, výzkumné otázky a cíl práce jsem formovala oblasti, 

do kterých jsem následně zařadila k nim odpovídající úseky z přepsaných rozhovorů. 

Ještě před prostudováním odborné literatury jsem uvažovala o způsobu zpracování do 

segmentů, shodou náhod jsem došla ke stejnému způsobu řešení, které spočívá  

v barevném rozlišení segmentů přímo v přepsaných rozhovorech. Vzhledem k zajištění 

větší přehlednosti jsem uskutečnila ještě jeden krok, a to že jsem barevně odlišené úseky 

následně shlukla k sobě. Kvalitativní data jsou pro účely analýzy zpracována do 

segmentů, jimž jsou pro přehlednost nadřazeny tematické oblasti.  
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Systematické zpracování dat je vymezeno v následující struktuře, které postupně 

vyúsťuje v identifikování posunu poznání účastníků zážitkového kurzu a konkrétním 

dopadům transformativního učení související se změnou v myšlení, vnímání a jednání: 

• Postoj k osobnímu rozvoji 

o osobnostní změna 

o přístup ke vzdělávání a rozvoji 

• Přístup k zážitkovému programu a jeho průběh z pohledu účastníků 

o důvod účasti 

o vlastní očekávání 

o obsah a průběh kurzu 

o co šlo snadno a přirozeně 

o obtížná místa a překážky v úspěšné realizaci očekávání 

o zakoušené pocity a emoce 

o pociťované zdokonalení 

•  Posun v poznání 

o konfrontace s náročnou situací 

o obsah, lektor a účastníci jako faktory ovlivňující posun 

o učení dialogem  

o posun v poznání 

• Dopady ve vztahu ke každodennímu životu 

o změny v myšlení, vnímání, jednání a jejich dopady v pracovní oblasti 

o změny v myšlení, vnímání, jednání a jejich dopady v osobním životě 

6.4 Metoda analýzy a interpretace kvalitativních dat 

Pro účely analyzování dat byla využita metoda deskriptivního přístupu, která podle 

Miovského (2006, s. 220–221) „tvoří jakousi základní bázi, z níž vycházíme a k níž se 

zpětně při interpretaci vztahujeme.“ Tímto výrokem je současně vysvětlen můj záměr 

využití metody deskriptivního přístupu v rámci analyzování dat, kdy jsem měla představu 

zachytit data do utříděné a systematické deskripce. Přičemž tato metoda analyzování dat 

není sama o sobě pro splnění cílů práce dostačující, neboť je nutné zvolit ještě metodu 

umožňující seskupení témat. Pro tyto účely jsem zvolila metodu zachycení vzorců 
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(gestaltů), jež funguje na principu seskupení podobných témat a případně vyhledávání  

i jim rozporujících témat (Miovský, 2006, s. 222). Metoda zachycení vzorců umožnila 

vytvořit obsah pro jednotlivé segmenty a zároveň přispěla k pochopení vazeb mezi nimi.  

V návaznosti na analyzovaná kvalitativní data je současně zpracována i jejich 

interpretace. Podle Šeďové (2014, s. 244) interpretací „míníme systematický rozbor toho, 

co kategorizovaná data a nalezená spojení vlastně znamenají.“  

6.5 Tematické oblasti a jejich segmenty 

V následující části jsou již analyzována a interpretována kvalitativní data v rámci 

jednotlivých segmentů. Kvalitativní výzkum je kontextově vztažen ke konkrétním 

zážitkovým programům realizovaným transformativním přístupem k učení. Tyto 

programy ovšem slouží především jako výchozí bod, od nichž jsou směřovány a vyvíjeny 

jednotlivé rozhovory. Kvalitativní data jsou analyzována a interpretována více směrem 

k účastníkům a jejich změnám v poznání.  

6.5.1 Postoj k osobnímu rozvoji 

Osobnostní změna 

Co pro vás znamená osobnostní změna? Záměrem této otázky bylo identifikovat, v čem 

dotazovaní respondenti vnímají důležitou změnu související s jejich osobností či osobním 

přístupem, co pro ně znamená zásadní změna/transformace v kontextu s jejich 

každodenním životem.   

Zajímavým zjištěním bylo, že dvě třetiny respondentů vztahují svoji osobnostní změnu 

k pracovnímu životu, na osobnostní změnu nahlíží jedním specifickým úhlem pohledu.  

I přestože byl rozhovor vztažen k zážitkovému kurzu, jenž cílil na rozvoj v pracovní 

oblasti, formulací otázky jsem přímo směřovala na pracovní i osobní život. Osobnostní 

změnu k pracovnímu i osobnímu životu vnímají respondenti E, G, a H. Respondent G 

řekl: „…abych dokázal lépe fungovat jak doma, tak i v osobním životě, abych dokázal 

více porozumět druhé straně, více se vcítit, proč dělá někdo něco a umět to i správnou 

formou předat.“ Neboli tito respondenti vysvětlují svoje tendence k transformaci 

v souvislosti s porozuměním mezilidským interakcím a fungováním mezi lidmi napříč 
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svým každodenním životem, tato uvědomovaná změna je vyvolána změnou úhlu pohledu. 

Zmíněná změna v myšlení je v souladu s teorií transformativního učení. Ve výpovědích 

je již přímo spatřeno zkoumání nových možností souvisejících s přehodnocením 

významů dosavadních zkušeností.  

Vzhledem k zaměření otázky bylo již předem předpokládáno, že odpovědi budou 

různorodé, neboť otázka je vztažena přímo k osobnosti daného jedince. V této souvislosti 

připomínám, že celý průběh empirického šetření je orientován na transformaci jedince, 

tento přístup je v teoretických východiscích popisován jako jeden ze dvou obecných 

rámců transformativního učení (druhý je zaměřen na sociální transformaci). Vzhledem 

k různorodosti je analýza ostatních odpovědí v tomto segmentu postupně zaměřena na 

všechny respondenty jednotlivě. Respondent A popisuje svoji osobnostní změnu 

v souvislosti s postupným „osamostatňováním“ svého týmu a přenesením na ně více 

odpovědnosti, změnou tohoto dřívějšího přístupu: „Než abych mu to vysvětlil a on to ještě 

udělal, tak já to udělám rychleji, protože třeba na to pospíchám. A byl jsem opravdu 

takový ten hasič požárů.“ Podobně popisuje osobností změnu i respondentka B, která 

říká: „Od mala mám zafixované, že si všechno musím udělat sama, co neudělám já, tak 

nikdo neudělá lépe. A když na někoho něco deleguji, tak mám neustále potřebu 

kontrolovat, jestli to ten člověk dělá dobře. Takže asi tohle a v tom se posunout trochu 

dále.“ Tito respondenti přehodnocují svoje dřívější zkušenosti a snaží se nacházet nové 

perspektivy, kterými se ubírat ve své pracovním životě, kritické přehodnocení 

dosavadních zkušeností odpovídá teorii transformativního učení. Respondent C vnímá 

svoji osobnostní změnu přesunem od team leadera, který pojímá svoji roli spíše intuitivně 

k team leaderovi, který má dostatečné teoretické znalosti a adekvátní kompetence 

(postupy, metodiky, techniky aj.). Přehodnocuje požadavky na team leadera v důsledku 

interakce se svými kolegy ve stejné pozici. Pro respondentku D je „zásadní změna“ naučit 

se komunikovat se svými podřízenými a vyjasňovat si vzájemné požadavky a potřeby. 

Respondentka F zmiňuje osobnostní změnu v kontextu povýšení na vedoucí pozici, jež 

přináší mnohem větší zaměření na osobní stránku jedinců. Pracovní povýšení je 

v literatuře chápáno jako zcela reálný příklad „dramatické“ události, která může v jedinci 

vyvolat dezorientující dilema, což se potvrdilo i u zmíněného respondenta. Pro 

respondenta I znamená osobnostní změna uvědomění si nedostatečného teoretického 

základu ve svém pracovním životě. Na základě reflektovaných odpovědí je zřejmé,  
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že osobnostní změna je propojena s individuálními zkušenostmi, základním prvkem 

transformativního učení.  

Přístup ke vzdělávání a rozvoji 

Respondenti byli dotazováni v souvislosti s jejich přístupem ke vzdělávání a rozvoji. 

Z uvedených odpovědí vyplynulo, že většina z dotazovaných má velice kladný vztah ke 

vzdělávání a rozvoji, což je předpoklad pro rozšiřování perspektiv v poznání, příležitost 

k přehodnocení dosavadních zkušeností a „reformování významů vlastních zkušeností“. 

Neboli vzdělávání a rozvoj v kontextu transformativního učení směřuje k posunu 

v poznání a změně úhlu pohledů v různých souvislostech.  

Ke vzdělávání a rozvoji se nepřiklání pouze respondent H, který uvedl: „Já nejsem 

školením otevřený člověk.“ Avšak podle dalších odpovědí je zřejmé, že vztah většiny 

respondentů ke vzdělávání a rozvoji nemusí být vypovídající, co se týče jejich aktivní 

účasti. Přestože například respondent H není podle vlastních slov obecně otevřený 

vzdělávacím aktivitám, v souvislosti s jeho pozicí absolvoval z vlastní iniciativy řadu 

odborných školení, která zvyšují jeho profesionalitu a přináší mu širší náhled a povědomí 

o možnostech další specializace.  

Naproti tomu převažující většina, jež se pozitivně přiklonila ke vzdělávání a rozvoji, není 

stoprocentně aktivně činná z vlastní iniciativy. Dva respondenti uvedli, že na vzdělávání 

a rozvoj není dostatek času, důvodem byla rodina (respondent E) nebo pracovní 

vytíženost (respondent F), přesto se ale snaží hledat způsoby, jak se rozvíjet. Většina 

respondentů zmínila, že považující vzdělávání a rozvoj důležitý ve vztahu s jejich 

pracovním životem, konkrétně pozicí či změnou, se kterou jsou konfrontováni. Zcela 

nové situace vytváří prostor pro kritické zhodnocení a přehodnocení současného stavu a 

hledání nových perspektiv nahlížení na budoucí možnosti rozvoje. Respondent A vidí 

zásadní přínos vzdělávání a rozvoje v souvislosti s efektivním vedením lidí a udržením 

motivace svých podřízených. Podobně i ostatní respondenti vidí přínos vzdělávání  

a rozvoje zejména v souvislosti s jejich pracovní pozicí a potřebami či požadavky z nichž 

vyplývajícími. Respondent C navíc zmiňuje: „Chtěl bych, abychom si zachovali 

atmosféru, kterou tady máme, a proto mám i chuť absolvovat ta školení.“ U tohoto 
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respondenta je spatřován náznak druhého rámce transformativního učení, který osobní 

transformací přispívá k transformaci sociální (v tomto případě firemní kultury). 

Respondent A zároveň pokládá za velice důležité rozvíjení i svého týmu. Respondent A 

říká, že člověk na vedoucí pozici „má opravdu investovat do trénování svých lidí…, pak 

opravdu ten tým je schopen udělat tu práci dobře.“ Potřebu investovat do vzdělávání a 

rozvoje svých podřízených vnímají mimo respondenta A, též respondent B a C. 

Respondent C má v pracovní kompetenci vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, proto může 

být jeho přístup k rozvoji svých podřízených dán jeho funkcí. Respondent E navíc přímo 

zmiňuje i osobní rozvoj, říká, že absolvuje rozvojové aktivity „z vlastní iniciativy 

z důvodu osobního rozvoje.“ a zároveň i říká: „Já jsem takový, že se hodně rád učím něco 

nového“. Osobnostní rozvoj vyzdvihuje i respondent G, kteří říká: „Obecně mě hodně 

zajímá všechno, co se týká osobního rozvoje. Načetl jsem spoustu knížek…a všechno to 

je nějaký střípek, abych dokázal lépe fungovat jak doma, tak i v pracovním životě.“  

U těchto respondentů je zpozorován vliv vnějších zdrojů na utváření individuálních 

zkušeností, jimž přiřazují vlastní významy. Tato vypozorování jsou v souladu s teorií 

transformativního učení.  

V souvislosti s přístupem ke vzdělávání a rozvoji jsem se doptávala, jakým způsobem se 

dále rozvíjejí, například jaké metody či formy upřednostňují. Zajímalo mě, zda si rozšiřují 

své perspektivy v poznání prostřednictvím různorodých zdrojů, z nichž si následně 

vytváří vlastní závěry. Nejčastěji byla uváděna četba odborné literatury a dalších 

odborných zdrojů, účast na vzdělávacích kurzech, dále se objevily například online 

webináře. Respondent C zmínil, jak volí konkrétní možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje, 

řekl: „Ale ten postup je takový, že si nejdříve zkouším něco najít sám, jít na to školení,  

až když je pokročilejší, abych získal pokročilejší informace od někoho, kdo je schopný mi 

je předat.“ Respondentka D uvedla, že její rozvoj je podmíněn i jejími kolegy (takto 

odpověděla i respondentka F), řekla: „Také určitě s kolegy. Řešila jsem situace, které jsou 

konkrétní a tím, že mají větší týmy, tak mi dokážou říct mnohem více než já“. V této 

souvislosti zmiňuji učení dialogem, jež je jedním ze základních prvků transformativního 

učení. V odpovědi také zazněla přímo praxe, což logicky souvisí i s již zmíněnými 

kolegy. V této souvislosti respondentka F řekla: „Ale myslím si, že až řešení konkrétních 

situací řekne, v čem bych se měl zlepšit.“, což možná spíše naznačuje impuls, jež vede 

k rozvoji. V odpovědi související s oblastmi, ve kterých se respondenti chtějí rozvíjet,  
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se často dotýkaly psychologii osobnosti člověka, z toho je možné dedukovat, že lidé na 

vedoucích pozicích mají obecně zájem o pochopení osobnosti svých podřízených za 

účelem zefektivnění spolupráce. V tomto kontextu byly dvěma respondenty zmíněny 

podcasty s osobnostmi, které jim slouží jako zdroj inspirace a zprostředkování zcela 

odlišného úhlu pohledu na konkrétní téma. Tři respondenti zmínili rozvoj individuální 

formou, například prostřednictvím koučovacích technik. Z nichž respondentka F přímo 

uvedla, že by tuto formu preferovala, což bylo ve výsledném zjištění zajímavé, neboť 

současně velice oceňovala přínos dalších účastníků v rámci skupinového vzdělávání. 

Respondent I výrazně upřednostňuje koučování před skupinovým vzděláváním, 

respondent A vnímá užitečně kombinaci obou forem, ale zatím o koučování jen uvažuje.  

V čem vidí respondenti v souvislosti se svým posunem v poznání další příležitosti 

k rozšiřování svých perspektiv? Respondenti znovu zmiňovali témata vedení lidí, dále 

například typologii osobnosti, efektivní organizování času či komunikace napříč 

odděleními. V komunikaci napříč odděleními je spatřen zájem povědomí o kontextu, jež 

je popisován jako další ze základních prvků transformativního učení. 

6.5.2 Přístup k zážitkovému programu a jeho průběh z pohledu účastníků 

Důvod účasti 

Prostřednictvím odpovědí získaných na otázku, kterou jsem zjišťovala důvod účasti 

v zážitkovém kurzu, jsem dospěla k závěru, že většině respondentů byl kurz doporučen 

nadřízeným a současně byl i chtěn samotnými respondenty, kteří pociťovali určité 

nedostatky v rámci svých současných nebo nadcházejících pozic, případně vnímali 

potřebu osobního rozvoje.  

Respondentovi A byl kurz doporučen, ale nejednalo se o požadavek ze strany 

nadřízeného. Respondent A a respondentka B zmínili, že pociťují problém s vedením 

svých podřízených, což pro ně byl hlavní impuls zúčastnění se kurzu. Tento impuls 

navodil kritické hodnocení současného stavu a hledání nových perspektiv. Respondentka 

B řekla: „Já jsem se toho kurzu rozhodla zúčastnit, protože jsem dlouhodobě pociťovala, 

co se týká řízení zaměstnanců a s tím spojený i rozvoj firmy, že jsem trochu zaseknutá  

a nevěděla jsem, co dál. Vnímala jsem sama, že spoustu věcí místo toho abych delegovala, 
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tak si dělám sama.“ U respondentky B byl podnět částečně i ze strany nadřízených, kteří 

vyžadují neustálý rozvoj svých zaměstnanců.  

Zajímavou odpověď shledávám u respondenta H, který není příznivcem vzdělávání  

a rozvoje, jeho reakce byla: „Řekl bych, že jsem měl úvodní rezistenci, falešné vědomí,  

že se toho moc naučit nemůžu, že už to znám, tak jsem si to chtěl i na tom školení ověřit.“ 

Obdobně jako u respondenta H se objevila jako podnět zúčastnění se kurzu zvídavost  

i u respondenta I, tomuto respondentovi byl kurz nařízen jeho nadřízeným v rámci 

povýšení (respondent by upřednostnil jinou alternativu). V souvislosti s posledníma 

dvěma odpověďmi je možné konstatovat, že motivací nemusí být pouze vědomá potřeba 

se rozvíjet, ale například i určitá míra zvídavosti je významným impulsem, který 

umožňuje hledání nových úhlů pohledu. Pozitivní projevy vyvolané zvídavostí rovněž 

zmiňuje Jarvis, v teoretických východiscích práce je vyzdvižena zvídavost a další 

pozitivní emoce a projevy jako reakce na kritiku negativních emocí zmiňovaných 

Mezirowem.  

Důvodem účasti respondenta C bylo mimo zvýšení kompetencí, podpořit zachování 

firemní kultury v období restrukturalizace. Respondent řekl: „Chtěl bych, abychom si 

zachovali atmosféru, kterou tady máme, a proto mám i chuť absolvovat ta školení.“ V této 

odpovědi je vnímáno pevné sepětí s firmou a účast vzdělávání má přinést zejména užitek 

pro firmu a její zaměstnance.  

Vlastní očekávání 

Ať už měli respondenti jakýkoliv z uvedených důvodů, před absolvováním kurzu měli 

vlastní očekávání, která jsem v rámci rozhovoru zjišťovala. Z odpovědí vyplynulo, že u 

většiny respondentů byla očekávání naplněna. Zároveň jsem ale také došla k zjištění, že 

ne všichni měli nějaká očekávání, v tomto případně se jedná o respondenta H a I.  

Respondent H nepředpokládal žádný pozitivní dopad kurzu, v průběhu kurzu však změnil 

názor, došlo k transformaci jeho přístupu ke kurzům zaměřeným na měkké dovednosti. 

Respondent I řekl: „Očekávání jsem neměl asi žádné, spíše jen porovnat mého kouče 

s tím, co se bude dělat tam. Já jsem v tu dobu ještě moc nevěděl, jak to dělat, chtěl jsem 
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nějakou představu srovnat s tím, jak to ještě učí někdo jiný.“ Z této odpovědi vyplývá, že 

respondent se spíše přiklání ke vzdělávacím a rozvojovým aktivitám, které si vybere sám 

a ostatní spíše zavrhuje, což může v některých případech velice zúžit vlastní úhel pohledu 

na oblast, ve které působí. S touto reakcí respondenta I je ovšem v rozporu jeho dovětek: 

„V některé oblasti se budu muset dovzdělávat sám, protože od firmy to nepřijde.“ Pouze 

dedukuji, že respondent by uvítal vzdělávání v rámci firmy, ve které pracuje, avšak 

samotný výběr by musel být přímo na něm. Případně, aby si mohl vytvořit nějaké 

očekávání, potřeboval by více informací k nabízenému kurzu, to vyplývá z věty: „Mě na 

ten kurz poslal zaměstnavatel, jinak bych si ho vůbec nevybral, protože jsem o té 

vzdělávací organizaci neměl vůbec tušení.“ Větší informovanost by také možná navodila 

více očekávání respondentovi G, který během rozhovoru uvedl: „Já se přiznám, že to 

očekávání toho kurzu nebylo nijak vysoké, protože jsem neznal obsah a spíše jsem čekal, 

s čím se přijde.“ V jeho případě je ale důležité upřesnit fakt, že respondent neměl dostatek 

informací od nadřízeného, neboť kurz započal těsně po jeho nástupu do firmy, přesto jeho 

zájem o účast byl zřejmý.  

Respondent A a respondentka B, jejichž důvod účasti na kurzu bylo překonání nedostatků 

v souvislosti s vedením svých podřízených, sdělili, že jejich očekávání byla naplněna. 

Jejich očekáváním bylo reflektovat dosavadní přístup vedení lidí a nalézt nové možnosti 

a perspektivy. Respondent C zmínil: „Očekávání z mé strany byla, jak se lépe naučím 

pracovat s lidmi.“. Podobné očekávání měl i respondent D a E, u všech tří respondentů 

byla očekávání rovněž naplněna. Očekáváním respondentky F bylo doplnit teoretický 

základ, a především získat praktické dovednosti potřebné pro vykonávání vedoucí pozice, 

její očekávání však nebylo naplněno. Tato respondentka zmínila, že po teoretické stránce 

si jen velice málo rozšířila znalosti, ve vztahu k praxi uvedla: „…v téhle vykonstruované 

situaci (pozn. hraní rolí) je to o tom, že se člověk přistihne při tom, že neřeší ten konkrétní 

problém, ale říká si, co mi tou danou scénkou chce ukázat a neřeším tu danou věc, ale 

přemýšlím, k čemu se chceme dostat... Je to vlastě takové přehrávání v hlavě, což vede 

k tomu, že ta situace nemá pro mě takový přínos, jaký by mohla mít.“ Respondentka by 

spíše ocenila, kdyby se hraní rolí zkoušelo na zcela konkrétních pracovních situacích, jež 

v teorii transformativního učení představuje tzv. autentická praxe, k tomuto řešení se též 

přikláněli další dva respondenti. Jak ale i sama respondentka doplňuje, v rámci kurzu je 

to skoro neřešitelné, neboť každý řeší jiné situace. V tomto případě se jednalo o kurz 
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s většími počtem účastníků, pro srovnání přikládám i komentář respondentky B, která se 

zúčastnila kurzu, kde bylo méně účastníků. Respondentka B říká: „Jak jsme byli v tom 

malém kruhu, tak to bylo i daleko přínosnější pro všechny, že jsme vlastně mohli přímo 

sdílet problém z praxe, že to nebyly učebnicové příklady.“ Menší účast kurzu byla 

oceněna všemi respondenty, kteří se v takovém kurzu nacházeli, naopak někteří 

respondenti z větších skupin v rámci kurzu se částečně přikláněli k respondentce F.  

Z tohoto pohledu je možné potvrdit logický fakt, že kurzy realizovány zážitkovou formou 

jsou přínosnější v případě, že je složen z malého počtu účastníků, a aktivity jsou 

směřovány přímo na reálné a konkrétní příklady z pracovišť. A zároveň tyto podmínky 

výrazně přispěli k naplnění očekávání, neboť respondenti měli pocit, že si z kurzu odnáší 

praktické rady či pomůcky. Menší obsazenost kurzu také umožňuje hlubší a obsáhlejší 

dialog mezi účastníky, což přispívá k novému učení a poznání.  

Obsah a průběh kurzu 

Součástí rozhovoru byla zaměřena pozornost i na obsahovou část kurzu. Zahrnutí této 

otázky mělo dva důvody. Prvním obecnějším důvodem bylo poskytnout nástin podoby 

zážitkových kurzů, jakým způsobem může být realizován. Druhý důvod byl vztažen 

přímo na účastníky, jimž měla tato otázka připomenout průběh zážitkového kurzu za 

účelem zvědomení dalších podstatných souvislostí.  

Všichni respondenti začali vyprávět o metodě hraní rolí, s níž měli spojeny nejsilnější 

zážitky a prožitky. V této souvislosti zmiňuji individuální zkušenosti jako základní prvek 

transformativního učení, které jsou respondenty vytvářeny rovněž i samotným průběhem 

zážitkového kurzu, toto poznání je v souladu s teoretickými východisky práce. Například 

respondent A řekl: „A co se mně taky líbí, a že jsem zjistil, že není nutnou součástí 

každého školení, tak je že nás lektor nechal zahrát různé scénky a situace a pak nám 

ukázal, jak by to mělo být. Nebo že do těch scének a situací vstupoval i on sám… Tam ten 

člověk opravdu poznal, jak když to dělám já a potom on, tak že tam ty odpovědi se samy 

nabízely a byly jiné.“ U tohoto respondenta je vnímáno uvědomění si rozdílných pohledů 

na stejnou situaci a příležitost nahlédnout do nových perspektiv. Avšak v odpovědi je 

zároveň zmíněn i jeden „správný“ postup, kterým by mělo být směřováno, což není 
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v souladu s transformativním učením, neboť podle teoretických východisek zúžený 

náhled neotevírá nové perspektivy v poznání.  Respondent C zdůrazňuje přínos v týmové 

práci. Respondentka B ocenila interaktivní průběh kurzu a četné množství příkladů 

v rámci hraní rolí. Podle respondenta G se všechny moduly podobaly, což umožnilo 

postupné zpracování poznatků a nového poznání, dalo by se říct, že v tomto komentáři je 

obhájena podstata a význam dlouhodobých kurzů, které postupně podporují a formují 

nové náhledy na problematiku. Respondentka B v rámci svého rozhovoru doplnila, že by 

uvítala, pokud by byl ještě jeden modul s mnohem větším odstupem, na němž by byly 

zrekapitulovány poznatky a zároveň sdíleny zkušenosti praktického využití přímo v praxi 

(s tímto návrhem se ztotožňoval i respondent A). V této souvislosti připomínám prvek 

povědomí o kontextu, jenž je pro zmíněné respondenty z hlediska jejich učení důležité  

a současně rovněž prvek celostní orientování. Pro tyto respondenty je významné 

propojení souvislostí, které je zmíněnými prvky popisováno i v teoretických 

východiscích transformativního učení.  

Respondent I zmínil užitečné propojení teorie s praktickými cvičeními, což je z hlediska 

transformativního učení popisuje prvek povědomí o kontextu.  Teoretickou přípravu také 

zmínil respondent C, která podle jeho slov probíhala převážně e-learningovou formou  

a připravovala účastníky na praktické prezenční moduly. Zajímavým doplněním 

zážitkových kurzů byla práce na projektech, respondentka D říká: „Ještě jsme tam měli 

projektovou část, měli jsme si vyzkoušet, jak ten projekt uchopit, jestli tam jsou odchyceny 

všechny záležitosti.“ Zde je vidět druhý rozdíl zmiňovaných zážitkových kurzů (první je 

počet účastníků), který spočívá v domácích přípravách a projektech, neboť respondentka 

B sdělila, že domácí přípravy se na odsouhlasení účastníků nekonaly, důvodem byla jejich 

časová vytíženost.  

Co šlo snadno a přirozeně 

V rámci rozhovoru byla přenesena pozornost i na situace či aktivity, které byly pro 

respondenty snadné, v čem se cítili přirozeně. Domnívám se, že v tomto kontextu 

respondenti zmiňovali aktivity, jež jim umožnily zůstat ve své konformní zóně. Pouze 

respondent C a respondent I například sdělili, že jim vyhovovalo hraní rolí, dokonce 
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zmínili, že je tato aktivita bavila. Respondent C přímo řekl: „Snadné pro mě bylo zapojit 

se do těch her, to pro mě bylo dobré, protože tam je někde vzadu to dítě a tam je to dobrý.“  

Většina respondentů se shodla, že pro ně byla nejsnazší teoretická část, podle nich byla 

témata srozumitelná. Teoretická část v zážitkovém kurzu není z hlediska 

transformativního učení zásadní, neboť nepřináší nutně nové poznání a zkušenosti, 

nicméně umožňuje snazší zpracování souvislostí o kontextu. Takto například reagoval 

respondent G: „Asi nejjednodušší byla probíraná látka po té formální stránce. Ta látka 

byla snadno pochopitelná, byla podaná jednoduchou formou a snadná  

i k zapamatování.“ Pro respondentku D bylo nejsnazší opakování, neboť v tomto 

okamžiku měla jistotu v tom, co se bude řešit. S tím částečně i souvisí odpověď 

respondentky F, pro kterou byla nejsnazší teorie, kterou již znala, přímo řekl: „... pro mě 

to bylo třeba menší rozšíření znalostí. Jako by menší rozšíření znalostí nebylo něco, co 

bych se učila nějak nově. Takže tohle bylo pro mě mnohem více absorbovatelné.“  

Odpověď respondenta A byla odlišná od všech ostatních respondentů, snadné pro něj 

bylo: „Všem do všeho kecat a radit. Když byla otevřená diskuze, tak diskutovat, já rád o 

všem mluvím.“ S ohledem na všechny odpovědi bych určitě vyzdvihla, že se zde značně 

promítá povaha daného jedince. Například pro respondenta A je přirozené vystupování, 

což pro někoho jiného může být velice nekonformní, a proto raději upřednostní pasivnější 

situace a role. Z reflektovaných odpovědí vyplývá, že konformní zóna je pro každého 

někde jinde, avšak v této oblasti nedochází k tak výraznému rozšiřování dosavadního 

poznání, neboť jedinec reaguje na základě svých předešlých zkušeností, jež pouze 

uplatňuje v novém kontextu (objevuje se „filtr“ ve vztahu k novému poznání).  

Obtížná místa a překážky v úspěšné realizaci očekávání 

Co bylo pro respondenty složité v průběhu kurzu? Zajímavým zjištěním bylo, že 

respondenti se obecně k této otázce rozpovídali mnohem více než k otázce, kde jsem 

zjišťovala, co jim šlo snadno. K tomuto zjištění nacházím dvě vysvětlení. Prvním je, že 

účelem kurzu bylo přivést účastníky do nekonformních situacích za účelem navození 

změn v poznání, chování či jednání, a proto aktivity tohoto druhu převažovaly. Druhým 

vysvětlením je, že lidé mají obecně mnohem více uchovány situace, ve kterých se cítili 
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nekonformně, a proto si je i respondenti snáz vybavili v rámci rozhovoru. Tomuto 

vysvětlení odpovídá i reakce respondenta C, který řekl: „Selhání si pamatujeme snáze 

než věci, které tak nějak šly.“  

Všichni z dotazovaných respondentů pociťovali nějaké obtíže či bloky.  V převažující 

většině se jednalo o aktivity, u nichž museli vystupovat před ostatními účastníky kurzu. 

S odpovědí se vymykal respondent I, který viděl blok v závěrečné aktivitě, při níž měl za 

úkol písemně shrnout nové poznatky a možnosti jejich využití. Dodal: „Bylo těžké z toho 

vytáhnout klíčové věci a ta aplikace se mi také ukázala obtížná, někdy jsem chtěl vyloženě 

jen uspokojit toho školitele. Tahle část mi úplně neseděla, ale chápu, že tam patří.“ 

Ostatní účastníci pociťovali obtíže v rámci svého vystupování či přímo v průběhu hraní 

rolí, zároveň ale uznali, že takovéto nekonformní situace jsou v důsledku nejpřínosnější. 

Již bylo řečeno, že tyto aktivity významně podporující rozšiřování perspektiv v důsledku 

interakce s dalšími účastníky a reformují dosavadní úhly pohledu k daným tématům. Tyto 

aktivity zároveň vytváří prostor pro diskurz a kritické hodnocení. Hraní rolí přináší náhled 

na zcela jiné přístupy lidí, čímž umožňuje přehodnocování vlastních zkušeností a hledání 

vhodnějších a přínosnějších alternativ. Například respondent A řekl: „Ono to hraní rolí 

je vždycky takové nekonformní. Jsou tam lidé, kteří na mě koukají. Takže pro mě určitě 

vystoupení z konformní zóny, to jsou ty role… Ale třeba i to selhání je dobré, protože je 

to selhání na tréninku, a ne v realitě.“ Překvapující pro mě byla odpověď respondenta C, 

který v souvislosti s hraním rolí řekl, že ho tyto aktivity bavily a zároveň se mu jevily 

jako velice obtížné a stresující. Tyto zdánlivě protiřečící komentáře mohou přivést 

k myšlence, že náročnost aktivity nemusí automaticky znamenat i negativní postoje  

a emoce účastníka k dané aktivitě. S ohledem na odpovědi většiny respondentů jsou tyto 

dvě skutečnosti v praxi provázané, avšak je důležité si uvědomit, že nejde o nezvratný 

předpoklad. Pro respondentku F a respondenta G byla náročné se ztotožnit se 

simulovanými situace, respondentka F k tomu řekla: „…školitel se snažil ty situace 

přivést do krajností, abychom si na nich ukázali ty problémy. A pro mě to často byla tak 

nereálná situace, že jsem se do ní nedokázala vžít a napasovat se na ni. Říkala jsem si,  

že v reálné situaci bych se chovala jinak.“ Tímto je opět odkazováno k podnětu některých 

respondentů učení se na reálných situacích, v souvislosti s transformativním učením je 

hovořeno o tzv. autentické praxi. Pro respondenta E bylo náročné správně pojmout 

jednotlivé aktivity, vysvětloval, že je spíše technický tip a dělalo mu problém odhadnout 
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své reakce, aby byly vzhledem k dané situaci adekvátní. V odpovědi respondenta E byl 

spatřován specifický úhel pohledu, jež mu znesnadňoval přenesení se novým směrem 

k poznání. V tomto kontextu je vidět význam nácviku situací (i nereálných), kdy účastník 

má možnost lépe poznat mimo jiné i sám sebe v různých situacích.  

Někteří respondenti uvedli více situací, ve kterých se cítili nekonformně, respondentky 

B, D a E zmínily prezentování a mluvení před ostatními účastníky. Za povšimnutí stojí, 

že se jednalo o všechny dotazované ženy, nikdo z mužů se o tomto bloku nezmínil. 

Respondent A a respondentka F vnímali obtíže v průběhu vystupování ostatních 

účastníků, kdy měli tendenci předkládat vlastní názory a navrhovat z vlastního pohledu 

ideální způsoby chování. Tento přístup je z hlediska transformativního učení velice 

přínosný a žádaný pro ostatní účastníky, avšak z pohledu těchto respondentů je zároveň 

vhodné vyslechnout a kriticky zhodnotit i názory ostatních účastníků. Respondentka F 

odpověděla takto: „Ty věci ve mně vyvolávaly nějaké otázky, které jsem měla potřebu 

řešit. A občas jsem i nesouhlasila s některými věcmi, které se tam řešily a bojovala jsem 

s tím, do toho vstoupit s vědomím, že narušuji průběh toho školení, anebo to prostě nechat 

plavat.“ V této reakci respondentky bych vyzdvihla důležitý aspekt uvědomění, jež 

obecně hraje důležitou úlohu v rámci mezilidských vztahů ale i ve vztahu k vlastnímu 

rozvoji. Respondent H měl blok ještě před započetím kurzu, neboť nebyl vnitřně 

přesvědčen o přínosech soft skills, další blok byl spojen s ostatními účastníky a jejich 

zcela odlišnými názory a stejně jako většina respondentů měl zpočátku problém s hraním 

rolí.  

Zakoušené pocity a emoce 

Vzhledem k charakteru zážitkových kurzů a zkoumané problematice transformativního 

učení jsem se v průběhu rozhovoru věnovala rovněž afektivní dimenzi, tedy emocionální 

stránce respondentů. Zjišťovala jsem, jaké pocity byly v respondentech vyvolány 

v souvislosti se vzdělávacími a rozvojovými aktivitami, především jsem se zaměřovala 

na transformaci a její afektivní dimenzi změn. Pozornost byla prvotně soustředěna na 

pocity spjaty s obtížnými situacemi, jež byly analyzovány v předešlém segmentu. Zjištění 

v tomto případě nebyla překvapující. Mým záměrem bylo především zvědomit a ověřit 
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obvyklé emocionální projevy spojeny s procesem transformativního učení, jež popisuje 

ve fázích perspektivní transformace Mezirow a na něhož navazují další autoři. 

Respondenti H a I měli ve vztahu ke kurzu specifický postoj v porovnání s ostatními 

dotazovanými účastníky, a proto se i jejich pocity a emoce ve vztahu k této většině 

respondentů vymykaly. Respondent H zaujmul ke kurzu už zpočátku negativní postoj, 

konkrétně hovořil o počáteční rezistenci obecně ke kurzu a potom i k hraní rolí, tento 

postoj byl podle jeho slov v průběhu kurzu překonán. Respondent zaujmul svůj zúžený 

úhel pohledu, který v rámci interakce s dalšími účastníky přehodnotil, v jeho případě 

došlo ke změně úhlu pohledu dřívějších zkušeností. Postoj respondenta I byl daleko 

rigidnější, neboť pociťoval mnohem efektivnější způsoby svého rozvoje v podobě 

koučování (pozn.: respondent vnímal i pozitivní dopady tohoto kurzu). V jeho případě se 

rovněž jednalo o zúžený úhel pohledu, avšak u něj souvisel s upřednostňovanějšími 

možnostmi rozvoje. V rámci rozhovoru nevěnoval pozornost emocionální stránce, a proto 

se domnívám, že jeho postoj ke kurzu mu neumožnil se vcítit do jednotlivých aktivit, což 

může být částečně doloženo jeho slovy souvisejícími s probíranými tématy: „V těch 

tématech se cítím dobře, k tomu mi pomáhá i můj kouč.“ Konstatuji, že afektivní dimenze 

podle literatury i reflektovaných odpovědí značně podporuje transformativní proces.  

Ostatní respondenti zmiňovali například nejistotu, nervozitu, ztrapnění, nepřirozenost či 

„nepříjemné pocity“ v souvislosti s aktivitami, v nichž se cítili nekonformně. Tyto pocity 

a emoce jsou popisovány ve fázích perspektivní transformace Mezirowa. Respondentka 

F a respondent G se cítili nepřirozeně, neboť pro ně bylo náročné hrát role v „nereálných 

situacích“. Respondentka F řekla: „Říkala jsem si, že v reálné situaci bych se chovala 

jinak. Já se v reálu cítím mnohem přirozeněji.“ Respondent G dále hovořil o pocitu 

ztrapnění před svými kolegy v situaci, kdy jej lektor přivede do složité pozice 

v souvislosti s hraním rolí. Respondent E vnímal značnou nejistotu, kterou vysvětloval 

vlastní nedostatečnou praxí v oblasti mezilidských vztahů. Respondentka B vnímala 

nejistotu, neboť je pro ni důležité dělat vše správně a v průběhu aktivit si nebyla jistá, jak 

ji vnímají ostatní účastníci kurzu, neboť na podobné situace nahlíželi ze své vlastní 

perspektivy. Respondenti se shodli, že se zmírněné negativní emoce postupně 

zmírňovaly. Jedním důvodem bylo, že si respondenti uvědomili, že ostatní účastníci kurzu 

jsou ve stejné situaci, a proto ztratili i prvotní ostych. Druhým důvodem bylo, že si 
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respondenti postupně na tyto situace zvykli, to například dokazuje odpověď respondenta 

C: „Stresové situace byly pro mě složité ze začátku, pak už jsem si zvyknul, protože přeci 

jenom lektor zahrává situace do větších extrémů, jak by se ti lidé normálně nechovali.“  

Pociťované zdokonalení 

Otázkou, ve které jsem zjišťovala pociťované zdokonalení respondentů v rámci kurzu, 

jsem dospěla k zcela odlišným odpovědím. I když se toto zjištění dalo předpokládat, 

rozhodla jsem se otázku do rozhovoru zařadit, neboť zdokonalení může vést k celkovému 

posunu v poznání v rámci transformativního procesu. Zdokonalením je myšleno 

konkrétní zlepšení v podobě různých metod, pomůcek, technik aj.  

Z odpovědí je zřejmé, že pociťovaná zdokonalení jsou převážně naplněné potřeby  

a požadavky související pracovní pozicí respondentů. Odpovědi respondentů většinou 

odpovídají stejnému rámci jako u respondenta C, který řekl: „Pro mě to byla přidaná 

hodnota v tom, že teď mám větší jistotu v těch situacích, kdy řešíme třeba nějakou lidskou 

i pracovní složitou situaci, mám nějaký rámec, na kterém se pohybuji a vím, že mám 

nějaké body, kde si dávat pozor.“ Pokud bych rozdělila zdokonalení vztahující se na 

„lidský“ faktor a faktor, který bych mohla nazvat jako „technický“, po lidské stránce se 

respondent C zdokonalil v naslouchání lidí, po technické zdokonalil techniku 

argumentace a přípravu na schůzku s nadřízeným.  

V souvislosti se zmíněným zdokonalením v naslouchání, vnímání potřeb a rozdílností 

druhých lidí odpovídali všichni respondenti. Respondent I se zároveň naučil techniky, jak 

předávat odpovědnost na podřízené, s tímto zdokonalením je také spojen respondent A. 

Respondentka D se naučila techniky zadávání úkolů svým podřízeným, řekla: 

„…zadáváním úkolů, lektor nás to učí těmi otázkami, abychom zjistili, jak to ti lidé cítí, 

protože kolikrát tam opravdu může vzniknout to neporozumění a zase ověřit si, jestli to 

ten člověk pochopil.“ Stejné zdokonalení vnímá i respondentka B, která zároveň zmínila 

i efektivnější řízení svého času. Pro respondentku F byl kurz přínosný i v tom směru, že 

se naučila lépe přijímat názory či přístupy druhých a „nechodit do konfliktu“, přičemž 

podle respondentky jde hlavně o uvědomění. Tato zdánlivě drobná zlepšení zahrnují řadu 
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změn, jež respondenti museli a musí podstoupit v souvislosti s jejich pracovním životem, 

respondenti v tomto kontextu museli přehodnotit přístup k dosavadním zkušenostem.  

6.5.3 Změny a posun v poznání 

Konfrontace s náročnou situací 

Konfrontace s náročnou situací (dezorientující dilema) je popsáno v teoretických 

východiscích transformativního učení. Tuto fázi jsem rovněž identifikovala  

i u dotazovaných respondentů. V souladu s odbornou literaturou jsem dospěla k závěru, 

že nemusí být vždy vymezeno jednou zjevnou událostí. V rámci rozhovoru byly  

u respondentů častěji identifikovány menší události, jež byly postupně kumulovány.  

U všech respondentů bylo dezorientující dilema spojeno přímo s jejich vedoucí pozicí či 

v souvislosti s povýšením na vedoucí pozici. Zajímavý kontext shledávám u respondenta 

H, který byl výrazně orientován na technické dovednosti a rozvoj v měkkých 

dovednostech zavrhoval s odůvodněním, že již vše zná ze života. Avšak povýšením na 

vedoucí pozici a účastí v zážitkovém kurzu dospěl k zjištění, že rozvoj v měkkých 

dovednostech skrývá mnohem větší význam, než dosud předpokládal. V jeho případě je 

poměrně zřetelně spatřeno dezorientující dilema, s nímž byl konfrontován. Podobný 

kontext shledávám i u respondenta E, který se též povýšením na vedoucí pozici přesunul 

od technicky zaměřeného pracovníka do vedoucí pozice, avšak na rozdíl od respondenta 

H vnímal již od začátku pozitivně rozvoj v měkkých dovednostech. V jeho případě je 

dezorientující dilema spojováno s náročností přeorientování se na mezilidské vztahy  

a přehodnocení dosavadních způsobů jednání s lidmi. Jeho rozpoložení pojmenoval takto: 

„Vím třeba, kam mám směřovat, ale vůbec nevím jak.“ Povýšením na vedoucí pozici  

a s tím souvisejícími zásady do dosavadního poznání byli spojeny i respondentkou F  

a respondentem G, v jejich případě se jednalo spíše o přirozenější přechod. Respondentka 

D si v rámci povýšení uvědomila, že musí kriticky přehodnotit svůj přístup a přesměrovat 

se na delegování práce, zároveň v té souvislosti dospěla k zjištění, že neví, jak k tomu 

jinak přistupovat, aby nedocházelo k nedorozumění.  

Respondent A byl konfrontován s poměrně náročnou situací, jež podle jeho slov 

směřovala až k syndromu vyhoření, vývoj popsal takto: „Šlo o uvědomění, že jsem velmi 
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blízko vyhoření... V předchozí práci jsem měl velké přesčasy, s tím byly spojeny určité 

problémy. Zjistil jsem, že té práci dávám opravdu hodně.“ Respondent A současně 

hovořil o problému s vedením lidí, kdy musel přehodnotit svůj přístup. I přestože se 

nejednalo o jeho přičinění, impulzem k větší orientaci na své podřízené mu byla výpověď 

jednoho zaměstnance. Problém s vedením lidí začala postupem svého fungování na 

vedoucí pozici pociťovat i respondentka B, která řekla: „…co se týká řízení zaměstnanců 

a s tím spojený i rozvoj firmy, že jsem trochu zaseknutá a nevěděla jsem, co dál.“  

Pro respondenta C bylo dezorientující dilema spojeno se situací, kdy byl zvenčí označen 

nemotivovaným ke vzdělávání navzdory jeho opačnému vnímání. Jeho odpověď zněla 

přímo takto: „Já jsem říkal, že jsem motivovaný a chci to dělat, ale že nemám na to čas. 

A on (pozn.: lektor) mi v podstatě na to řekl, že když to neděláš, tak tu motivaci nemáš. 

To mě rozhodilo, protože jsem měl pocit, že se snažím a dělám proto hodně. Ale on měl 

v podstatě pravdu, protože kdybych to chtěl dělat, tak pro to budu dělat daleko více, což 

se potom i v podstatě povedlo.“ Z tohoto komentáře je zřejmé, že názor a kritické 

zhodnocení druhou osobou může být zcela zásadní pro navození změn v myšlení, 

vnímání či jednání v rámci transformativního procesu. Zajímavý příklad je spatřen  

i u respondenta I, který po poměrně dlouhé době dospěl k zjištění, že praxe nemůže zcela 

suplovat vzdělávání a rozvoj a musí tudíž dojít k rozšiřování perspektiv v poznání. 

V rámci rozhovoru sdělil: „Já vím, že mi nepomáhá se vzdělávat prostřednictvím knížek, 

učím se praxí, ale narážím na limity, že ne všechno se dá tou praxí naučit a taky že to 

nejde jednoduše. Uvědomil jsem si, že nedokončit školu byla chyba, daleko lépe by se mi 

fungovalo, kdybych měl teoretický základ.“ 

Obsah, lektor a účastníci jako faktory ovlivňující posun 

Vzdělávací a rozvojové kurzy přináší několik faktorů, jež mohou na účastníky působit ve 

spojitosti s jejich rozvojem. V rozhovoru jsem se zaměřila na obsah kurzu, lektora  

a účastníky. Zjišťovala jsem, který z uvedených faktorů byl pro rozvoj a posun v poznání 

dotazovaných respondentů nejpřínosnější. Většina respondentů zmínila jeden 

z uvedených faktorů, dva respondenti neměli úplně jasnou odpověď, a proto popsali 

přínosy z více faktorů.  
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Odpovědi přinesly zjištění, že největším přínosem pro značnou část respondentů jsou 

ostatní účastníci a jejich názory a zkušenosti. Respondenti rovněž zmiňovali lektora  

a jeho názory a zkušenosti. Z toho důvodu je možné obecně generalizovat lidský faktor 

jako největší přínos kurzu, neboť dialog v kontextu transformativního učení přináší 

odlišné náhledy na konkrétní situace a rozšiřuje perspektivy nového poznání. Toto zjištění 

koresponduje s teorií transformativního učení. Odpověď respondenta G tuto odpověď 

dobře vystihuje: „Pro mě to byli hlavně ti lidé, od těch lidí, kteří se zúčastnili, jsem mohl 

sbírat to, co řeší za problémy, jak se na ně dívají, jak k nim přistupují z různých pohledů. 

Každý z těch lidí včetně lektora, který mi byl nějakým zrcadlem, jsem si mohl něco najít, 

co bych mohl zlepšit, nebo říct si, to je fajn, to bych taky mohl zkusit.“  

Překvapivým zjištěním bylo, že největší přínos obsahu byl zmíněn pouze dvěma 

respondenty, neboť zaměření kurzu a využití metody hraní rolí bylo všemi respondenty 

hodnoceno velice kladně. Avšak je důležité vnímat propojenost jednotlivých faktorů, 

například že zaměření kurzu umožnilo interakci účastníků. K obsahu se přiklonila 

respondentka B a respondent H. Odpověď respondenta H zněla: „Obsahově to jednání 

s lidmi a komunikace a vnímání individuálních odlišností je pro mě určitě přínos číslo 

jedna.“  

Značný přínos v lektorovi vnímal respondent C a respondent I. Respondent C řekl: „Pro 

mě určitě lektor s těmi postupy, protože já cítím, že mě rozvíjí, cítím ten posun a mám 

chuť to zkoušet dále.“ Odpověď respondenta I zněla: „Podle mě je nejdůležitější osoba 

toho vzdělavatele. Je pro mě důležité, aby to byl člověk z praxe.“ V této odpovědi je 

vnímán důležitý prvek autentických vztahů, jenž je rovněž popisován v konceptu 

transformativního učení. Autenticita přispívá k důvěrnějšímu prostředí, jež podporuje 

proces transformativního učení prostřednictvím otevřeného dialogu a vzájemné interakce 

mezi všemi zúčastněnými stranami.  

Učení dialogem  

Z odpovědí v předešlém segmentu je zřejmé, že účastníci a obecně lidský faktor je 

z pohledu respondentů vnímán jako nejdůležitější ze zmíněných rozvojových faktorů. 

V teoretických východiscích je zmíněno, že dialog je jeden ze základních prvků 



66 

 

transformativního učení, a proto i v této souvislosti byl směřován průběh rozhovoru 

s respondenty. Zjišťovala jsem, v čem pro respondentky spočívá přínos ostatních 

účastníků kurzu, jak probíhá učení dialogem. Respondent C říká k dialogu: „My se 

nemusíme shodnout a není ani cílem přesvědčit toho druhého, že má pravdu. Každá 

situace je specifická, a i se často stává, že názor změním v rámci nějaké konkrétní 

situace.“  

Zajímavým poznatkem je, že pro většinu respondentů bylo důležité, zda se ostatní 

účastníci pohybují ve stejném nebo jiném profesním odvětví. A co bylo překvapivé,  

že pro někoho je přínosnější dialog s účastníkem ze stejného odvětví a pro jiné naopak 

z různých odvětví. Jinak řečeno, změna úhlu pohledu může být vnímána v menším nebo 

širším měřítku celkového poznání. Respondentka D se přiklání k druhé variantě, neboť jí 

přijde užitečné, když může s lidmi ze stejného odvětví řešit konkrétní případy a třeba se 

jimi i inspirovat. V jejím případě je v této souvislosti spatřován zájem o zúžené 

rozšiřování perspektiv v poznání. Naopak respondent A je nakloněn k různorodější 

skupině, v té souvislosti řekl: „Zajímavé bylo poslouchat starosti druhých lidí, protože 

jsme každý byli z jiného odvětví, a uvědomovat si, jak bych to řešil. Když člověk řeší, jaké 

problémy má jiné odvětví, tak také začne přemýšlet trochu s jiným pohledem.“ Podobně 

reagoval respondent I: „Bylo dobré, že to byli lidé z rozdílných oblastí s rozdílnými 

pokročilosti manažerských dovedností. Myslím, že už to bylo užitečné, měl jsem možnost 

se setkat s tím, jaké problémy oni řeší s vedením lidí a jak k nim přistupují.“  

Avšak úplně všichni respondenti, včetně těch upřednostňujících účastníky ze stejného 

odvětví, považovali rozdílné názory za obohacující. Tento poznatek je zcela nakloněn 

k transformativnímu přístupu k učení. Respondentka B by viděla přínos spíše u účastníků 

ze stejného odvětví, nicméně by uvítala i z rozdílných odvětví, neboť vnímala příležitost 

nahlédnout do problematiky z jiných úhlů pohledů. Pro respondentku F, která se 

zúčastnila kurzu s lidmi ze stejného odvětví, byly rovněž důležité současně i rozdílné 

názory a pohledy, konkrétně řekla: „Zároveň vždy slyšet názory jiných je obrovsky 

motivující, že to člověka posune jinam.“ Pro respondenta I je zároveň přínosné vnímat, 

jak se kdo chová a přebírat si pro sebe užitečné vzory chování, kriticky hodnotit chování 

druhých lidí v souvislosti s určitou situací. Zcela jedinečný byl komentář respondenta H, 

který řekl: „Já jsem byl taková černá ovce, ale myslím si, že to bylo i pro ostatní dobře, 
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díky tomu si ti lidé, kteří se mnou byli jakoby v konfliktu, si ty věci sami pro sebe třeba 

více ukotvili.“ Respondent však dodal, že tím nechtěl záměrně pomoct ostatním, spíše to 

byl důsledek jeho přístupu k nim. U tohoto respondenta je zřejmé, že názory ostatních 

pouze nepřejímá, naopak uplatňuje kritické hodnocení, které umožňuje navození 

transformativního učení.  

Posun v poznání 

Posun v poznání je očekávaným výstupem transformativního učení, a proto byl i tímto 

směrem daný motiv rozvíjen průběh rozhovoru. Zjišťovala jsem, v čem se  

u dotazovaných respondentů změnilo poznání, kde nastal zásadní posun. Z odpovědí 

všech respondentů vyplývá, že posun v poznání byl značně podpořen zážitkovým 

kurzem, avšak současně se jednalo o dlouhodobější proces, do kterého vstupovaly i další 

faktory, od předešlých rozvojových aktivit až po pracovní zkušenosti.  

Pro respondenta A byl zážitkový kurz spouštěčem, jeho odpověď zní: „Kurz byl spouštěč, 

začal jsem následně více číst o motivaci, mám teď i další kurz na podobné téma. I když 

jsem se předtím snažil sám, tak díky tomu kurzu jsem to vzal z úplně jiné perspektivy.“ 

Rovněž i pro respondenta G byl kurz významným spouštěčem. U většiny respondentů, 

kromě respondenta C, byl odhalen posun v poznání související s vnímáním rozdílných 

typů osobností a specifickým přístupem k nim. Tento posun v poznání byl z mého 

pohledu vzhledem k zastávaným pracovním pozicím zcela žádaný. Přesto se jednalo  

o poměrně překvapivé zjištění v tom, že se posun v poznání u většiny respondentů ubíral 

právě tímto směrem. Respondentka B odpověděla takto: „Co jsem si neuvědomovala, že 

jsou určité typy lidí a s některými je potřeba jednat jako v rukavičkách a všechno jim říct, 

u někoho dalšího, kdo je více autoritativní, tam musíte mít zase jiný typ řešení problémů, 

že na někoho fungují více fakta, na někoho emoce.“ Významově se podobala odpověď 

respondenta E, G a H, přičemž ze slov respondenta H je zřejmé, že pro něj to byl zcela 

zásadní posun, neboť si dosud vůbec neuvědomoval specifické způsoby myšlení  

a chování každého jedince, zde je výrazně spatřována transformativní povaha. Odlišný 

přístup k lidem byl také významným posunem u respondentky D, uvědomila si,  

že specifické charakteristiky lidí přináší i specifický pohled na stejné zadání, její posun 

spočívá v uvědomění si rozdílných perspektiv a práci s nimi. K podobnému poznání došel 
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i respondent I. U respondentky F je identifikován posun v rozšiřování perspektiv  

a přehodnocování názorů jiných lidí, její odpověď zní takto: „Já, když řeším nějaké 

problémy, tak možná chybně to řeším s lidmi, které mají obdobné problémy, možná že 

poslechnout si nějaký názor zvenčí by bylo přidanou hodnotou.“ Posun v poznání  

u respondenta A se přesunul od krátkodobého řešení problému k dlouhodobému 

působení, řekl: „Důležité je přemýšlet na věci, které lze ovlivnit dlouhodobě. Raději 

neuhasit dva požáry, ale zainvestovat do něčeho, co mi zajistí, že už ty požáry nikdy 

nevzniknou.“ Dlouhodobější perspektivu začal vnímat i respondent C, ale v jiném 

kontextu než ostatní respondenti. Jeho posun spočívá v přenesení se od obsahu vzdělávání 

k metodikám, neboť podle něj metodiky umožní dlouhodobý rozvoj na rozdíl od 

samotného obsahu, který je časem neaktuální.  

6.5.4 Dopady ve vztahu ke každodennímu životu 

Změny v myšlení, vnímání, jednání a jejich dopady v pracovní oblasti 

Transformativní přístup k učení přináší změny související s posunem v poznání. 

Otázkami v rozhovoru jsem cílila na konkrétní změny v myšlení, vnímání a jednání, jež 

byly či budou dotazovanými respondenty promítnuty do pracovního života.  

Všichni respondenti se svými odpověďmi shodli na tom, že mají nyní mnohem větší 

jistotu související s jejich prací, neboť svým posunem v poznání si rozšířili perspektivy  

a možnosti, jak přistupovat ke své práci. Například respondentka B řekla: „Určitě jsem 

se díky tomu i uvědomila, že spoustu věcí, jak jsem byla zvyklá dělat, tak se se dají dělat 

jinak a daleko efektivněji, tak abych se třeba necítila, že jsem na to sama.“ Respondentka 

D hovoří o větším klidu a jistotě v souvislosti se zcela odlišnými přístupy ke komunikaci 

s podřízenými. Všichni respondenti si zároveň uvědomili, že dřívější přístupy k různým 

oblastem ve své práci je možné pojmout úplně z jiného úhlu pohledu. Toto poznání 

koresponduje s transformativním učením. Dopady transformativního učení jsou již na 

obecné úrovni nastíněny v předchozích segmentech v rámci jiných otázek empirického 

šetření, v tomto segmentu je již představeno praktické přenesení změn do pracovního 

života. Již bylo zmíněno, že u většiny respondentů nastal posun poznání v souvislosti 

s vnímáním rozdílných typů osobností, což se do pracovního života z pohledu 
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dotazovaných respondentů promítnulo větší orientací na každého jedince. Takto zněla 

odpověď respondenta G: „Pro mě je hodně přemýšlení nad tou druhou osobou, abych 

dokázal na míru vystihnout potřeby toho druhého člověka, nelze ke všem přistupovat 

stejně, protože nedosáhnu vždy toho, co bych chtěl.“ V kontextu s touto odpovědí zmínil, 

že se při jednání s lidmi inspiruje metodikou úspěšného vedení lidí. U respondenta A bylo 

identifikováno několik významných dopadů v pracovním životě, kterými úplně 

přerámoval a kriticky přehodnotil přístup ke svým podřízeným. Změnil pohled na své 

dosavadní zkušenosti, což je v souladu s konceptem transformativního učení. Konkrétně 

se přeorientoval na budování motivujícího prostředí pro své podřízené tím, že do nich 

investuje čas na vzdělávání a rozvoj, přenáší na ně odpovědnost, umožňuje jim vlastní 

iniciativu. V této souvislosti respondent doplnil: „...protože když jsou lidé v tom detailu, 

tak dokážou přijít s mnohem lepším řešením, než já jim dám. Tam je všeobecná 

spokojenost. A je pravda, že když si to sami navrhnou, tak si za tím opravdu jdou a jsou 

spokojenější. Ten výsledek toho jejich rozhodnutí nebo doporučení je pozitivní. Takže to 

má pro ně i motivaci.“ Jeho představou je vybudovat samostatný tým, jenž ho oprostí od 

direktivního řízení a přesune jej k vytváření dlouhodobě využitelných procesů aj. V tomto 

okamžiku je spatřována trvalost změny korespondující s transformací.  

Respondent C zmiňuje změny svého přístupu v pracovním prostředí a přímo 

k podřízeným takto: „Nepředpokládat, že je to tak, jak já si myslím, snažit se lidi více 

poslouchat, to asi mně přineslo nejvíce, protože u mě je to o tom, že tu výmluvnost mám 

relativně velkou a naučil jsem se více poslouchat.“ Respondent C také podotknul, že se 

začal zajímat i o osobní život svých podřízených, neboť došel k poznání, že osobitější 

přístup přináší efektivnější spolupráci. Respondentka F se shoduje s respondentem C 

v tom, že je důležité v pracovním životě u svých podřízených nepředpokládat a zároveň 

i nemít předsudky, což jí úplně změnilo možnosti komunikace a náhledu na kolegy. Pro 

respondenta E se komplexně změnil vnímání, myšlení i jednání ve vztahu k lidem, neboť 

dosud nedokázal pojmenovat emocionální projevy svoje i ostatních lidí, v rozhovoru 

odpověděl: „Ale určitě tam to pozorování chybělo. Důvody, kdo jak reaguje, asertivita 

tam chyběla, možná větší klid, taky aby se všechno ucelilo a pojmenovalo. Tak jsem 

klidnější ve vyhrocenějších situacích.“  
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Dopady pro respondentku B byly poměrně významné. Navozením změn se naučila 

delegovat práci, její dřívější myšlení jí bránilo na někoho předávat svoji práci, řekla: „A 

co se týká delegování, to mi dříve dělalo hodně veliký problém, ani ne proto, že bych 

někomu nevěřila, ale mě to bylo blbý to někomu zadat.“ V této souvislosti musela sama 

pro sebe úplně přehodnotit význam delegování, který dříve vnímala nesprávně. Opět  

i v této odpovědi je vidět transformace dřívějšího vnímání. Dopady sama pro sebe vnímá 

ve větší důvěře k sobě jako k leaderovi a ve vztahu ke svým podřízeným v podobě zvýšení 

jejich angažovanosti a posílení organizace práce. K organizování práce řekla: „Já jsem 

pořád měla představu, že každý musí vědět, co je náplní jeho práce… Ale díky tomu kurzu 

jsem si uvědomila, že ne vždy to tak opravdu člověk má, a i když to člověk má, tak je lepší 

to mít na papíře.“, k tomu doplnila, že tímto krokem přinesla větší jistotu sobě i svým 

podřízeným. Využití delegování ve svém pracovním životě rovněž přijal za své  

i respondent I.   

Změny v myšlení, vnímání, jednání a jejich dopady v osobním životě 

Transformativní učení může přinést změny v poznání i do osobního života. V rozhovoru 

byla tomuto tématu věnována pozornost pouze okrajově. Konkrétně jsem se doptávala, 

zda respondenti aplikují něco ze svých nových poznatků i do osobního života. Všichni 

respondenti odpověděli, že je to do určité míry provází i v osobním životě. Tato odpověď 

byla poměrně očekávaná, neboť nelze jednoznačně oddělit pracovní a osobní život. 

Respondent C zároveň doplňuje, že aplikování různých metodik v osobním životě není 

vhodné, jeho odpověď rozvinul takto: „…k tomu člověk sklouzne, není to nic zásadního, 

ale potom si uvědomí, pozor tady jsme na tenkém ledě, naopak ale i některé věci jsou 

uplatnitelné, jako například větší klidnost v tom, vyslechnout člověka, když nevím nějaké 

příčiny a tak dále. Člověk má chuť si to vyzkoušet.“ Respondent A upozorňuje na obecně 

známý fakt, že pokud je něco využito v osobním životě, musí to působit přirozeně, jinak 

to ztrácí svůj účinek. U respondentky B se využití poznatků v osobním životě podle jejích 

slov „nesetkalo s pochopením.“  

Respondent I naopak velice pozitivně hodnotí využití i v soukromém životě, jeho reakce 

je: „Ano. Myslím, že se mi to daří. Například všechno to začíná u „proč“, vysvětlit, proč 

to dělat takhle. Anebo vyjednávání a jak dát zpětnou vazbu.“ Pro tohoto respondenta je 



71 

 

jsou dopady transformativního učení značně spatřovány i v osobním životě. 

Respondentka D využívá metodiku k zadávání úkolů směrem ke svému dítěti, říká, že po 

čase dochází k automatizaci uplatněných poznatků i v soukromém životě. Postupné 

zautomatizování a uchýlení se k zažitým vzorcům nepodporuje další učení, v tomto 

kontextu je důležité opětovně reflektovat současný stav a podpořit proces 

transformativního učení. Respondent I na rozdíl od respondentky D a respondenta H se 

nesnaží záměrně cokoliv aplikovat, avšak dopady vzdělávacích a rozvojových aktivit jsou 

přirozeně zaznamenány i v jeho osobním životě. Respondent G přímo vidí propojenost 

řady témat v pracovním i osobním životě, v tomto kontextu řekl: „ale rozhodně stejné 

principy platí i mimo práci, jako například komunikace mezi lidmi a jak si předávat 

informace.“ Respondent E řekl, že v soukromém životě pouze objevuje nové poznatky.   

6.6 Shrnutí analýzy kvalitativních dat 

Analýza kvalitativních dat je zpracována do čtyř tematických oblastí a patnácti segmentů, 

jež obsahově postihují průběh uskutečněných rozhovorů. Analýzou a interpretací dat je 

poskytnuto mnoho zajímavých zjištění, ať už očekávaných či překvapivých. V souvislosti 

s využitím kvalitativního přístupu je nutno upozornit, že z analyzovaných dat není možné 

a ani žádané vyvozovat obecné závěry k dané problematice. Záměrem tohoto 

empirického šetření bylo poskytnout vhled do problematiky a upozornit na určité 

tendence a souvislosti ve vztahu k transformativnímu učení, jež se u respondentů 

potkávaly či naopak rozcházely.  

Dotazovanými respondenty jsou lidé působící na vedoucích pozicích či v souvislosti 

s povýšením na vedoucí pozicí přecházejí. Reprezentativní vzorek je v tomto okamžiku 

připomenut, neboť vzhledem k analyzovaným datům je možné vyzdvihnout poměrně 

značnou tendenci k seberozvoji. Domnívám se, že lidé působící na jiných pozicích 

nemusí vykazovat podobné znaky, avšak tuto domněnku nemám empiricky ověřenou, 

neboť není součástí mého výzkumu. Tímto jsem chtěla pouze upřesnit, k jaké cílové 

skupině jsou výsledná zjištění vztahována.  

Součástí shrnutí analýzy kvalitativních dat je zodpovězení čtyř výzkumných otázek, jež 

byly před realizováním empirického šetření definovány. První otázka zní: Co si účastníci 

kurzu představují pod osobnostní změnou dosahovanou za pomoci učení ve vztahu 
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ke svému každodennímu životu? Odpovědi respondentů v souvislosti s osobnostní 

změnou jsou zcela konkrétní, všichni respondenti si v této souvislosti představují určitou 

situaci související s vlastním rozvojem. Zajímavé je, že nikdo z respondentů si 

nepředstavuje osobnostní změnu v obecné rovině. Osobnostní změna je překvapivě 

dvěma třetinami respondentů vnímána v kontextu s pracovním životem, propojenost  

i s osobním životem konstatovali pouze tři respondenti. Vzhledem ke konkrétnímu 

pojmenování osobnostní změny všemi respondenty jsou odpovědi různorodé. Avšak 

podobný znak lze shledávat u sedmi respondentů ve spojitosti osobnostní změnou  

a změnou přístupu ke svým podřízeným. V této souvislosti je spatřena tendence 

vedoucích pracovníků zlepšovat vztahy a přístup k práci se svými podřízenými. 

Respondent C a respondent I chápou osobnostní změnu spíše v rovině odborných 

kompetencí vedoucího pracovníka.  

Osobnostní změnu je možné dosáhnout za pomoci učení a vzdělávání. Rozhovor byl 

zaměřen i na přístup dotazovaných respondentů ke vzdělávání a rozvoji. Poměrně 

očekávaným zjištěním je, že převážná většina respondentů má kladný přístup. Pouze 

respondent H není zastáncem vzdělávacích a rozvojových aktivit, avšak i přesto se 

aktivně vzdělává. Zároveň z odpovědí je zřejmé, že kladný přístup ještě nemusí nutně 

znamenat aktivní přístup. Stejně jako osobnostní změna i přístup ke vzdělávání a rozvoji 

je převažující většinou vztažen na pracovní život. Pouze respondent E a respondent G 

přímo zmínili i osobností rozvoj pro vlastní uplatnění i v osobním životě. Oblíbená témata 

vzdělávání a rozvoje se u respondentů často dotýkala psychologie osobnosti, což může 

být opět vzhledem k charakteru respondentů očekáváno.  

Rozhovor byl rámcově vztažen ke konkrétním zážitkovým kurzům (využití 

transformativního přístupu k učení), které respondenti absolvovali. Důvodem účasti 

většiny respondentů byl podnět ze strany nadřízených a současně i vlastní iniciativa. 

Z odpovědí těchto respondentů vyplynuly dvě varianty vnitřní motivace, první je potřeba 

osobního rozvoje, druhým důvodem je větší profesionalizace a odstranění určitých 

nedostatků. Překvapivým zjištěním je, že motivací zapojení se do kurzu může být  

i zvídavost respondentů, takto odpověděli respondenti H a I, kteří se kurzu nechtěli 

zúčastnit z vlastní iniciativy. Z odpovědi respondenta H, který odpověděl takto: „Řekl 

bych, že jsem měl úvodní rezistenci, falešné vědomí, že se toho moc naučit nemůžu, že už 
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to znám, tak jsem si to chtěl i na tom školení ověřit.“, je zřejmé, že i negativně laděný 

podnět může být ve výsledku motivující. S důvodem účasti je značně spjato  

i dezorientující dilema popisované v rámci konceptu transformativního učená, jež je  

u dotazovaných popisováno jednou či více událostmi, avšak u všech respondentů je 

identifikováno ve vztahu k jejich současné či budoucí pozici v rámci povýšení. 

Dezorientující dilema se u dvou respondentů objevilo v průběhu kurzu. Respondent H byl 

konfrontován s kurzem zaměřeným na měkké dovednosti, přičemž do té doby byl obecně 

k měkkým dovednostem skeptický, následně však přehodnotil svůj postoj a začal být 

mnohem přístupnější novým perspektivám v rámci procesu transformace. Zajímavým 

zjištěním je, že i souvislosti plynoucí s povýšením navozují dezorientující dilema, což je 

shledáno skoro u všech respondentů této skupiny. Tento poznatek potvrzuje rovněž teorie 

transformativního učení.  

 Zajímavý vztah je spatřen v souvislosti s důvodem zapojení se do zážitkového kurzu  

a očekáváním, kdy účast z vlastní iniciativy současně přináší určitá očekávání od kurzu, 

naopak nezájem účastnit se kurzu nepřináší ani žádná očekávání. Tento poznatek se týká 

většiny dotazovaných respondentů. U respondenta G není očekávání tak vysoké,  

a to z důvodu nedostatečné informovanosti o průběhu kurzu. Větší informovanost 

nadřízeným by také uvítal respondent I, který možná i částečně z tohoto důvodu neměl 

žádná očekávání a ani vlastní iniciativu účasti v zážitkovém kurzu. Z těchto málo 

informací nelze vyvozovat žádné závěry, avšak je možné podotknout, že se zde promítá 

mnoho neznámých, jejichž rozklíčování v reálné situaci může mít zásadní dopady na 

rozvoj či transformaci jedince.  

V následující otázce jsem zjišťovala faktory ovlivňující proces učení účastníků. Druhá 

otázka je položena v tomto znění: Co nejvíce ovlivňovalo proces učení účastníků? 

Z odpovědí většiny respondentů vyplývá, že průběh kurzu byl z jejich pohledu nejvíce 

ovlivněn lidským faktorem, tedy ostatními účastníky a lektorem. Posuzovány byly tři 

faktory, a to účastníci, lektor a obsah, přičemž největší přínos byl podle respondentů 

v účastnících a jejich názorech a zkušenostech. Naopak podle srovnání je nejmenší přínos 

v samotném obsahu, a to i přesto že průběh kurzu, konkrétně využití metody hraní rolí a 

celkově interaktivní přístup, byl všemi respondenty vnímán jako velice přínosný. Pro 

většinu respondentů bylo zásadní učení dialogem (v souladu s teorií transformativního 
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učení), avšak názory se různily v tom, zda je užitečnější dialog s účastníkem působící ve 

stejné či odlišné profesní oblasti. Účastníky ve stejné oblasti obhájila například 

respondentka D, pro kterou jsou zdrojem inspirace. Respondent I se přiklání k druhé 

variantě a reaguje takto: „Bylo dobré, že to byli lidé z rozdílných oblastí s rozdílnými 

pokročilosti manažerských dovedností. Myslím, že už to bylo užitečné, měl jsem možnost 

se setkat s tím, jaké problémy oni řeší s vedením lidí a jak k nim přistupují.“  Avšak 

odlišnost názorů byla obohacením pro všechny dotazované respondenty. V tomto 

kontextu je možné zmínit, že skupinové kurzy mají nenahraditelný přínos, neboť názory 

a zkušenosti jiných lidí jsou velice přínosné pro rozšiřování perspektiv. Rozšiřování 

perspektiv umožňuje zkoumané transformativní učení.  

Všichni dotazovaní respondenti vnímali určité bloky v průběhu kurzu, přičemž u většiny 

z nich se jednalo o aktivní účast, kterou museli vystoupit ze své konformní zóny. Pouze 

respondent I vnímal bloky v závěrečném písemném úkolu, v němž měl shrnout průběh 

modulu a možnosti uplatnění ve své praxi. Záměrem těchto kurzů je přivést účastníky do 

náročných situací, jež jsou následně zdrojem nového poznání. Přestože účastníci 

v průběhu kurzu pociťovali nejistotu, nervozitu, pocity ztrapnění či nepřirozenosti, 

v důsledku tyto aktivity hodnotili jako nejefektivnější. Aktivity, které šly respondentům 

úplně přirozeně, neměly v důsledků tak znatelné dopady. Odpověď respondenta C přivádí 

k myšlence, že náročnost aktivity nemusí nutně vyvolávat negativní pocity, neboť 

respondent zmínil, že je pro něj hraní rolí náročné, ale současně řekl, že jej tato aktivita 

baví.  

Zásadní pociťovaná transformace byla zjišťována v rámci třetí otázky: V čem nastaly  

u účastníků kurzu zásadní pociťované transformace? Vzhledem k zaměření práce na 

transformativní učení byl rozhovor postupně ubírán k identifikování posunu v poznání  

u dotazovaných respondentů. Z odpovědí je patrné, že posun v poznání je dlouhodobý 

proces, který není navozen jednou aktivitou. Zážitkový kurz byl pro všechny respondenty 

zásadní, nicméně podle jejich slov posun v poznání ovlivnily i předešlé rozvojové aktivity 

a současně i pracovní zkušenosti. Vzhledem k tomu, že kurz přináší mnoho nových 

pohledů a zároveň je zaměřen na prožitek, bylo by naopak překvapivé, kdyby neměl na 

respondenty žádný vliv. Pro respondenta G a respondenta A byl kurz spouštěčem, 

odpověď respondenta A zní takto: Kurz byl spouštěč, začal jsem následně více číst  
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o motivaci, mám teď i další kurz na podobné téma. I když jsem se předtím snažil sám, tak 

díky tomu kurzu jsem to vzal z úplně jiné perspektivy.“. Z této odpovědi je zřejmé, že kurz 

je současně i důležitým stimulantem k dalšímu rozvoji. U většiny respondentů, kromě 

respondenta C, je posun v poznání spjat s vnímáním specifických charakteristik jedinců 

a zcela jedinečným přístupem k lidem jako k jednotlivcům. Pro respondentku F je posun 

v poznání vnímán jako uvědomění si rozdílných perspektiv, v rámci rozhovoru řekla: 

„Já, když řeším nějaké problémy, tak možná chybně to řeším s lidmi, které mají obdobné 

problémy, možná že poslechnout si nějaký názor zvenčí by bylo přidanou hodnotou.“ 

Posun v poznání respondenta C je zcela odlišný od ostatních respondentů, neboť jeho 

posun je spjat s odbornou kompetencí v podobě větší orientace na metodiky a oproštění 

se od obsahů problematiky, jež časem ztrácí svou aktuálnost.  

K posunu v poznání přispívá rovněž i pociťované zdokonalení respondentů v rámci 

absolvovaného zážitkového kurzu, neboť z rozhovorů vyplývá, že zdokonalení je pro 

většinu respondentů současně i podnět, jenž je posouvá k zcela novému poznání. V této 

souvislosti je spatřován podobný znak, kdy posun v poznání i zdokonalení respondentů 

je vztaženo k mezilidským vztahům (konkrétně vnímání rozdílností lidí a jejich potřeb  

a s tím související naslouchání).  

Práce je postupně směřována k dosažení cíle, jímž je identifikovat dopady v interpretaci 

zkušeností účastníků kurzů využívající transformativní přístup k učení. Dopady jsou 

ovlivněny celkovým posunem poznání respondentů, který se projevuje změnami 

v myšlení, vnímání a jednání v pracovním i osobním životě. K této oblasti je vztažena 

čtvrtá výzkumná otázka, která zní: Jaké dopady po absolvování kurzu vnímají 

účastníci ve vztahu k jejich každodennímu životu? Z pohledu dotazovaných 

respondentů je jednoznačně zjevné, že rozšíření perspektiv a získání více různorodých 

náhledů přispělo k větší jistotě, sebevědomí a odbornosti související s výkonem jejich 

povolání. Pro příklad uvádím odpověď respondentky B: „Určitě jsem se díky tomu  

i uvědomila, že spoustu věcí, jak jsem byla zvyklá dělat, tak se se dají dělat jinak a daleko 

efektivněji, tak abych se třeba necítila, že jsem na to sama.“ Z této odpovědi zároveň 

vyplývá i další významný dopad u všech respondentů, kterým je uvědomění, že jejich 

dříve uplatňované postupy v pracovním prostředí jsou příliš zúžené a nachází mnoho 

zcela odlišných možností, jak ke své práci přistupovat. Zde je spatřována transformativní 
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povaha procesu učení. Většina respondentů došla k uvědomění, že je důležité se mnohem 

více orientovat na své podřízené, vnímat jejich specifika a podle toho k nim i přistupovat. 

Někteří respondenti se začali soustředit na určité oblasti, pro jiné tyto změny znamenaly 

komplexní přerámování uplatňovaného přístupu směrem k podřízeným. Například 

respondent A došel k poznání, že je důležité vytvořit pro zaměstnance motivující 

prostředí, a proto se začal věnovat rozvoji svých podřízených, začal na ně přenášet 

odpovědnost a prohlubovat v nich iniciativu. Další dopady respondentů se v pracovním 

prostředí projevují jiným přístupem v komunikaci, vnímáním osobnostních typů  

a změnou náhledu na lidi kolem sebe, pochopením rovněž i vlastních projevů chování, 

osobitějším přístupem. Dále je spatřen dopad jako nepředpokládat, a naopak kriticky 

hodnotit a posuzovat situace a lidi kolem sebe.  Zajímavé bylo přeorientování se na 

delegování práce, jež bylo před tím chápáno spíše jako zatěžování podřízených.  

Dopady transformativního učení jsou u respondentů spatřeny i v osobním životě, avšak 

v tomto kontextu jsou jejich odpovědi značně odlišné. Obecnou tendencí, jež je potvrzena 

všemi dotazovanými respondenty, je snaha aplikovat nové poznatky do osobního života 

či alespoň v osobním životě tato poznání identifikovat. Respondent C současně 

upozorňuje, že přenesení nových poznatků a poznání do osobního života není vždy 

žádané. Také byl vyřčen obecně známý fakt, že aplikace nového poznání v osobním 

životě musí působit přirozeně a nenásilně. Nicméně konkrétní dopady jsou respondenty 

zaznamenány v různé míře. Mezi dotazovanými respondenti jsou ti, kteří zcela 

jednoznačně a účinně využívají poznatky v osobním životě, ale také respondenti, kteří se 

k tomu záměrně neuchylují. Dále je identifikována skupina respondentů, u nichž je 

spatřeno spíše plynulé prolnutí mezi pracovním a osobním životem.  

Závěrem shrnutí analýzy kvalitativních dat je důležité připomenout, že zmíněné dopady 

jsou následkem dlouhodobějšího působení řady vzdělávacích aktivit, seberozvoje  

a zkušeností v pracovním i osobním životě. Zážitkový kurz realizovaný transformativním 

přístupem k učení je v tomto kontextu zásadní, nicméně není jej možné vnímat odloučeně 

od ostatních vstupujících faktorů.  
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7 Závěr  

Koncept transformativního učení přináší jedinečný přístup ke vzdělávání a rozvoji 

dospělých, jeho charakter je poměrně složitě vystavěný, avšak poukazuje na základní 

životní zkušenosti apod. Prvotní počátky vývoje transformativního učení jsou spojovány 

s moderní dobou, která je charakteristická značnými změnami ve společnosti  

a narůstajícími požadavky na jedince z hlediska jeho pracovního uplatnění, ale i obecně 

fungování v rámci každodenního života. Stále více je vyžadováno, abychom byli otevřeni 

novým možnostem a dokázali zkoumat a hodnotit nové kontexty a nové situace. Jinak 

řečeno, v dnešní době je důležité se neuchylovat k zažitým vzorcům myšlení, vnímání  

a chování, ale kriticky hodnotit nové kontexty, nové perspektivy. Na tomto principu 

funguje transformativní učení, jež umožňuje nahlížet i na jiné úhly pohledu, než které 

máme zažité v důsledku dřívějších zkušeností a dřívějšího poznání. 

Transformativní učení má svůj původ v Severní Americe, kde je tento koncept 

rozpracován řadou odborníků v různých oblastech, což v důsledku přináší mnoho 

rozdílných perspektiv na tuto problematiku. V České republice je transformativní učení 

z hlediska teoretického zpracování či výzkumných šetření prakticky nepovšimnuto. 

V českém prostředí může být v současné době spatřeno spíše v rámci vzdělávacích  

a rozvojových kurzů či aktivit. Často jde však pouze o využití některých prvků 

transformativního učení, neboť průběh těchto kurzů není většinou postaven na 

transformativním přístupu učení, spíše je prostoupen určitými shodnými znaky. Limitem 

může být značná psychologická orientace na úkor sociální, jež má v konceptu 

transformativního učení rovněž své významné zastoupení.  

Předložená práce pojednává o konceptu transformativního učení v souvislosti se 

zážitkovým vzděláváním dospělých. Cílem práce bylo identifikovat dopady, jež přináší 

zážitkové kurzy využívající transformativní přístup k učení. Dopady byly zjišťovány  

u vedoucích pracovníků, kteří absolvovali zážitkový kurz využívající transformativní 

přístup k učení. První kapitola je obecně zaměřena na koncept transformativního učení, 

v níž je přiblížena heterogenita této problematiky, která přináší mnoho odlišných 

perspektiv nahlížení na transformativní učení. Současně jsou i představeny dva teoretické 

rámce, do kterých je možné jednotlivé perspektivy přiřadit na základě určitých 
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specifických znaků. Pro všechny perspektivy je společné tzv. dezorientující dilema, které 

je popisováno čtyřmi různými kontexty, prostřednictvím nichž je navozen transformativní 

proces. V práci jsou následně pojmenovány základní prvky transformativního učení, jež 

z mého pohledu mohou mít mimo jiné přínos při identifikování transformativního 

přístupu k učení v rámci vzdělávacích a rozvojových kurzů vnějším pozorovatelem. 

Druhá kapitola nastiňuje historický kontext transformativního učení, věnuje se teoriím 

učení, které měly vliv na vývoj transformativního učení. Následně je zpracována teorie 

transformativního učení Jacka Mezirowa, která je založena na deseti fázích perspektivní 

transformace. Tento původní koncept si prošel řadou kritických odezev, které následně 

přispěly k inovativnímu vývoji původní teorie a současně i k vývoji zcela nových 

perspektiv. V práci je věnována pozornost perspektivně, jež má počátky v individuální 

psychologii, dále je nastíněna perspektiva konstruktivistického přístupu a perspektiva 

psychického zkreslení. Těmito představenými perspektivami je znázorněna šíře  

a rozmanitost oblastí, jimiž je možné na transformativní učení nahlížet. Transformativní 

učení zasahuje do tří dimenzí, a to dimenze kognitivní, konativní a afektivní. V těchto 

dimenzích dochází v rámci transformace ke změnám. Této oblasti se věnuje třetí kapitola 

práce. Ve čtvrté kapitole je představeno transformativní učení v souvislosti se zážitkovým 

vzděláváním dospělých, kterému je následně věnována pozornost v samostatné kapitole.  

Šestá kapitola se komplexně zabývá uskutečněnému empirickému šetření, které je 

rozpracované do jednotlivých fází šetření. Rozsáhlá část je věnována analýze  

a interpretaci získaných dat v rámci polostrukturovaného rozhovoru s respondenty. 

Analýza je strukturována do tematických oblastí a segmentů, jež se věnují určitým 

specifickým oblastem. Tematickými oblastmi jsou postoje k osobnímu rozvoji, přístup 

k zážitkovému programu a jeho průběh z pohledu účastníků, posun v poznání a dopady 

ve vztahu ke každodennímu životu. Definovaný cíl práce byl sledován v souvislosti 

s analýzou a interpretací kvalitativních dat a zodpovězením výzkumných otázek.  

Dopady v interpretaci zkušeností účastníků kurzů využívající transformativní přístup 

učení jsou respondenty zaznamenány v pracovním i osobním životě. V pracovní oblasti 

byla mimo jiné identifikována větší jistota a pocit větší odbornosti pracovníků na 

vedoucích pozicích, nový náhled na dosud uplatňované pracovní postupy, větší orientace 

na mezilidské vztahy, osobitější přístup k podřízeným, změna náhledu na podřízené 
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v souvislosti s jejich osobnostním typem. Dopady se všemi respondenty promítly i do 

osobního života, avšak pro někoho pouze v podobě uvědomění si nových souvislostí, 

naopak některými respondenty bylo nové poznání přímo aplikováno.  

Diplomová práce umožňuje náhled do problematiky transformativního učení a zároveň 

přináší i nové poznatky v rámci empirického šetření, jež poukazují na výstupy 

transformativního učení aplikovatelné přímo do každodenního života. Myslím si,  

že identifikované dopady mohou být touto prací využity jako „příklady dobré praxe“ 

uplatnění transformativního přístupu k učení, čímž může být podpořeno přenesení 

konceptu transformativního učení i do českého prostředí. Zároveň jsem přesvědčena,  

že je i mnoho dalších oblastí transformativního učení, které by mohly být podnětem 

dalšího zkoumání.  
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11 Přílohy 

Příloha A – Informovaný souhlas účastníka empirického šetření 

 

Informovaný souhlas účastníka empirického šetření 

Byl/a jsem seznámen/a s obsahem, cílem a metodikou empirického šetření Andrey 

Konvalinkové, studentkou navazujícího magisterského oboru Andragogika a personální 

řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Rozumím jim a souhlasím s nimi. 

Souhlasím s účastí empirického šetření, jež bude součástí diplomové práce 

Transformativní učení z pohledu účastníků zážitkového vzdělávání. Dávám své svolení 

výzkumnici, aby materiál, který jsem jí poskytl/a, použila za účelem sepsání diplomové 

práce 

 Souhlasím se způsobem, jak bude zachovávána důvěrnost a jak bude má identita 

chráněna během výzkumu i po jeho skončení.  

Souhlasím s nahráváním mého rozhovoru s výzkumnicí a s analýzou výsledného 

zvukového záznamu a jeho přepisu. Dávám souhlas k tomu, že výzkumnice může  

v odborné publikaci citovat informace, které jí poskytuji. Rozumím tomu, že pokud se  

v průběhu rozhovoru objeví pro mne obtížná témata, mohu odmítnout odpovědět na 

jakoukoliv otázku nebo kdykoliv ukončit rozhovor.  

 

Jméno:............................................................................................ 

Podpis:........................................................................................... 

Datum:........................................................................................... 

 
 
 



89 

 

Příloha B – Otázky do rozhovoru 

 

1. Proč jste se rozhodl/a zúčastnit tohoto kurzu? A jaké bylo Vaše očekávání?  

 

2. Co pro Vás znamená osobnostní změna ve Vašem pracovním nebo i osobním životě? 

 

3. Co pro Vás bylo v průběhu kurzu složité nebo obtížné? Jak jste se u toho cítil/a?  

 

4. V čem jste se nejvíce zdokonalil/a a jak to můžete využít ve svém každodenním životě? 

 

5. Co jste v průběhu kurzu dělali, jak jste se rozvíjeli? Co šlo přirozeně a co bylo pro Vás 

obtížné/kde nastal případný blok? 

 

6. Co Vás v průběhu kurzu nejvíce ovlivnilo, obsah kurzu, lektor, ostatní účastníci, 

případně co dalšího? Který z těchto faktorů je pro Vás zásadní ve spojitosti s Vaším 

posunem? Co byste potřeboval/uvítal zlepšit, aby byl přínos z kurzu pro Vás větší? 

 

7. Do jaké míry jste se shodoval/a s ostatními účastníky kurzu v názorech či přístupech? 

V čem jste změnil Váš pohled na okolí, obecně na lidi kolem Vás? 

 

8. Co jste se naučil/a prostřednictvím dialogu s dalšími zapojenými (ostatními účastníky 

a lektorem)? 

 

9. Změnil/a jste v něčem zásadně nějaký svůj názor či způsob chování na základě kurzu? 

V čem, v jaké oblasti? 

 

10. Co si z toho nejvíce odnášíte? Co chcete skutečně přenést do každodenního života? 
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Příloha C – Přepis rozhovoru s respondentkou B 

 

Proč jste se rozhodla zúčastnit tohoto kurzu a jaká byla Vaše očekávání? 

Já jsem se tohoto kurzu rozhodla zúčastnit, protože jsem dlouhodobě pociťovala, co se 

týká řízení zaměstnanců a s tím spojený i rozvoj firmy, že jsem trochu „zaseknutá“ a 

nevěděla jsem, co dál. Vnímala jsem sama, že spoustu věcí místo toho abych delegovala, 

tak si dělám sama. Což potom přinášelo problémy s tím spojenými, že jsem neměla čas 

na rozvoj firmy a další aktivity, které jsem cítila, že jsou hodně důležité. A zrovna v té 

situaci, shodou okolností, jsem se potkala s lektorem, on mi řekl o tomto kurzu a díky 

němu jsem se přihlásila.  

Absolvovala jste už předtím podobné kurzy?   

To školení, o kterém se bavíme, je pro mě první takového druhu, hlavně takového 

rozsahu. Já jsem předtím samozřejmě měla nějaká školení, která byla na hodinu nebo dvě, 

ať už se týkala osobního rozvoje, anebo jsem si četla knihy na řízení lidských zdrojů, ale 

nebylo to to stejné. A právě i z toho důvodu jsem ten kurz přivítala. A když jsem si 

přečetla jeho obsah, tak jsem přesně poznala, že to odpovídá mým potřebám a tomu, co 

od toho očekávám. Byla to moje vnitřní motivace, ale zároveň od vyššího vedení neustále 

slýchávám, že je zapotřebí, abych se posunula a vzdělávala. Takže do jisté míry jsem byla 

do toho vtlačena, ale já si myslím, že bych se namotivovala i sama, aniž by mi bylo 

řečeno.  

Co pro Vás znamená osobnostní změna ve Vašem pracovním nebo i osobním životě? 

Já si myslím, že bych nějakou nadstavbu toho kurzu měla absolvovat ještě jednou, protože 

pro mě celoživotně je hrozně velký problém delegovat. Od mala mám zafixované, že si 

všechno musím udělat sama, co neudělám já, tak nikdo neudělá lépe. A když na někoho 

něco deleguji, tak mám neustále potřebu kontrolovat, jestli to ten člověk dělá dobře. 

Takže asi tohle a v tom se posunout trochu dále. A najít jiný způsob, jak si to kontrolovat, 

jak člověku představit svoji vizi, stanovit nějaké záchytné body a jak to řídit. To by bylo 

celkem záslužné. Já samozřejmě občas mapuji i stín, což nevím, do jaké míry hraje roli, 
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že si třeba někdy nejsem jistá, jestli člověk, na kterého to chci delegovat, na to má. Na 

druhou stranu měla bych jim dát příležitost ukázat, co v nich je. Možná právě tím, že to 

dělám stále s nimi anebo za ně, tak jim beru jejich iniciativu, kterou v sobě mají.  

Co pro Vás bylo v průběhu kurzu složité nebo obtížné? Jak jste se u toho cítila? 

Já si myslím, že pro mě úplně každá aktivita, kde jsme měli například prezentovat, jak 

bychom řešili nějakou situaci, ať už speciálně v rámci postupů z poznatků, které jsme tam 

čerpali, tak pro mě každá aktivita byla hodně obtížná z toho důvodu, že jsem měla strach 

z reakce ostatních pěti účastníků. Protože v sobě mám ne úplně velikou důvěru, že to, co 

dělám, dělám správně. Takže pro mě slyšet nějakou kritiku je hodně obtížné, každou 

kritiku si hodně beru. Takže každá tahle aktivita pro mě byla hodně těžká. Na druhou 

stranu to zase bylo pozitivní, protože člověk zjistí, že se až tak tolik nic nestane. Anebo 

zjistí, že čím si procházím já, tak si tím prochází i zbytek. Bylo to složité, ale člověk se 

zároveň naučí, že je úplně lidské dělat nějaké chyby a že to je ten proces, který posouvá 

dál. Bylo to těžké. I když to s tím souvisí, já úplně nemám problém s tím, že bych měla 

trému, nebo že bych byla nějak nervózní. Ono je to i tím, že já jsem od mala hrála na 

violoncello nebo jsem zpívala ve sboru, tak jsem byla zvyklá vystupovat. Takže já 

vyloženě nemám v sobě nervozitu, ani mi nedělá problém mluvit z patra, když mám 

někde přednášet třeba úvodní proslov. Ale mám v sobě takovou tu nejistotu, jak mě to 

okolí bude vnímat. Takže je to svým způsobem nervozita, ale z jiného pohledu.  

V čem vidíte největší zdokonalení a jak to můžete využít ve svém každodenním 

životě?  

Já si myslím, že díky tomu kurzu jsem se daleko lépe naučila řídit svůj čas. Daleko lépe 

jsem se naučila řídit, ať už ten svůj neužší management, kterému se snažím dávat znalosti, 

které já jsem získala na tom kurzu, aby oni zase byli takoví vůči svým podřízeným, takže 

určitě to mi hodně moc dalo. Určitě jsem se díky tomu i uvědomila, že spoustu věcí, jak 

jsem byla zvyklá dělat, tak se se dají dělat jinak a daleko efektivněji, tak abych se třeba 

necítila, že jsem na to sama. Je tedy pravda, že lektor neustále říkal, musíte říkat, co 

navrhujete vy. Ale to jsem zkusila párkrát a neúspěšně, tak jsem raději řekla, jak to udělat. 

V rámci toho kurzu se spoustou věcí naprosto souhlasím a vím, že mají být takhle, ale 
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stejně jak jsem pracovala na sobě, tak budu muset zapracovat i na managementu, aby mi 

byli schopni říct, co navrhují.  

Máte občas tendenci aplikovat něco do svého osobního života?  

To jsem zkoušela poprvé a naposledy, protože partner řekl, ať si tohle zkouším v práci. 

To se nesetkalo s pochopením. Ale my jsme naštěstí naladěni na takovou stejnou vlnu. 

Takže tam to nemusím praktikovat, a navíc se to nesetkalo.  

Co jste v průběhu kurzu dělali, jak jste se rozvíjeli? Co šlo přirozeně a kde nastaly 

bloky? 

Mně se líbilo, že celý ten kurz byl interaktivní, že to vlastně nebyly takové ty kurzy, kdy 

přijdete do nějaké zasedačky a máte tam celodenní přednášku. Tohle bylo hodně 

interaktivní, hodně založena na získávání podnětů z praxe, hodně tam byly příklady. Mě 

se to opravdu líbilo. Pokaždé když se řešily typy řízení, jak řešit problémy, jak vést tým, 

jak předkládat reporty, tak tam bylo dobré i to, jak spoustu těchto věcí řeším a ve spoustě 

těch věci si nejsem jistá, i do teďka občas v některých věcech tápu, kdy třeba chci říct 

svůj názor a říct ho tak, aby to třeba nevyznělo nějak negativně, tak tam bylo i dobrý, že 

se ptalo i na otázky z praxe a třeba i získat informaci, jak s těmi lidmi jednat. Co jsem si 

neuvědomovala, je že jsou určité typy lidí a s některými je potřeba jednat jako v 

„rukavičkách“ a všechno jim říct, u někoho dalšího, kdo je více autoritativní, tam musíte 

mít zase jiný typ řešení problémů, že na někoho fungují více fakta, na někoho emoce. A 

abyste třeba i rozpoznala, na koho bude co fungovat, tak to bylo pro mě hodně přínosné. 

Jak jsme byli v tom malém kruhu, tak to bylo i daleko přínosnější pro všechny, že jsme 

vlastně mohli přímo sdílet problém z praxe, že to nebyly učebnicové příklady, ale mohli 

jsme to zaměřit na to reportování. Například jsem chtěla po vedoucích, aby začali 

používat telefony s aplikací, kde jsou označené uklizené pokoje nebo když je nějaký 

problém, a tím, jak je to online, tak to hned jde k technikovi, který to hned ví a hned to 

může opravit. Ujednotí to proces, ale bylo hrozně komplikované, jak s tou vedoucí 

mluvit, aby to začala používat a aby to začali používat i jejich podřízení. Protože občas 

v těch lidech je: ne takhle to děláme, žádná změna. Tak bylo příjemné i na tom kurzu 

zjistit, který typ je jaký typ a jak s tím člověk vlastně jednat a mluvit. Protože na tom 
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kurzu jsem i mohla uvádět příklady ze své praxe, tak to pro mě bylo daleko lepší, než 

když si člověk čte nějaké tabulky a má nějaké grafy.  

Co Vás v průběhu kurzu nejvíce ovlivnilo, obsah kurzu, lektor, ostatní účastníci, 

případně co dalšího? Který z těchto faktorů je pro Vás zásadní ve spojitosti s Vaším 

posunem? Co byste potřebovala/uvítala zlepšit, aby byl přínos z kurzu pro Vás 

větší? 

Já si myslím, že pro mě spíše ten samotný obsah. Tím, jak jsme byli každý z úplně 

odlišných odvětví, tak samozřejmě na některé věci se dá okrajově nahlížet stejně, ale já 

tady mám různé lidi a s každými musím jednat různě (oni mají kolem sebe zase nějakou 

partu, ale jim podobnou). Bylo zajímavé, že člověk se dozví, jaké problémy jsou jinde a 

co řeší, ale pro mě byl zajímavý především obsah a jeho rozložení. Myslím si akorát, že 

bych uvítala, kdyby to nebylo po měsíci, ale kdyby ta doba byla třeba kratší. Přeci jenom 

člověk má tendenci za ten měsíc docela hodně věci zapomenout. Ale ten obsah mně 

vyhovoval naprosto.  

Měli jste mezi moduly nějaké úkoly, které by Vás stále stimulovaly?  

To jsme si hned na začátku odsouhlasili, že ne. Ten měsíc měl být od toho, že člověk 

využije, co se naučil, aby to mohl aplikovat v té praxi. Ale i tak si myslím, kdyby ty lekce 

byly jednou za dva nebo tři týdny, bylo by to lepší. Takhle to bylo až moc od sebe. Určitě 

bych absolvovala i nějaký navazující kurz, kdyby odpovídal mým očekáváním.  

Co pro Vás byl nejzásadnější posun? 

Určitě mě to posunulo dál profesně. Já vždycky u těchto kurzů, ať už jsou zaměřeny na 

tohle nebo jsem absolvovala kurzu na finanční řízení firmy, tak člověku to potom dodá 

takovou kuráž a energii, že i vnímám, že od toho kurzu jsem lepší manažer, nevím, jestli 

je to vidět, ale minimálně sebe tak vnímám. Takže pro osobní růst, pro osobní hodnocení 

si myslím, že to mělo veliký přínos.  
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Je něco, co se pro Vás změnilo, že jste si myslela, že jste dělala správně a následně 

jste zjistila, že byste to mohla dělat úplně jinak?  

Hodně věcí, se přiznám. Právě co se týče delegování, zadávání úkolů, takové ty 

záležitosti, abych já nebyla ta, co všechno vymýšlí a za co jsem zodpovědná, tak to mi 

hodně pomohlo. Neříkám, že to je stoprocentní, ale určitě jsem se posunula o hodně dále. 

A co se týká delegování, to mi dříve dělalo hodně veliký problém, ani ne proto že bych 

někomu nevěřila, ale mě to bylo blbý to někomu zadat.  

Bylo součástí kurzu něco, co byste chtěla jinak, aby to pro Vás bylo ještě přínosnější? 

 Já si myslím, kdyby se ještě třeba po půl roce udělalo navazující setkání, kde by se to 

všechno shrnulo a kde bychom řekli, jak jsme to třeba využili v praxi, že by to možná 

bylo dobré. Přeci jenom, když někdo tyhle kurzy absolvuje, tak poté co je konec, tak má 

trochu tendenci sklouznout zpátky do těch starých kolejí.  

Do jaké míry jste se shodovala s ostatními účastníky kurzu v názorech či 

přístupech?  

 

Já si myslím, že my jsme byli taková dobrá parta, že jsme se shodli asi ve všem. Všichni 

jsme měli stejný problém, co se týká delegace. V souvislosti s typy osobnosti, člověk 

potom začne přenášet tyto poznatky i do osobního života, to určitě mělo také své plus.  

V čem se změnil Váš pohled na okolí, obecně na lidi kolem Vás? 

Obecně, vlivem toho kurzu, ale i vlivem různých změn, jsem se naučila nebýt takový 

„nervák“ Já třeba dříve jsem si hodně věcí brala hodně osobně, všechno jsem vnímala, 

stejně tak jako moji zodpovědnost, tak i že je to jenom moje chyba. Věci jsem řešila až 

moc urputně. Neříkám, že jen díky tomu kurzu, ale i díky tomu kurzu jsem se naučila 

takové daleko subtilnější chování než okamžitě začít brečet, řvát apod.  
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Co jste se rozhodla hned po kurzu aplikovat ve svém pracovním prostředí?  

To že okamžitě zavedu organigram. Já jsem pořád měla představu, že každý musí vědět, 

co je náplní jeho práce. Třeba když jsem provozní, tak vím, co to obnáší. Ale díky tomu 

kurzu jsem si uvědomila, že ne vždy to tak opravdu člověk má, a i když to člověk má, tak 

je lepší to mít na papíře. Když se něco stane, tak obyčejně první reakce, já jsem nevěděla, 

že se o to mám starat, že je to moje zodpovědnost. Takže to je taková ta první věc, kterou 

jsem dala na papír. Myslím, že se i mě ulevilo, koneckonců ulevilo se i ostatním, protože 

vědí, co od nich očekávám a jaký je rozsah těch prací. Dále jsem začala dělat pravidelně 

nějaké meetingy, kde se spoustu věcí řeší, ale zároveň i zaměstnanci mají možnost spolu 

komunikovat, mají prostor si něco vzájemně vyříkat. Lepší organizace práce byla jedna 

z prvních věcí, vlastně jsem už začala v průběhu kurzu, protože jsem si opravdu 

uvědomila, že je sice hezké, že já vím, co ten člověk má dělat, ale že pokud on to nevnímá, 

tak že to je špatně. A pak jsem ještě potom vypilovala, nejen aby věděli, jaká je jejich 

zodpovědnost, ale aby i věděli i třeba za jaký budget zodpovídají, tak aby to bylo čím dál 

méně o tom, že si budou říkat, že já to všechno vyřeším, zařídím a naplánuji, jak to mají 

dělat. Tak samozřejmě pro někoho, kdo nerad deleguje, tak je to super, ale je to „zabiják 

času“ a já jsem potom už neměla kapacitu na další rozvoj hotelu a vizí.  

Jak to podle Vás vnímají vaši podřízení?  

Myslím si, že to všichni vnímali překvapivě dobře, protože si myslím, že mají rádi za 

něco zodpovědnost, vyhovuje jim ta zodpovědnost, kterou jsem jim dala. A také se mi 

lépe rozpozná ten, kde tu chuť do práce nemá, a to je pro mě člověk, kterého bych 

nemohla mít ve svém týmu. Takže si i uvědomíte, kdo v tom týmu má být a kdo ne. 

Daleko lépe se nastavuje a buduje tým.  

Jak ještě jinak se rozvíjíte?   

Další kurzy málokdy, spíše tedy zahraniční literaturu a online webináře a články.  


