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SUMMARY 

The presented thesis is focused on oral discussion in small groups with 

supervisory leadership. 

There have been many researches in social psychology made during last 50 years 

concerning discussion in groups of various sizes and under various conditions. 

Several studies have reported the use of the group discussion situation as an aid to 

select candidates for positions involving leadership, but just a few, if any of them 

were situated in school environment. 

As a main tool of our research we used an educational computer game Europe 

2045 where each student represents a leader of member state of the European Union 

(EU) and the class therefore represents the EU as a whole. During the game, students 

were able to present drafts for policy changes to the EU for which they needed to 

find enough support among other players. This was to be achieved by the diplomatic 

discussions where each student could present his or her opinion on the subject and 

try to persuade others to join his or her cause. 

Thanks to this we managed to observe groups of 16 to 22 secondary school 

students in the age of 16-19 years discussing a wide variety of political subjects. 

Some of the problems discussed were controversial (e.g. legalization of prostitution, 

smoking prohibition etc.), some quite abstract (e.g. the president of EU, the 

jurisdiction of EU etc.) but each and every one of them offered many points of view 

with no objective solution. 

We were observing both teachers in the role of discussion moderators and 

students and made some interesting findings. 

During the research, we could describe many specific verbal acts made by 

teachers to maintain the discussion, concerning both behaviour of participating 

students and fluency of the discussion itself. We also witnessed numerous ways they 

used to find the best place to oversee the whole class. 

We saw students used variety of verbal actions to persuade others and we could 

distinguish some specific discussion styles of each single student. This style seems to 

be somehow connected (or influenced) by other factors including social position in a 

group and, of course, some specific personality traits. The explanation of these 

influences however goes far beyond the capacity of this thesis, so we propose it to be 

taken as a first step in possible future research. 
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ÚVOD 

Formulace výzkumného problému 

Cílem výzkumu je v přirozeném školním prostředí pozorovat a popsat projevy 

studentů maturitních a předmaturitních ročníků středních škol a gymnázií při 

učitelem moderované diskusi na předem dané téma. 

Tato diskuse je specifická tím, že se vždy probírá návrh předložený jedním 

z účastníků, přičemž má každý ze studentů k jednotlivým návrhům před diskusí 

přidělené stanovisko (souhlasné, nesouhlasné či indiferentní), které by měl zastávat. 

Po diskusi pak následuje hlasování, jehož výsledkem je buď podpoření, nebo 

nepodpoření daného návrhu skupinou. Diskuse sama přitom slouží především jako 

místo, kde mohou zastánci, resp. odpůrci každého z návrhů přesvědčovat ostatní, aby 

v následujícím hlasování tento návrh podpořili, resp. nepodpořili. 

Zdůvodnění významu a smyslu řešit daný problém - diskuse jako 

pedagogická metoda 

Pojem diskuse je odvozen z latiny a je běžně užíván ve smyslu výměna názorů. 

Tato výměna může mít jednak formu postupného uvádění předem připravených (či 

nepřipravených) diskusních příspěvků, které na sebe nemusejí navazovat či sledovat 

stejný cíl (např. různé konference), jednak formu výměny názorů dvou nebo více 

osob, která se drží úzce vymezeného tématu a jejíž příspěvky jsou na sebe úzce 

navazane (Šubrtová, 1989). 

Právě druhý případ je tím, s čím máme možnost se v různé podobě (a nutno 

dodat, že i v různé kvantitě) při výuce setkávat. Je obecný pedagogický fakt, že 

nejhodnotnější a nejkvalitnější informace si jedinec zachová v případě, že se na jejich 

získávání sám podílí, neboje dokonce předává někomu dalšímu. Do jakékoliv výuky 

vhodně zapojená diskuse právě tento aspekt napomáhá rozvíjet. Studenti jsou takto 

totiž nuceni prezentovat určité informace před ostatními a zároveň mají možnost 

k představovanému tématu zaujmout nějaký postoj, případně na základě podnětů 

přicházejících od ostatních svůj již existující postoj korigovat. 

Ktomu je samozřejmě zapotřebí, aby pedagog připravil takové podmínky, 

v nichž by studenti mohli o daném problému otevřeně hovořit, vyměňovat si 
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stanoviska a vzájemně se přesvědčovat. Existence projektu, jakým je hra Evropa 

2045, který pro učitele tyto podmínky částečně předpřipravuje, ukazuje, že je třeba 

s obdobnou formou aktivní účasti studentů na výuce v různé podobě počítat i do 

budoucna. 

Evropa 2045 není samozřejmě první projekt, který o něco podobného usiluje. 

Jako příklad některých jeho předchůdců, v nichž autoři hledali inspiraci i zkušenosti, 

mohou posloužit například projekty Squire (2004) či Egenfeldt-Nielsena (2005). 

Záměrem a cílem naší práce není rozebírat efektivitu diskuse jako didaktického 

postupu (stran kvantity či kvality naučené látky jak tomu bylo u výše uvedených 

autorů), a tak se pokusíme od tohoto úhlu pohledu odhlédnout a zaměřit se na jiný, 

sociálně-psychologický aspekt, a to, zda není možné, že takováto metoda některé 

zapojené studenty diskriminuje; jinými slovy zda mají skutečně všichni účastníci 

během diskuse stejné podmínky nejen se adekvátně projevit a představit ostatním své 

stanovisko, ale zda mají všichni stejnou potřebu tak učinit, případně jakým způsobem 

tak činí. 

Není možné, že použití diskuse ve výuce je pro některé žáky nejen neefektivní, 

ale též pocitově nepříjemné, protože nedokáží do jejího průběhu výrazněji zasáhnout, 

a jsou tak odkázáni být pouze pasivními příjemci informací? Nebo je možné, že 

někteří studenti vůbec nedokáží být platnými účastníky diskuse? Tím by se totiž 

z potenciálně účinné metody stala metoda pro některé zcela nevhodná. 

Výsledky předkládaného výzkumu poslouží jednak jako zpětná vazba pro autory 

projektu Evropa 2045, jednak mohou být do budoucna přínosem i pro všechny, kdo 

uvažují o zapojení podobného nástroje do výuky. 

Potřeba participace 

Je skutečně subjektivní prožitek efektivní možnosti participace na diskusi 

faktorem natolik důležitým, že stojí za to se jím vůbec zabývat? Vzhledem ke 

skutečnosti, že jsme nenašli žádné výzkumy, které by nám na tuto otázku přinesly 

odpověď a pokládáme ji pro plánování i smysl celého následujícího projektu za 

zásadní, uskutečnili jsme před samotným výzkumem vlastní dotazníkovou anketu 

mezi 63 studenty středních škol. Ti svým vzděláním a věkovým složením odpovídali 
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předpokládanému vzorku, který bude účasten samotného výzkumu1 (maturitní a 

předmaturitní ročníky). 

Studentům bylo prostřednictvím dotazníku položeno několik otázek: 

1) Máte ve škole v některých předmětech možnost volné diskuse na nějaké 

téma? Pokud ano, uveďte v jakých předmětech. 

2) Pokud při hodině o něčem diskutujete, zapojuješ se většinou do této diskuse? 

3) V případě probíhající diskuse, je pro tebe důležité mít možnost se této diskuse 

účastnit? 

4) Co by tě odradilo od účasti na diskusi? 

Kvantitativní výsledky prvních tří otázek z této ankety uvádíme v Tabulce 1: 

Tabulka 1: Výsledky ankety 

Otázka Ano Ne Z 
Máte ve škole v některých předmětech možnost volné diskuse 

na nějaké téma? 
45 18 63 

Pokud při hodině o něčem diskutujete, zapojuješ se většinou do 

této diskuse? 
37 26 63 

V případě probíhající diskuse, je pro tebe důležité mít možnost 

se této diskuse účastnit? 
52 11 63 

Je patrné, že nadpoloviční většina (71,4 %) dotázaných studentů se s diskusí 

během vyučování v nějaké formě setkává. Mnozí učitelé tedy zřejmě dávají v praxi 

možnost svým studentům debatovat na nějaké předem dané téma s tím, že sami 

pouze tuto debatu moderují a zasahují do ní pouze minimálně. 

Nejčastěji jde (z pochopitelných důvodů, které nemá smysl zde rozebírat) o 

předměty základy společenských věd (41 odpovědí) a český jazyk a literatura (28 

odpovědí) a dějepis (13 odpovědí). Míra zapojení studentů do diskuse však není 

zdaleka absolutní, neboť necelá polovina (41,3 %) dotázaných se jich neúčastní. A to 

přesto, že sami uvádějí, že je pro ně důležité, aby možnost zapojení se měli (82,5 %). 

1 Někteří z nich se pak výzkumu skutečně zúčastnili. 
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Je tedy zajímavé, že studenti na jednu stranu chtějí mít možnost diskusi nějakým 

způsobem ovlivnit, zasáhnout do ní, ale na druhou stranu ne vždy tuto možnost 

využívají. Důvody, proč tomu tak je lehce nastiňuje soubor odpovědí na poslední 

otázku z dotazníku. Všechny získané odpovědi jsme rozčlenili do několika kategorií: 

Tabulka 2: Neúčast na diskusích 

Důvod počet %2 

Lenost nebo nuda 32 50,8 

Stud 21 34,9 

Nedostatečná znalost tématu 19 30,2 

Sociální vlivy 14 22,2 

Osoba vyučujícího 9 14,3 

Nic 3 4,8 

X 98 157,2 

Právě čtvrtá kategorie - sociální vlivy (přesto, že nešlo o nejčastější důvod) je to, 

co nás v kontextu tohoto výzkumu zajímá nejvíce. Do této kategorie totiž spadají 

všechny odpovědi označující za inhibující faktor: (a) pozici ve skupině (např. „ Ve 

třídě nikoho nezajímá, co říkám."); (b) sociální a komunikační dovednosti (např. 

„Neumím moc dobře mluvit. "). 

Tyto dva faktory jsme použili jako výchozí zdroj při formulaci výzkumných 

otázek uvedených dále v této práci. 

2 Celkový součet jednotlivých odpovědí přesahuje sta procent, neboť mnozí respondenti uváděli 

více než jednu možnost. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Rámcové vymezení problematiky 

Námi uváděná práce je svým pojetím i zaměřením metodologicky i teoreticky 

poměrně komplikovaná, a to především vlivem skutečnosti, že svou podstatou 

zasahuje do několika různých oblastí sociální psychologie, z nichž každá je 

v současné době na poměrně pokročilém stupni poznání. To je na jednu stranu 

nesporná výhoda, neboť teoretická báze vytvořená našimi předchůdci, o kterou se 

můžeme opřít je značná, avšak může se též snadno stát, že právě díky této šíři 

poznatků zabloudíme od toho, čím se chceme zabývat, dále, než je vhodné. 

Tématem naší práce je sociální interakce, což je poměrně široce vymezené. Je 

tedy třeba jej zpřesnit - jde o sociální interakci v malých skupinách (reálně cca 16-

22 jedinců), jejichž členové se vzájemně poměrně dobře znají a mají mezi sebou již 

utvořené pevné vazby. Každá tato skupina tak má svou specifickou strukturu, 

hierarchii i systém hodnot. První oblastí poznání, z níž budeme čerpat je tedy pohled 

sociální psychologie na fungování takovýchto skupin. Jaké pozice mohou .členové 

zastávat a jaký to má pro ně i pro celou skupinu dopad? Kdo je pro fungování a 

činnost skupiny důležitý, kdo dělá zásadní rozhodnutí a kdo naopak nemá na nic 

vliv? To jsou otázky, na které je třeba v teoretické části nalézt odpovědi. 

Naše skupiny jsou postaveny před úkol vzájemně spolu velmi specificky 

interagovat - diskutovat o určitém tématu. Výsledkem diskuse pak má být nějaký 

závěr, skupina musí učinit rozhodnutí, přičemž jednotliví členové skupiny se snaží 

ostatní přesvědčit o své subjektivní pravdě. Jakým způsobem ale skupinová diskuse 

probíhá a jaké fenomény můžeme v této situaci sledovat? Způsoby skupinového 

diskutování a vůbec základní principy komunikace ve skupině jsou tedy další oblastí, 

kterou je třeba přiblížit. 

1.2 Skupiny z pohledu sociální psychologie 

Skupiny jsou v sociální psychologii tím nejdůležitějším a zároveň též základním 

prvkem. Člověk jakožto zoón politikón, tvor společenský, žije celý život ve skupině 

obklopen dalšími jedinci, kteří samozřejmě mají nemalý vliv nejen na jeho vývoj, ale 

i na jeho aktuální chování, které tak není pouze souhrnem vnitřních daností jedince. 
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Danosti, jimiž se zabývá psychologie osobnosti jako temperament, intelekt, vůle etc., 

to vše samozřejmě ovlivňuje, jakým způsobem se člověk v určité společnosti bude 

chovat, ale vliv (v některých případech není od věci použít výraz tlak), který skupina 

sama na jedince vyvíjí, může jeho chování upravit možná i více. 

Výstižnou, avšak velmi strohou definici skupiny nacházíme u Hartla a Hartlové 

(2004): Skupina je „seskupení osob, které spojuje určitý znak (pohlaví, příbuzenský 

vztah)" (s. 541). 

Zaborowski (1965) uvádí různé komplexnější definice, mj. např. Bálešovu, který 

vymezuje sociální skupinu jako „soubor osob, které se spolu stýkají natolik, aby 

každá z nich získala zásobu dojmů o ostatních osobách jako jedincích, postačující 

minimálně k tomu, aby se u ní samé ustálil fakt jejich přítomnosti." (Bales, 1953, s. 

30 in Zaborowski, 1965, s. 19). Homans definuje skupinu jako: „určité množství 

osob, stýkajících se mezi sebou v určitém čase postačujícím k tomu, aby se každá 

osoba stýkala s druhými nikoliv zprostředkovaně prostřednictvím druhých lidí, nýbrž 

bezprostředně, „tváří v tvář" (Homans, in Zaborowski, 1965, s. 20). Sherifovi pak 

chápou skupinu jako sociální formaci, „která se skládá z určitého množství osob, 

které jsou vůči sobě ve vzájemných více nebo méně vymezených pozicích a rolích, 

která má vlastní systém hodnot a norem, regulujících chování jednotlivých členů 

alespoň v záležitostech pro skupinu důležitých" (Sherif a Sherif, 1956, s. 114 in 

Zaborowski, 1965, s. 20). 

Právě poslední uvedená definice je pro nás nejzajímavější, neboť zmiňuje některé 

poměrně důležité faktory, a to konkrétně sociální pozici, roli a skupinové normy. 

Typy skupin 

Sociální skupiny je možné dělit podle několika různých hledisek. Pro naše 

potřeby postačí zmínit základní dělení dle formality skupiny a její velikosti. 

Skupina může být (a) formální, účelová, pokud je stvořena za určitým záměrem a 

má (často zvnějšku) danou organizační strukturu; (b) neformální, vznikající 

nejčastěji spontánně a vyznačující se výskytem emocionálních vztahů mezi jejími 

členy. Dle velikosti, tj. počtu členů rozlišujeme skupiny na (a) velké a (b) malé. Toto 

dělení je poněkud ošemetné, neboť není možné zcela přesně vymezit, kdy je ještě 

skupina „malá" a kdy již „velká". Co do počtu členů se uvádí, jako nejmenší malá 
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skupina tzv. diáda mající toliko dva členy. Hranice horní se pak pohybuje u různých 

autorů v rozmezí 20 až 30 členů. 

Vymezení malé skupiny tak nemůže spoléhat pouze na kvantitativní deskripci, 

ale musí zohlednit i některé kvalitativní aspekty. Z tohoto hlediska je možné malou 

skupinu vymezit jako takovou, která má ustálenou vztahovou, vlivovou i 

komunikační strukturu, jejíž členové jsou všichni ve vzájemné interakci a objevuje se 

mezi nimi interdependence neboli vzájemná závislost. Řezáč (1998) zdůrazňuje u 

malých skupin dále to, že jsou jejich členové v přímé, nezprostředkované interakci a 

komunikaci3, mají blízké nebo shodné cíle či hodnoty a naplnění svých 

individuálních cílů odvozují od skupiny. Dochází také k respektování určitých 

specifických norem skupinového života. 

Školní třída jako sociální skupina 

V této práci se budeme zaobírat velmi specifickou skupinou, kterou je školní 

třída. Specifickou mj. z toho důvodu, že právě třídní kolektivy a jevy, které se v nich 

mohou pozorovat, patří v rámci psychologie (a to ne pouze pedagogické) -k velmi 

frekventovanému tématu. Škola jako instituce je často (pomineme-li školu 

mateřskou) první ne-primární skupinou, do které se člověk ve svém životě 

dlouhodobě dostane a která jej také nezřídka významně poznamená na celý zbytek 

života. 

Jak ale můžeme školní třídu jako skupinu v sociálně-psychologické terminologii 

vymezit? Dle výše uvedených kategorií bychom třídu zařadili mezi skupiny malé, a 

to přesto, že se co do množství členů pohybují spíše na horní hranici (tj. až cca 30 

členů). Kvalitativní předpoklady však splňuje beze zbytku všechny. Stran formality 

patří třída mezi skupiny formální (Hadj-Moussová, 2000), neboť je utvářena 

vedením školy v první třídě (v případě škol středních pak v prvním ročníku) za 

účelem výchovy a vzdělávání. 

Třídní kolektiv se pak v průběhu času spontánně vyvíjí - postupně se vytváří 

hierarchie, systém rolí, hodnot i norem, vyčleňují se vůdčí osobnosti etc. To 

3 V dnešní době, kdy dochází (nebo spíše již došlo) k rozmachu komunikace pomocí takového 

média, jakým je internet, již nemusí tento aspekt platit zcela absolutně. 
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znamená, že v rámci této formální skupiny můžeme sledovat vytváření neformálních 

struktur (Gillernová, 1998). 

Struktura malých skupin 

Již bylo zmíněno, že každá sociální skupina, malé nevyjímaje, má určitou 

strukturu. Struktura samozřejmě nemusí být ve skupině ustálena od jejího vzniku 

(pokud není určena zvenčí), ale často se teprve vyvíjí v čase. 

Strukturu skupiny je možné popsat jako „rozložení, uspořádání pozic 

jednotlivých členů ve skupině a skladbu vzájemných vztahů mezi nimi" (Řezáč, 

1998, s. 160). Se strukturou se pak pojí sociální pozice. 

Sociální pozice je „místo, které jedinec ve skupině zaujímá; určuje jeho postavení 

ve vztahu k ostatním členům skupiny v dimenzích: přiřazenost, nadřazenost nebo 

podřazenost" (Řezáč, 1998, s. 161). Svou pozici si jedinec ve skupině získá na 

základě několika faktorů, mezi které patří (a) míra sociální přitažlivosti; (b) míra 

prestiže; (c) způsob sebeprosazování a (d) vlastní podíl na dosahování skupinových 

cílů. Význam uvedených faktorů se může v rámci různých skupin (variujících 

v oblasti norem etc.) více či méně odlišovat. 

Vzhledem k tématu naší práce pak vyvstává otázka reciprocity v oblasti 

sebeprosazování: má jedinec lepší pozici proto, že se dokáže lépe prosadit nebo je 

mu umožněno lepší sebeprosazení se právě díky specifické pozici, kterou ve skupině 

zastává? Anebo jde o kombinaci obojího? 

Pozice ve skupině může být jednak subjektivní, tj. jako výsledek srovnání sebe 

samého s druhými, jednak objektivní, tj. zjistitelná např. pomocí sociometrické 

metody. Subjektivní a objektivní pozice se nemusejí vždy shodovat a jedinec se např. 

může domnívat, že jeho pozice je velmi vysoká, i když se ve skutečnosti nachází na 

spodní části skupinového spektra. Navíc je obvyklé, že jednotliví členové skupiny 

mají různé pozice v různých oblastech skupinového života (Zaborowski, 1965). 

Na základě vztahů ve skupině je možné rozlišit tři základní struktury 

skupinových pozic, jak uvádí Řezáč (1998, s. 161) v Tabulce 3: 
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Tabulka 3: Struktury skupinových pozic 

Dimenze Přij í mání-odmítání Sympatie-antipatie Uznání-despekt 

Pozice 1 
Populární 

(přitažlivý pro většinu) 
Vůdcové 

Podporovaní, tzv. 

hvězdy (jejich 

prosazování je 

skupinou 

akceptováno) 

Pozice 2 
Oblíbení 

(přitažliví pro mnohé) 

Pomocníci 

(aktivní) 

Odmítaní (chtějí se 

prosazovat, ale 

skupina jim v tom 

brání) 

Pozice 3 
Akceptovaní 

(přitažliví pro část) 

Podřízení 

(závislí) 

Přehlížení (chtějí se 

prosazovat, ale neumí 

to) 

Pozice 4 Trpění Pasivní 

Izolovaní (nechtějí se 

realizovat ve skupině a 

ani skupina je 

neakceptuje) 

Pozice 5 Mimostojící Periferní 

Uvedené rozčlenění je poměrně zajímavé vzhledem ke skutečnosti, že na jeho 

základě můžeme popsat každého člena skupiny dle různé kombinace všech tří 

dimenzí jako např. akceptovaný - pasivní - přehlížený, tj. jedinec, který je ve 

skupině oblíben spíše průměrně, nesnaží se ovlivňovat ostatní členy a je zároveň 

ostatními převážně opomíjený. 

1.3 Komunikace jako základ diskuse 

Chceme-li se podrobněji zaobírat sociálními interakcemi, musíme se alespoň 

stručně zmínit o základním stavebním kameni jakékoliv mezilidské interakce. Tím je 

komunikace, ať už v jakékoliv své podobě. 
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Komunikace je pojem natolik široký a obsáhlý, že zasahuje různou měrou snad 

do všech existujících psychologických disciplín. Mimo sociální psychologii s nijako 

s fenoménem operuje mj. psychologie obecná, vývojová či pedagogická, přičemž je 

vždy úhel pohledu nastaven tak, aby vyhovoval požadavkům a podmínkám té které 

disciplíny. 

V rámci sociální psychologie je centrem zájmu především vzájemná interakce 

jedince a jeho okolí (a samozřejmě její vzájemný dopad), a tak je na komunikaci 

nahlíženo především jako na nástroj této interakce. 

Termínem komunikace se rozumí určitá jednotka chování - interakce, při níž 

dochází ke sdělování a přijímání informací, které se realizují ve formě verbální nebo 

nonverbální (na základě toho se vyčleňuje verbální a nonverbální komunikace). 

Etymologicky vzato vyjadřoval termín „komunikovat" původně „udělat něco 

společně!", „něco sdílet společně". V každodenním používání se pak toto slovo 

vztahuje na situace, ve kterých člověk sdílí nebo vyjadřuje své pocity, myšlenky, 

potřeby a zkušenosti s jiným člověkem. 

Veškeré chování v interakční situaci má význam sdělení, a tedy je možné jej 

označit za komunikaci. Z tohoto důvodu je člověk odsouzen k tomu, že je pro něj 

prakticky nemožné nekomunikovat. Jak uvádí Watzlavick (1999) i mlčení je možné 

chápat jako určité sdělení ostatním (např. „Nechci teď být rušen."). Jednotlivá 

komunikační jednotka se nazývá sdělení, přičemž určitá série sdělené mezi různými 

osobami je interakcí. 

Komunikační proces je možné rozdělit na jednotlivé elementy, jak činí např. 

Shannon (in Nakonečný, 1998). Ten uvažuje o třech součástech nutných pro proces 

komunikace tak, jak je to znázorněno v následujícím schématu: 

komunikátor 
komuniké 

komunikant 

Komunikátor je jedinec, který něco někomu sděluje - předává komuniké. 

Komuniké, představující nějakou informaci, je přenášeno pomocí média, tj. určité 

formy komunikace (např. řeči, písma, gest etc.) směrem k příjemci, komunikantovi. 

Toto schéma je sice poměrně logické a těžko popiratelné, avšak zároveň též 

značně zjednodušené a jako takové je možné jej rozvést do následující podoby: 
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komunikátor komunikant 

Člověk má na rozdíl od ostatních tvorů výjimečnou schopnost vzájemně 

komunikovat se všemi ostatními lidmi, kteří splňují základní požadavek, a to, že oba 

ovládají společný jazyk. Komunikace je tedy úspěšná, pokud příjemce správně 

dekóduje signály vysílané mluvčím. K tomu je potřeba, aby jak mluvčí, tak příjemce 

disponovali tzv. jazykovou kompetencí, což je „způsobilost vyjadřovat se v určitém 

jazyce, která zahrnuje dostatečnou slovní zásobu, srozumitelnou výslovnost, ovládání 

gramatiky a syntaxe." (Nakonečný, 1998, s. 284). Plaňava (2005) se odvolává na 

práci Hoffové (2001), když upozorňuje na rozdíl mezi kompetencí jazykovou a 

kompetencí komunikativní. Oproti výše definované jazykové kompetenci 

představuje kompetence komunikativní schopnost adekvátně používat jazyk v rámci 

sociální interakce. 

Výše uvedený základní, a v podstatě velmi zjednodušený model (tzv. blokové 

schéma komunikace) je často kritizován pro naprosté opomínání jakýchkoliv 

vzájemných vztahů mezi komunikátorem a komunikantem: nebere v potaz 

teritorialitu, temporalitu ani specifickou strukturu vztahové sítě, a nevysvětluje tudíž 

zcela plnohodnotně podstatu lidské komunikace. 

Plaňava (2005) uvádí ve své práci schéma mnohem komplexnější: 

Kx K x 

SI 
0 A ^ ZA 

— TA TB UB ^ r . Oe 

W 
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Schéma sestává z množství jednotlivých prvků, které do procesu komunikace 

zasahují: Na počátku stojí jedna osoba (komunikátor) reprezentovaná svými 

osobnostními proměnnými (0A). Těmito proměnnými mohou dle autora být např. 

motivace, potřeby, hodnoty, postoje, myšlenky či city. To vše pak ovlivňuje záměr 

(ZA) něčeho dosáhnout. Záměr je potřeba předat, sdělit, jinými slovy přeměnit 

(transformovat) ve sdělení. K tomu slouží tzv. transformátor (TA) představující 

komunikační dovednosti jedince. Za jejich pomoci pak dokážeme sdělovat, co 

potřebujeme. Transformátor je však značně (vzájemně) ovlivňován vztahovým 

kontextem (Kx), který může být (a) situační; (b) časový či (c) trans-kulturní. Autor 

chce vyjádřit, že "komunikační proces se děje v určitých kontextech a současně 

kontexty může ovlivňovat, utvářet." (s. 33). 

Pokud transformátor funguje správně (tj. adekvátně vzhledem k danému 

kontextu), dochází k přeměně záměru ve sdělení (Si). Příjemce sdělení (komunikant) 

pak tuto sekvenci dekóduje pomocí svého transformátoru (TB), opět ovlivněného 

vztahovými kontexty (Kx). Následně má toto sdělení na příjemce nějaký účinek 

(ÚB). 

Autor se blíže nepozastavuje u osobnostních proměnných (OB), pouze konstatuje, 

že příjemce je má, avšak dle našeho názoru není vztahová šipka ve schématu mezi 

Úb a Ob zakreslena vhodně. Takto by to totiž znamenalo, že vztah je tu jednosměrný 

a že tedy pouze účinek má vliv na osobnostní proměnné. Domníváme se však, že ve 

skutečnosti je to právě naopak, tj. že osobnostní proměnné příjemce mají vliv na to, 

jaký bude mít sdělení účinek. Proto je ve výše uvedeném schémata mezi Úb a Ob 

zakreslena ještě šrafovaná šipka v opačném směru. 

Očekávaným výsledkem takovéhoto komunikačního procesu je stav, kdy Za = 

ÚB, tedy, že příjemce sdělení chápe jeho smysl tak, jak bylo zamýšleno. Je však 

samozřejmé, že někdy nastává taková situace, kdy příjemce sdělení pochopí jinak. 

Podle Plaňavy to může být z těchto důvodů: 

1) Komunikátor nesdělí svůj záměr jasně a pro adresáta srozumitelně; 

2) pod stejnými slovy každý rozumí něco jiného; 

3) příjemce (byť to nemusí dávat najevo) ve skutečnosti sdělení nepřijímá; 

4) účastníky procesuje rozdílně a neslučitelně zpracován kontext. 
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Velmi podstatnou součástí schématu je zpětná vazba (ZV). Ta zajišťuje, aby 

všichni účastníci měli přehled o tom, zda dochází ke stavu ZA = ÚB či nikoliv. To je 

důležité především pro komunikátora, neboť podle reakce svého protějšku může (ale 

nemusí) upravovat svá sdělení tak, aby dosáhl požadovaného výsledku. Abychom 

měli možnost zpětnou vazbu získat, je potřeba, aby byl celý komunikační proces 

rozčleněn na tzv. komunikační sekvence. Po každé takovéto sekvenci by měl mít 

partner možnost dát najevo, že obsahu sdělení rozumí, že souhlasí etc. tj. projevit 

nějakou zpětnou vazbu. Ta může být jak verbální, slovní, tak neverbální; ideálně pak 

kombinovaná. 

Existuje několik možných zpětných vazeb, a to (a) chápající pozitivní (rozumím a 

souhlasím); (b) chápající neutrální (rozumím, ale nevím, zda souhlasím); (c) 

chápající negativní (rozumím, ale nesouhlasím) a (d) nechápající (nerozumím, 

potřebuji to zpřesnit). 

Zpětná vazba nemusí být pouze vnější, ale může mít též vnitřní variantu, která je 

vlastně jakousi schopností jedince vést vnitřní dialog, rozmlouvat sám se sebou, 

uvažovat o svých vlastních názorech etc. 

Zde by bylo vhodné prezentovat nějaký hypotetický průběh komunikace v rámci 

námi sledované diskuse, který by v ideálním případě odpovídal uvedenému 

schématu. Jednotlivé prvky by mohly být následující: 

Oa: Komunikátor je účastníkem diskuse na téma přijetí opatření „Ekologická 

daň". Jeho postoj je odmítavý a má zájem svůj názor prosadit. Osobnostně se 

projevuje spíše dominantně a extravetrně a jeho postavení ve skupině je možné 

popsat jako populární vůdce. 

ZA: Komunikátorův záměr sdělení je následující: „Nechci, aby byla zavedená 

ekologická daň, protože to znevýhodní těžký průmysl, na kterém je založena 

ekonomika mého státu." 

Ta: Komunikátor je poměrně zdatný řečník s vysokou verbální fluencí a slovní 

zásobou. 

Kx: Podavatel návrhu (který je zároveň komunikantem) právě přednesl své 

argumenty, proč, by měl být podpořen. Ve skupině jsou celkem dva účastníci, kteří 

tento návrh striktně odmítají, tri, kteří jsou naopak pro přijetí a sedm indiferentních. 

Komunikátor má s podavatelem návrhu oboustranně spíše negativní vztahy. 
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Si: „Myslím si, že tento návrh je úplně zcestný a určitě by neměl být přijat. Tvoje 

argumenty jsou chabé a měl by sis uvědomit, že dopady na ekonomiku budou velmi 

negativní, a to nejen pro náš stát." 

Tb: Příjemce sdělení dekóduje sdělení s následujícím účinkem: 

Úb: „Jsi špatný (horší než já) a nemáš pravdu. Pravdu mám já." 

0B : Komunikant chce, aby byl návrh přijat. Ve skupině je mimostojící pasivní, 

spíše introvert s nižším sebevědomím. 

ZV: Komunikant se cítí dotčený a mlčí, nijak nereaguje. 

V uvedeném příkladě došlo k tomu, že byl chybně zpracován kontext na straně 

komunikanta. Ten místo toho, aby přijal argument komunikátora a věcně na něj 

zareagoval, dekódoval si sdělení jako útok na svou osobu. Tato mylná interpretace 

vycházela jednak ze vzájemných vztahů mezi oběma mluvčími, jednak z 

osobnostních charakteristik komunikanta. V tomto případě jsme žádnou zpětnou 

vazbu od tohoto diskutujícího nezaznamenali, avšak mohl například zvolit nějakou 

formu „protiútoku". 

Typy komunikace 

Bordewijk a van Kaam (1986, in McQuail, 1999) pojímají problematiku 

komunikace z hlediska toku informací a vymezují celkem čtyři základní způsoby 

komunikace. Tyto způsoby vychází právě z toku informací a vztahu mezi periferií, tj. 

příjemcem komunikace (tedy komunikantem) a centrem, tj. původcem informace 

(tedy komunikátorem): 

1. Projev: Projev (označovaný též jako alokuce4) je takový typ komunikace, kdy 

dochází k šíření informace simultánně z jednoho centra k příjemcům, kterých 

může být více najednou. Projev je ve své podstatě vždy jednosměrný, tok 

informací tedy plyne od komunikátora ke komunikantovi a zpětná vazba 

v opačném směruje spíše minimální. Charakter, trvání i místo konání projevu 

povětšinou záleží na komunikátorovi. 

4 Alokuce pochází z latiny a označuje promluvu římského vojenského velitele k nastoupené 

jednotce. 
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2. Konverzace: V rámci konverzace na sebe jednotliví účastníci působí 

vzájemně a přímo a jsou též postaveni na stejnou úroveň. Sami si navíc 

mohou volit, kdy, s kým a o čem budou komunikovat. Co do počtu účastníků 

není zřejmě konverzace konkrétně ohraničena, nicméně při nárůstu počtu 

účastníků může v určité chvíli dojít k tomu, že se z konverzace stane projev. 

3. Konzultace: Konzultaci je možno zjednodušeně chápat jako „obrácený 

projev". Při konzultaci totiž čas, místo i téma konverzace určuje příjemce 

informace a na rozdíl od projevu zde dochází k určitému „vyžádání" dané 

informace. 

4. Registrace: Při registraci se též objevuje výše zmíněné vyžádání informace, 

ale tentokrát tuto informaci na periferii vyžaduje centrum. 

Uvedené čtyři typy znázorňuje poměrně přehledně tabulka 4: 

Tabulka 4: Typy komunikace 

Ovládání zdroje informací 

centrální individuální 

Ovládání času a 

výběru tématu 

centrální Projev Registrace Ovládání času a 

výběru tématu individuální Konzultace Konverzace 

Do jaké skupiny bychom mohli ve výše uvedeném modelu zařadit skupinovou 

diskusi v našem pojetí? Odpověď není zřejmě pouze jedna, neboť se jedná především 

o to, jakým způsobem je daná diskuse vedená. 

Diskuse může mít za určitých okolností podobu projevu, a to pokud je (zcela) 

nevhodně pojatá, a to především ze strany vyučujícího - moderátora, jinými slovy 

pokud tento jako diskusi označí stav, kdy podává výklad a během něho se studentů 

zeptá, co si o tom myslí. Taková diskuse, byť si to daný vyučující může myslet, ve 

skutečnosti diskusí není, neboť při ní musí docházet ke vzájemné výměně názorů, jak 

vyplývá z vymezení diskuse např. u Šubrtové (1989). 

Stejný požadavek by nesplnila diskuse v podobě registrace (pokud by např. 

vyučující zadával studentům témata, která by měli individuálně zpracovat a následně 

představit) s tím, že by svůj „referát", byť před třídou, prezentovali toliko jemu. 
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Diskuse v podobě konzultace je přijatelná, ale pouze částečně (viz zmíněnou 

definici od Šubrtové). 

Domníváme se, že ideální diskusi je možné zařadit mezi konverzace. Za zásadní 

považujeme skutečnost, že z výše uvedených typů pouze tento splňuje bezvýhradně 

možnost zpětné vazby, která je pro plynulý a konstruktivní tok diskuse podstatná. 

Výše uvedení autoři nejsou jediní, kdo přišel s podobným rozčleněním. Např. 

Křivohlavý (1986) tvrdí, že slovní projev (jako určitý způsob komunikace) může 

nabývat většího množství podob. Konkrétně se jedná o: 

1) Monolog: - samomluva; někdo mluví, avšak nečeká odpověď na to, co říká 

(říká si to pro sebe). 

2) Dialog - rozhovor, rozmluva; na sdělení hovořícího se očekává reakce 

naslouchajícího. 

3) Konzultace - porada; dotazování se řady lidí na jejich názory, případně 

zjišťování jejich připomínek k přednesenému návrhu, pojetí atp. 

4) Konference - projednávání; snesení různých důvodů pro a proti určitému 

pojetí a vypracování určitého usnesení. 

5) Konverzace - rozprávění; volnější forma dialogu (popovídání si na určité 

téma) 

6) Diskuse - ostrá výměna názorů; rozhovor „padni komu padni" o určitém 

tématu (přetřásání všech možných důvodů pro a proti) 

7) Debata - pohovoření; mírnější forma diskuse, volnější přetřásání různých 

otázek 

8) Disputace - rozklad; učená hádka, spor vyhraněných názorů (s. 137) 

Takováto kategorizace, byť završená konstatováním, že není zcela úplná, je pro 

nás zajímavější. Především z toho důvodu, že v podstatě nastiňuje několik variant 

toho, o čem v této práci hovoříme jako o diskusi. Křivohlavého diskuse, debata a 

disputace jsou vlastně pouze tři různé formy diskuse v našem pojetí, lišící se jednak 

mírou přítomné agrese (podle Křivohlavého je diskuse „ostrá", zatímco debata je 

celkově spíše uvolněnější) jednak mírou kvality argumentů (disputace je 

prezentována jako „učená hádka", zatímco u diskuse či debaty se o míře „učenosti" 

argumentů nehovoří, a tak je možné předpokládat, že o ně v podstatě nejde). 
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Předpokládáme, že při námi sledovaných diskusích budeme moci zaznamenat 

různou míru agrese i kvality argumentů. 

1.4 Vyjednávání 

Pakliže vyvstane nějaký problém, je potřeba nalézt nějaké řešení či se prostě s 

někým na něčem shodnout (např. jak postupovat nebo co společně dělat), je nutné se 

nějakým způsoben dohodnout. Ne vždy mají všechny strany účastnící se diskuse na 

věc stejný pohled, většinou tomu bývá spíše naopak, tj. každý má svůj vlastní úhel 

pohledu, svou variantu, kterou by rád prosadil. A pokud jsou síly vyrovnané, a není 

tedy možné použít hlasování, ve kterém by rozhodla většina, či jinou formu 

skupinového rozhodování, je třeba sáhnout k vyjednávání, během kterého má každý 

možnost přednést svá stanoviska, své požadavky a pokusit se ostatní přesvědčit, že 

právě jeho varianta je z nějakého důvodu ta nejlepší. Vyjednávání je velmi specifický 

způsob interakce, který má svá pravidla, zákonitosti i možnosti využití. 

Ne o všem je však třeba vést vyjednávání, neboť jsou takové věci (např. 

preference nějakého hudebního žánru), kde je možné toliko polemizovat či prostě 

konverzovat, neboť k žádnému společnému konsensu prakticky nelze dojít. 

Vyjednávání nastupuje v takových případech, kdy je potřeba rozhodnout se pro jednu 

možnost z různých variant, přičemž toto rozhodnutí bude mít vliv na všechny 

účastníky (jen těžko se mezi dvěma partnery vyjedná, že nejlepší hudební žánr je 

rock, neboť někomu se zkrátka líbit nebude, ale jakmile se vyjedná, že partneři spolu 

půjdou na rockový koncert a ne na jazz, je toto rozhodnutí již víceméně závazné). 

Existuje několik možných přístupů k vyjednávání. Plaňava (2005) uvádí upravené 

schéma Fischera a Ury (1998). Podle těchto autorů můžeme vyjednávání rozlišit dle 

toho, z jaké pozice je vedeno. Zda z pozice (a) měkké, kdy si partneři vzájemně 

ustupují, vyhýbají se střetnutí; (b) tvrdé, kdy jde o klasické vyjednávání z pozice síly 

či (c) alternativní. Na volbě způsobu, jakým se bude vyjednávání vést pak záleží jeho 

případný úspěch, resp. neúspěch. Každá varianta má totiž své stinné i světlé stránky a 

hodí se do různých situací. 

Plaňava jako nejvhodnější uvádí vyjednávání alternativní, které na rozdíl od 

dalších dvou má největší naději, že dospěje k nějakému konstruktivnímu výsledku a 

není tedy pro komunikaci letální, umrtvující. 
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Pro přehled uvádíme námi mírně upravenou Plaňavovu tabulku (2005, s. 67), kde 

je možné jednotlivé přístupy poměrně jednoduše srovnat: 

Tabulka 5: Vyjednávači styly 

Kategorie 
Přístupy k vyjednávání 

Kategorie 
Měkký Tvrdý Alternativní 

Účastnící jsou: partnery protivníky řešiteli problému 

Cílem je: 
shoda, soulad hned 

teď 
vítězství, prosadit 

svůj názor hned teď 

výsledek dosažený 
efektivně a 

přátelsky (event. 
Odložit rozhodnutí, 

jde-li to) 
Zapojení 
vztahu 

účastníků: 

v zájmu dobrých 
vztahů ustupovat požadovat ústupky oddělit vztah od 

problému 

Míra důvěry 
mezi 

účastníky: 
důvěra k druhému nedůvěra jednání je nezávislé 

na důvěře/nedůvěře 

Požadavky/úst 
upky: 

nabízet 
jednostranné 

ústupky 

vyhrožovat, vydírat, 
ústupky pouze 

požadovat 

vyjadřovat 
oboustranně zájmy, 

ústupky nabízet i 
požadovat 

Vymezení 
hranic: 

hranice, za které 
nechci jít, rychle 

odkrýt 
klamat o hranicích nemluvit o 

hranicích 

Poměr zisků a 
ztrát: 

přijímat vlastní 
jednostranné ztráty 

požadovat 
jednostranné zisky 

vymýšlet nové 
možnosti, z nichž 
obě strany mohou 

profitovat 

Přijatelná 
řešení jsou: 

jednoduchá, 
přijatelná pro 
druhou stranu 

přijatelná jen pro mě 
hledat více řešení, 
aby bylo z čeho 

vybírat 

Střet: vyhýbat se střetnutí 
dvou názorů 

usilovat o vítězství 
vlastní vůle 

usilovat o výsledky 
nezávisle na 

subjektivním chtění 

Nátlak: nátlaku ustupovat nátlak vyvíjet 

uvádět rozumné 
důvody a být jim 

přístupný; 
ustupovat jde-li o 

princip, 
neustupovat 

nátlaku 
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Vyjednávání, aby bylo úspěšné, musí mít samozřejmě určitou strukturu a musí 

splňovat určité požadavky. Nejprve je třeba, aby se všichni účastníci shodli, že je o 

čem vyjednávat, dále musí jasně vymezit předmět takového vyjednávání, aby 

nedošlo k tomu, že každý hovoří o něčem jiném. Plaňava (2005) dále uvádí, že (a) 

předmět vyjednávání by vždy měl být najednou pouze jeden; (b) citové vyladění 

jednotlivých účastníků by mělo být neutrální či mírně pozitivní; (c) měl by být 

zvolený adekvátní prostor a čas. 

Komunikace jako hra 

Psychologie není jedinou vědní disciplínou, pro kterou je téma komunikace a 

vyjednávání jednou z oblastí zájmu. Ve 40. letech 20. století vznikla především 

v rámci ekonomie často využívaná matematická teorie komunikace označovaná jako 

„teorie her". Jejími autory jsou matematik von Neumann a ekonom Morgenstern. 

Teorie her uvažuje o jakékoliv komunikaci jako o situaci, kdy každý jeden 

účastník této komunikace hraje hru, během níž na základě informací, které má 

v danou chvíli k dispozici „hraje" tak, aby mu to přineslo největší možnou 

pravděpodobnost odměny (Vybíral, 2005). Na základě některých pojmů z teorie her 

můžeme podrobněji rozvést některé části uvedené Plaňavovy tabulky. V ní je u 

poměru zisků a ztrát uvedeno, že je možné buď: (a) přijímat vlastní jednostranné 

ztráty; (b) požadovat jednostranné zisky nebo (c) vymýšlet nové možnosti, z nichž 

obě strany mohou profitovat. V rámci teorie her je takovýto pohled na komunikaci 

rozpracován do konceptu tzv. hry s nulovým či nenulovým součtem. V případě hry 

s nulovým součtem jde o to, že každý hráč se snaží ve hře zvítězit a získat vše pouze 

na úkor druhého. Symbolický součet nula tedy znamená, že jeden (vítěz) získá vše 

(100%), zatímco druhý (poražený) stejnou kvantitu/kvalitu ztratí (-100%). Vítězovy 

zisky jsou tak vždy na úkor poraženého. 

Ve své podstatě je hru s nulovým součtem možné označit za „nezdravou", či 

přímo sociálně patologickou. Křivohlavý (1986) přirovnává podobný styl jednání 

k soupeření, k němuž dochází při tzv. úpolových sportech5, kde je samozřejmě cílem 

v rámci střetu porazit soupeře a na konci takového střetu může být pouze jeden vítěz. 

5 Křivohlavý jako úpol označuje takový způsob soupeření, kde dochází ke střetu dvou jedinců 

(např. sportovců). Pro přiblížení má zde výraz úpol stejný význam jako anglický duel. 
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Opakem her s nulovým součtem je pak hra se součtem nenulovým. Ta 

předpokládá, že dojde k vystoupení z kruhu čistě pragmatického a vykalkulovaného 

chování (např. poskytnutí ústupku bez požadavků kompenzace etc.). Základní 

myšlenkou tohoto typu hry je skutečnost, že oba soupeři neuvažují v dimenzi 

jednostranných zisků/ztrát (Co mi to přinese?), ale zisků/ztrát kolektivních, 

společných (Co nám to přinese?). V některých situacích může dojít k tomu, že 

dočasná ztráta v současnosti přinese mnohem větší zisk v budoucnosti. Vybíral 

(2005) uvádí, že hrát s nenulovým součtem je v řadě případů psychicky zdravější. 

Takové hry jsou v běžném životě označovány jako spolupráce či altruismus. 

Sloučením dvou výše uvedených her je možné uvažovat o tzv. hře se smíšenou 

motivací (mixed motive game), tedy hře, která je částečně kompetitivní - soupeřivá, 

částečně kooperativní - spolupracující. Jedná se o situace, v nichž se člověk může 

řídit současně dvěma či více motivy - například když rodiče nechávají v různých 

hrách vyhrávat děti (jedna motivace je zde vyhrát, motivace druhá je předejít smutku 

dítěte). 

Jak se tyto uvedené formy komunikační hry mohou projevovat přímo v diskusi? 

Na tuto otázku zde zřejmě nebudeme schopni dostatečně odpovědět, avšak můžeme 

uvažovat různé případy: 

1. Hra s nulovým součtem: V rámci diskuse se účastník snaží prosadit pouze 

a především svůj názor a odmítá jakýkoliv případný kompromis. 

Výsledkem takové diskuse pro něj může být buď prosazení svého postoje, 

nebo prosazení postoje protivníka, tj. absolutní vítězství či absolutní 

prohra. 

2. Hra s nenulovým součtem: Účastník diskuse je ochoten hledat kompromis, 

který bude přínosný jak pro něj, tak pro případného oponenta. Výsledkem 

tak může být jakési „nadřešení" vyhovující oběma stranám. Další možností 

je ustoupit jinému účastníkovi v určitých aktuálních tématech proto, aby 

v některé z následných diskusí tento účastník naopak ustoupil jemu. Tento 

způsob hry však především předpokládá určitou míru důvěry mezi všemi 

diskutujícími. 
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3 Hra se smíšenou motivací: Účastník má za cíl prosadit své postoje, ale 

například z důvodu osobního vztahu k jinému účastníkovi (mohou třeba 

být partnery) ustoupí a podpoří takový názor, který se sjeho 

„pragmatickou" motivací vůbec neslučuje. 

Jelikož hra Evropa 2045 ve své povaze neumožňuje vytvářet skutečné 

kompromisy, ale vždy je třeba rozhodnout se pro jednu z možností, je námi zmíněná 

hra s nenulovým součtem omezená pouze na svou „investiční" podobu, tj. aktuální 

vklad (ústupek) přinese určitý (větší či minimálně srovnatelný) výnos v budoucnosti. 

Dalo by se říci, že v praxi můžeme nejpravděpodobněji očekávat převahu hry 

s nulovým součtem. Hra se smíšenou motivací bude zřejmě pouze výjimka, neboť se 

nedá očekávat, že by příliš často mezi účastníky diskusí byly natolik specifické 

vztahy, aby tyto mohly herní styl ovlivnit. A dokonce i nej větší přátelé se mohou 

v rámci své role vzájemných odpůrců stát ve hře (naoko) nesmiřitelnými nepřáteli, 

aniž by to mělo na jejich reálný vztah jakýkoliv dopad. 

1.5 Diskuse a skupinové rozhodování 

V rámci sociální psychologie se vždy kladl velký důraz na výzkum dopadu 

skupiny na výkon jedince, jinými slovy, zdaje skupina jako celek při řešení nějakého 

úkolu efektivnější než pokud by stejný úkol řešil jedinec sám. Pavitt (1998) tyto tzv. 

„úkoly" rozlišuje na několik typů. Základ jeho klasifikace vychází z toho, zda je 

cílem úkolu: (a) produktivita; (b) koordinace; (c) přesnost nebo (d) kvalita. 

V případě úkolů zaměřených na produktivitu se sleduje celkový výkon všech 

členů skupiny dohromady a rozhodujícím faktorem pro posouzení úspěšnosti je 

toliko rychlost řešení. Stejně tak u úkolů zaměřených na koordinaci, kdy je úkolem 

členů skupiny opět společný „produkt", avšak tento produkt již není pouhou sumou 

výkonu jednotlivých členů. Každý má na jeho vytváření svůj jedinečný 

nenahraditelný podíl. U úkolů vyžadujících přesnost je cílem vybrat nejlepší řešení, 

přičemž je možné objektivně posoudit správnost takového výběru. Zde se sleduje 

jednak rychlost řešení, jednak jeho přesnost. 

Pro naši práci je nej podstatnější poslední typ úkolů, tj. úkoly zaměřené na kvalitu. 

V nich mají členové skupiny zvolit nejlepší možnou odpověď (odpovědí v tomto 
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případě může být například způsob řešení nějakého problému, celkový postoj 

skupiny k nějakému problému etc.), přičemž není možné objektivně posuzovat 

přesnost, resp. nepřesnost takové odpovědi. Typickým příkladem je rozhodování 

poroty u soudu6. Vzhledem k povaze takovýchto úkolů je velmi komplikované je 

podrobovat vědeckému zkoumání. V podstatě je možné případné hodnocení výstupů 

posuzovat buď na základě subjektivního posouzení správnosti řešení (například tzv. 

konsensus expertů, kdy je výsledek, ke kterému došla skupina porovnáván s 

výsledkem, na němž se shodnou odborníci na danou problematiku), nebo kvalitativně 

dle způsobu, jakým skupina ke svému rozhodnutí dospěla. 

Předvídatelnost rozhodnutí skupiny 

V některých životních situacích vyvstane celkem logická otázka, zda je nějakým 

způsobem možné dopředu odhadnout (či s určitou mírou pravděpodobnosti dokonce 

předpovědět) výsledek rozhodování určité skupiny. 

Ve skupinách, které v rámci výzkumu budeme sledovat, se bude rozhodovat o 

několika různých věcech, přičemž výsledek takových rozhodnutí bude záviset na 

tom, komu se podaří přesvědčit nerozhodnuté účastníky (či odpůrce) na svou stranu. 

Přiblížíme nyní některé pohledy na to, jakým způsobem k takovýmto změnám 

názorů dochází. 

Mnoho výzkumů směřovalo ke zjištění možnosti výsledky skupinového 

rozhodování předvídat. V průběhu 60. a 70. let vytvořili výzkumníci v této oblasti 

tzv. schéma sociálního rozhodování (Davis, 1973). Dle Davise existují různé 

způsoby, jakým může skupina dojít k rozhodnutí. Může to být (a) většinovým 

hlasem; (b) jednotným hlasem; (c) negativní volbou (jsou předkládány nové a nové 

návrhy až do chvíle, kdy ne neobjeví takový návrh, proti kterému se nikdo 

nepostaví). 

Plaňava (2005) jako možnosti dosažení rozhodnutí v rámci diskuse uvádí (a) 

kompromis, kdy se zvolí takové řešení, které je nějakým způsobem přijatelné pro 

všechny zúčastněné strany; (b) losování, kdy o výsledku rozhoduje de facto pouze 

náhoda; (c) arbitráž, kdy o výsledku rozhodne nezaujatý expert a (d) nabídky variant 

6 Většina těchto experimentů probíhala v USA, kde funguje právní systém na principu porotních 

soudů. Značná část výzkumů na toto téma tedy pracuje právě s rozhodováním porot. 
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a kompenzací, kdy jedna strana nabídne ústupek za příslib kompenzace ze strany 

druhé v budoucnu (v námi sledovaných diskusích tedy uvažování ve smyslu: 

"Tentokrát souhlasím, ale příště zase podpoříš ty mě."). 

Vlivy na skupinovou činnost 

Pokud bychom měli uvažovat o zapojení diskuse do výuky, jistě bude vyučující 

zajímat především to, jakou bude mít efektivitu. V úvodu jsme uvedli, že zde 

nebudeme rozebírat efektivitu stran množství a kvality získaných informací, a tak 

nahlédneme na efektivitu spíše z hlediska průběhu diskuse než jejího výsledku. 

Velikost skupiny 

O tom, že má velikost skupiny vliv na její efektivitu není pochyb. Otázkou, 

kterou se dodnes nepodařilo dostatečně jednoznačně zodpovědět je, o jaký konkrétní 

vliv jde. Obecně je možné tvrdit, že se vzrůstajícím počtem členů skupiny dochází 

(a) ke zvyšování produktivity skupiny jako celku, avšak za současného snížení 

produktivity jednotlivých členů7; (b) zvýšení pravděpodobnosti, že některý člen 

skupiny navrhne správnou odpověď, přičemž roste pravděpodobnost, že skupina tuto 

odpověď nebude akceptovat; (c) ke zpomalení pracovního tempa. Výše uvedené 

neplatí absolutně, obzvláště ne v případě úkolů zaměřených na kvalitu odpovědi. Zde 

platí především skutečnost, že s větší skupinou poroste i čas nutný pro nalezení 

řešení, které však bude více pravděpodobně mít podobu konsensu, s nímž se ztotožní 

všichni členové. 

Spokojenost v diskusi 

Velikost skupiny má vliv na spokojenost jednotlivých členů; čím větší možnost 

mají jedinci se ve skupině nějak projevit, komunikovat, tím spokojeněji se budou ve 

skupině cítit. Tato spokojenost nemůže narůstat donekonečna, neboť od určitého 

bodu již je příležitost zapojit se do komunikace taková, že přechází v povinnost, což 

má následně přesně opačný účinek (spokojenost klesá). Někteří členové skupiny totiž 

7 V sociální psychologii je poměrně dobře popsaný efekt označovaný jako social-loafing. 
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nemají potřebu se do diskuse zapojovat (jak mj. ukázaly i výsledky našeho dotazníku 

uvedené v úvodu naší práce). 

Se vzrůstající velikostí skupiny klesá relativní možnost jedince se projevit. I 

pokud by každý člen skupiny měl vyhrazený stejný čas na svůj projev, bude to 

znamenat, že v případě tříčlenné skupiny bude mít každý Vs celkového času, zatímco 

v případě skupiny o osmi členech již pouze Vs. Ve skutečnosti však skupiny svým 

členům čas nerozdělují spravedlivě. Do jisté míry je tento fakt pozitivní, neboť 

„kompetentní" členové by měli mít prostoru více, avšak na druhou stranu je třeba 

brát v potaz, že přínosný může být názor každého jednoho člena skupiny. 

Nejkomunikativnější členové skupiny přitom komunikují ve větších skupinách 

téměř stejně jako ve skupinách menších. To způsobuje, že méně komunikativní 

členové skupiny dostávají méně příležitostí se projevit. Bales, Strodtbeck, Mills a 

Roseborough (1951) ve svém výzkumu přišli se zjištěním, že ve chvíli, kdy vzroste 

počet členů skupiny, budou mít jeden či dva nejkomunikativnější členové skupiny 

tolik prostoru ke komunikaci, kolik chtějí, avšak na úkor zbytku skupiny. Tito 

komunikativní jedinci budou tedy spokojeni, avšak spokojenost členů ostatních 

klesne. Navíc s klesajícími možnostmi se projevit se mohou u takto „potlačovaných" 

členů objevovat inhibice, takže takoví jedinci se již nadále po této negativní vstupní 

zkušenosti (nemám možnost se projevit) nebudou projevovat ani v případě, kdy 

ktomu příležitost dostanou. Výsledkem pak může být v rámci jedné skupiny 

poměrně početné křídlo inhibovaných nespokojených členů, což bude mít 

samozřejmě značný vliv nejen na celou diskusi, ale i na její efektivitu. 

Komunikativnější jedinci patří často mezi nejpřesvědčivější členy skupiny, a mají 

tedy na průběh diskuse větší vliv. To znamená, že čím více členů skupina má, tím 

nerovnoměrnější je tento vliv mezi členy skupiny rozdělen a méně komunikativní 

členové (bez reálného vlivu na skupinu) budou opět nespokojení. 

Pokud jsou členové skupiny pod tlakem způsobeným očekáváním, že budou 

hovořit, jinými slovy že jsou osobně odpovědní za průběh diskuse, ať už kvůli 

malému množství členů ve skupině nebo proto, že jsou ke komunikaci nuceni zvenčí 

(například moderátorem diskuse), bude jejich spokojenost opět klesat. Může se 

dokonce objevit (opodstatněná) obava z toho, že budou muset mluvit ve chvíli, kdy 

sami nebudou chtít. 
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Míru spokojenosti může ovlivnit také počet členů ve skupině (myšleno v dimenzi 

sudý, resp. lichý počet). Je-li počet členů skupiny sudý, pak může nastat situace, kdy 

vzniknou dva tábory s odlišnými (vzájemně neslučitelnými) názory. Z této pozice je 

jako jediné možné východisko střet názorů, případně následný konflikt. 

V případě lichého počtu členů tento problém odpadá, neboť pokud nemohou 

dosáhnout pro všechny přijatelného konsensu, mohou přistoupit k hlasování. 

Hlasování však nevyhnutelně vede ktomu, že budou „vítězové" a „poražení", 

přičemž logicky může vzniknout stav, kdy se poražení s výsledkem volby nesmíří a 

nepřijmou ji za svou. 

Výkonnost skupin - je třeba počítat se social-loafing? 

Před tím, než vyučující vůbec začne uvažovat o zapojení diskuse do svých hodin, 

položí si zcela logickou otázku - vyplatí se to? Bude skutečně diskuse efektivní 

nástroj předávání informací? Ti pragmatičtější pak začnou uvažovat v rovině vklad-

výnos, tj. zda energie vložená do moderování a vedení diskuse bude dostatečně 

vyvážena přínosem pro studenty (předpokládáme, že o to většině vyučujících 

skutečně jde). Aby diskuse správně fungovala, je zapotřebí jistá míra participace ze 

strany studentů. Námi v úvodu představený dotazník však ukazuje, že míra 

participace není taková, jakou by možná vyučující očekávali. Existuje pro to nějaké 

sociálně-psychologické vysvětlení? 

Domníváme se, že odpovědí je tzv. Ringelmannův efekt označovaný též jako 

social-loafing. Tento termín popisuje skutečnost, kdy dochází k redukci individuální 

motivace a pracovního nasazení během skupinové činnosti (Latané, Williams, & 

Harkins, 1979, in Toseland et al., 2004). Míra tohoto jevu závisí na různých 

faktorech, přičemž mezi nejdůležitější patří pocit, že svou činností mohu přispět 

k výkonu celé skupiny. Jako další faktory jsou uváděny např. celková koheze 

skupiny, obtížnost úkolu etc. 

Dosud nebyl nalezen efektivní způsob, jak social-loafing zcela eliminovat. 

Kunishima a Welte (2004) se např. pokusili zjistit, do jaké míry může social-loafing 

ovlivnit hrozba trestu. Výsledkem jejich výzkumu bylo, že trest funguje jako 

motivace pro zvýšení výkonu jak u jednotlivce, tak u skupiny, avšak social-loafing 

neodstraní. 
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Motivovat studenty k účasti na diskusi pod pohrůžkou trestů tedy není řešení. 

Jakým způsobem se jednotliví vyučující s tímto problémem budou potýkat, je jednou 

z oblastí, na které se v našem výzkumu můžeme zaměřit. 

Objektivní efektivita diskuse 

Hledali jsme způsob, jakým bychom objektivně mohli námi sledované diskuse 

ohodnotit stran jejich kvality či efektivity. Jako vhodné řešení se nám jeví práce 

Findleyho (1948), který představil tzv. index participace (I.P. - Index of 

Participation). Podle tohoto indexu můžeme diskuse na základě objektivních 

skutečností rozdělit stran úspěšnosti do následujících pěti kategorií: 

Tabulka 6: Diskuse dle I.P. 

I.P. Charakteristika diskuse 

>90 Excelentní, balancovaná diskuse 

80-89 Nadprůměrná, dobře balancovaná diskuse 

70-79 Průměrná, uspokojivá diskuse 

60-69 Podprůměrná, špatně balancovaná diskuse 

<60 Velmi slabá, nevybalancovaná diskuse 

Vzorec pro výpočet I.P. je následující: 

2[NXX2-(£X)2] 
I.P. = 100 

J " ( N - 2 ) ( I X ) 2 ] ^ 

kde N je počet členů ve skupině a X počet jednotlivých reakcí. 

Nejvyšší možné skóre je 100, nejnižší pak 0. Za ideální diskusi, která dosáhne 

nejvyššího skóre, považuje Findley takovou, kde všichni členové skupiny mají stejný 

počet příspěvků (projevů). Naopak skóre nejnižší získá diskuse taková, v níž veškeré 

příspěvky pocházejí pouze od dvou členů. 
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1.6 Role v diskusi 

V rámci diskuse i jakékoliv jiné skupinové činnosti můžeme u jednotlivých 

zúčastněných (zde by se hodil spíše termín účastných, neboť se nemusí za všech 

okolností dané činnosti aktivně účastnit) pozorovat určitý druh jednání. Při analýze 

těchto interakčních „vzorců" se nám mohou objevit různé typy rolí. Pro představu 

uvádíme klasifikace Zaborowského, Řezáče a Benne a Sheatse. 

Polský psycholog Zaborowski (1985 In Řezáč, 2009) rozlišuje v rámci skupinové 

diskuse množství rolí. Vychází přitom nemalou měrou z Balesova schématu 

interakční analýzy a svých vlastních zkušeností z oblasti skupinové terapie. 

Zaborowski popisuje následující role: 

1) Iniciátor - charakteristická je snaha iniciovat, evokovat společnou činnost 

jakéhokoliv rázu 

2) Kontinuátor - podílí se na udržení činnosti a komunikace podchycením 

jakékoliv nové iniciativy dalších členů skupiny 

3) Poskytující informace - vnáší do skupinové činnosti (diskuse) poznatky 

nezbytné pro pokračování činnosti 

4) Požadující informace - opak předchozího 

5) Koordinátor 

6) Navigátor - udržuje cíle skupiny a směřuje činnost skupiny k dosažení těchto 

cílů 

7) Motivující-rozehřívající - je zaměřen na aktivizaci ostatních členů skupiny 

8) Harmonizátor - snaží se o rovnoměrnost podílu všech členů skupiny na 

společné činnosti 

9) Uvolňující napětí 

10) Strážce norem 

11) Blokující - brání vzniku konfliktů, příp. tlumí konflikty již vzniklé 

12) Požadující ocenění - soustřeďuje pozornost především na svou činnost a své 

zásluhy bez ohledu na aktuální skupinové dění 

13) Unikající - není ochoten přijímat riziko vyplívající ze skupinové činnosti a 

snaží se ze skupinových interakcí „vyklouznout" 
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Zaborowského klasifikaci není možné chápat jako klasický popis rolí, neboť se 

jedná spíše o deskripci určitých interakčních vzorců chování. Každý účastník 

skupinové diskuse může být dle autora zařazen až do tří z uvedených kategorií. 

Uvedenou typologii využívá Řezáč v rámci interakčních cvičení - výcviku 

sociálních dovedností. Na základě zkušeností získaných v rámci těchto aktivit, 

vyčlenil následující typy diskutérů (Řezáč, 2009): 

1. Diskutér kooperativní: Preferuje spolupráci, pozitivně stimuluje průběh 

činnosti a utváření vzájemných vztahů, navozuje dobrou stenickou atmosféru, 

uvolňuje napětí, povzbuzuje jiné. 

2. Diskutér iniciátor (manažer) facilitátor: Je zaměřený na koordinaci aktivit, rád 

navozuje, iniciuje a pochopitelně i usměrňuje, láká ho sám proces syntézy 

jednotlivých názorů a hledisek, podněcuje hledání variant, podporuje tvořivé 

postupy (a také submisivní jedince), snaží se zapojit rovnoměrně všechny 

členy skupiny do společného uvažování. Takový typ lze proto považovat za 

určitý "katalyzátor" společné činnosti. 

3. Diskutér rivalitní: Diskuse je mu pouze prostředkem (event, prostorem) pro 

soupeření s jinými lidmi. Vyhledává diskusi především z toho důvodu, že mu 

umožňuje poměrně snadno vyvolat konflikty. Motivem jeho vystupování v 

diskusi není primárně aktuálně se projevující rozpor názorů, ale jeho vnitřní 

tendence "k boji". Diskuse je pro něj střetnutím osob nikoliv konfrontací 

názorů. Rád sahá ke snižování prestiže partnera, k napadání hodnot, idejí i 

osob, k nimž má jeho partner pozitivní vztah. Používá běžně různých úskoků. 

4. Diskutér exhibicionista: Diskuse je pro něj příležitostí, jak předvést své 

osobní kvality a vyniknout před ostatními. Dominujícím motivem jeho účasti 

v diskusi je snaha prezentovat se. Rád glosuje názory jiných, parafrázuje již 

řečené ap. Pokud má prostor pro ovlivnění průběhu diskuse, strhává 

pozornost na sebe i za cenu, že objektivně diskusi naruší. Rád odvádí téma 

diskuse do oblasti, v níž může vyniknout, většinou k atraktivním, ale nepříliš 

přínosným tématům. Na tendence brzdit jeho projev reaguje obvykle 

podrážděně a nemůže-li se prosadit bývá agresivní nebo se teatrálně vzdá 

další účasti v diskusi. 
5- Diskutér egocentrickv: Projevuje se neustálou snahou prosadit sebe sama do 

středu pozornosti. Na rozdíl od předchozího typu, s nímž má mnohé podobné 
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rysy je více zaměřen na obsah diskuse. Řekli bychom, že se nepřiměřeně se 

prosazuje v diskusi, jeho extrémní orientace na vlastní ego mu brání akceptaci 

jiných. 

6 Diskutér submisivní: Je to typ, který značně podléhá sociálnímu tlaku. Je 

málo odolný vůči sugestivnímu působení "mínění většiny". Nerad vstupuje do 

sporů, protože se obává konfrontace, a raději konformně přejímá 

nej frekventovanější názor, podléhá "autoritám" nebo - pokud to neznamená 

upozornit na sebe - zaujímá neutrální či vyhýbavé stanovisko. 

Benne a Sheatse (1948 in Pianesi, 2006) vyšli z Bálešovy interakční analýzy a 

vytvořili přehled různých funkčních rolí, které jedinec v rámci skupiny zastává. 

Základem jejich klasifikace jsou tři kategorie, mezi něž jednotlivé role mohou 

spadat. Jedná se o (a) úkolové role (task roles); (b) personální a sociální role a (c) 

dysfunkční nebo individualistické role. Jedinec může v rámci interakce zastávat 

více rolí. 

1. Úkolové role: Tyto role jsou spojené s cílem splnění daného úkolu. Jednotlivé 

role jsou důležité pro různé fáze řešení problému. 

a. Iniciátor: Iniciuje, uvádí diskusi, posouvá skupinu k novým cílům a 

přináší nové nápady a náměty 

b. Hledající informace: Zjišťuje podstatné informace, snaží se o 

vyjasnění terminologie, upozorňuje na chybějící informace 

c. Poskytovatel informací: Poskytuje skupině informace, skupinou je 

vnímaný jako expert na danou problematiku 

d. Hledající názory: Požaduje po členech skupiny vyjádření k problému, 

zajišťuje, aby mohlo dojít k prezentaci různých postojů. 

e. Poskytující názor: Představuje skupině vlastní názory stran daného 

tématu, navrhuje, co by skupina „měla" dělat 

f. Elaboruiící: Navazuje na prvotní myšlenky ostatních a rozvíjí je, 

zároveň uvažuje o následcích navržených postupů a činů 

g. Koordinátor: Vyhledává a vysvětluje souvislosti mezi jednotlivými 

návrhy a jejich propojením vytváří nové celky. 

h. Orientující: Udržuje přehled o aktuální pozici skupiny, v případě 

odchýlení se od původního záměru vrací skupinu zpět 
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i. Hodnotitel/kritik: Porovnává jednotlivé návrhy ve skupině 

s objektivními standardy a zjišťuje, zda jsou navržené postupy 

uskutečnitelné a odůvodnitelné 

j. Energizuiící: Koncentruje energii skupiny na posun vpřed 

k. Procedurální technik: Facilituje skupinovou diskusi tím, že se stará o 

„logistické" záležitosti (např. jaké prostředky budou potřeba pro dané 

řešení) 

1. Zapisovatel: Zajišťuje záznam průběhu činnosti a případných návrhů 

Personální a sociální role: Tyto role zajišťují pozitivní fungování celé 

skupiny. 

a. Dodávající odvahu: Poskytuje pozitivní zpětnou vazbu ostatním a tím 

posiluje jejich činnost 

b. Harmonizující: Hledá cesty ke snížení napětí mezi jednotlivými členy, 

snaží se minimalizovat vzájemné „třecí plochy" 

c. Nabízející kompromis: Nabízí ústupky z vlastních požadavků/názorů 

pro dobro celé skupiny 

d. Gatekeeper: Usměrňuje a reguluje vzájemné interakce, dohlíží, aby 

každý měl možnost se zapojit, podporuje málo zapojené členy skupiny 

a naopak brzdí takové, kteří jsou příliš dominantní 

e. Pozorovatel/komentátor: Poskytuje skupině zpětnou vazbu stran 

funkčnosti, obzvláště ve chvíli, kdy skupina hodnotí svou činnost 

f. Následovník: Spíše naslouchá, než že by sám nějak přispíval. Přijímá 

názory a návrhy ostatních 

Dysfunkční a individualistické role: Tyto role narušují postup skupiny a 

oslabuj í j ej í kohezi. 

a. Agresor: Snižuje názory ostatních ponižujícími komentáři a pokouší 

svou činností zhoršit něčí status 

b. Brzdící: Stojí v opozici proti každému názoru, který se objeví. Tato 

kritika není konstruktivní (nepřináší alternativu), a tak je těžké, aby se 

skupina posunula dále 

c. Hledající uznání: Společnou činnost využívá jako prostředek, jímž na 

sebe může upozornit. Snaží se na sebe strhnout pozornost a ukázat se 
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v dobrém světle, někdy na sebe upozorňuje i nevhodnými způsoby 

(hlasité zvuky etc.), čímž odvádí pozornost skupiny od dané činnosti 

d. Zpovídající se: Společnou činnost využívá jako možnost prezentovat 

své osobní pocity a svá témata, často spjatá se svým osobním životem. 

e. Narušitel: Společnou činnost bere jako možnost uniknout ze skutečné 

práce, jako zábavu a odreagování. Vypráví vtipy nebo se baví jiným 

způsobem (čte si etc.) 

f. Dominující: Snaží se ovládnout skupinu ve svůj prospěch a říkat 

ostatním, co mají dělat. Často přehání své vlastní schopnosti a 

znalosti, čímž ukazuje, že by jej ostatní měli následovat 

g. Hledající pomoc: Dává najevo vlastní neschopnost, staví se do 

bezbranné pozice, čímž se snaží u ostatních vzbudit sympatie 

h. Lobbující: Jeho návrhy nejsou založené na vlastních názorech, ale 

odvolává se na názory třetí osoby („To by se vedení nelíbilo.") 

Domníváme se, že vytvořit jednoznačnou klasifikaci rolí při skupinové 

diskusi není možné. I všechny tři výše uvedené příklady jsou každý jeden 

specifický svým zaměřením a tomu pak samozřejmě odpovídá i jejich obsah: 

Zaborowski pracuje s diskusí na obecné rovině bez konkrétního zaměření; Řezáč 

se naopak zaměřuje na specifickou situaci - terapeutickou skupinu, při které má 

diskuse (a vlastně i jakákoliv jiná interakce) velmi specifické parametry, které 

však není možné aplikovat na jakékoliv podmínky; klasifikace Benne a Sheatse je 

pak zaměřená spíše kvantitativně a vychází z konkrétní (do hloubky značně 

propracované) metodologie, na níž své členění založili. 

Pro naše účely bude zajímavé pokusit se vytvořit na základě našich 

pozorování klasifikaci vlastní, z níž budou patrné případné rozdíly mezi 

klasifikací víceméně obecnou (např. Benne a Sheats) a klasifikací velmi úzce 

zaměřenou (do této kategorie spadá jak klasifikace naše, tak Řezáčova). 
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2. PLÁN VÝZKUMU 

2.1 Teoretický rámec výzkumu 

Práce je zaměřená na oblast sociální psychologie, psychologie komunikace a 

interakce, především pak na ty části, které se vzájemně prolínají (souvislosti mezi 

komunikačními vzorci a kompetencemi a jejich vlivem na sociální pozici jedince). 

Jako zdroj pro teoretická východiska a výběr aplikovaných metod byly použity 

především výzkumy o chování a rozhodování malých skupin (Hare, Borgata a Bales, 

1966). 

2.2 Předcházející výzkumy 

Pokud bychom chtěli získat základní znalostní bázi o výzkumech, které v této 

oblasti již byly provedeny, našli bychom dvě linie, které můžeme považovat za 

relevantní k danému tématu. Jednak jde o výzkumy zaměřené na počítačové hry a 

jejich uplatnění ve školním prostředí. Ty jsou pro nás zajímavé a důležité především 

tím, že odkrývají možné (očekávatelné) přístupy studentů i pedagogů (kteří byli 

nedílnou součástí našeho výzkumu). V těchto výzkumech se sice autoři velmi často 

zaměřují především na edukační dopad použité metody, který pro nás není zásadní, 

avšak určitá pozornost je věnována i způsobu, jakým jednotliví studenti ke hrám 

přistupovali, zda se hraní aktivně účastnili etc. 

Druhá (pro nás významnější) linie směřuje do oblasti sociálně psychologických 

experimentů prováděných na malých skupinách. Tyto základní a dnes již v podstatě 

učebnicové experimenty jsou výrazně starší než výše zmíněné, přesto však po nás 

představují poměrně cenný zdroj informací. 

Hry ve výuce 

Egenfeldt-Nielsen (2005) ve svém projektu použil při výuce komerční 

počítačovou hru Europa Universalis II. Jedná se o tahovou strategii, kde hráči 

ovládají země středověké Evropy, vedou vzájemně války, obchodují spolu etc. Autor 

se sice zaměřil především na edukační dopad zapojení podobné hry do výuky 

dějepisu, avšak vzhledem ke skutečnosti, že je principielně možné říci, že (až na 
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vojenskou složku) je Europa Universalis II svým provedením velmi podobná hře 

Evropa 2045 použité v našem projektu, můžeme z jeho práce čerpat některé velmi 

užitečné poznatky, především stran motivace studentů při hraní podobného typu hry. 

Autor uvádí, že z výsledků dotazníků, které studentům zadával, vyplývá, že méně 

než polovina jím oslovených studentů se domnívá, že je možné se při hraní 

počítačové hry něco naučit. 

Další postřeh patří do oblasti různé míry zkušenosti s hraním počítačových her. 

Ten měl totiž výrazný vliv na to, jakým způsobem se studenti při hraní angažovali. 

Ukázalo se, že množství těch, kteří hry mimo školu nehráli, jsou oproti svým 

zkušenějším kolegům v nevýhodě. Hra jim přišla komplikovaná na ovládání i 

pochopení a tím pádem i nezábavná. Množství studentů hru z těchto důvodů vzdalo. 

Méně atraktivní byla hra též pro dívky, pro které byla svou formou příliš 

abstraktní v oblasti historických faktů s přílišným důrazem na vojenskou složku. 

Autoři hry Evropa 2045 během testování realizovali mezi zúčastněnými studenty 

obdobný výzkum. Zaměřili se v něm jednak na předpoklady pro užití výukové hry 

v hodinách, tj. zda mají studenti nějaké zkušenosti s hraním her a obecně s prací na 

počítači, jednak je zajímalo následné hodnocení hry Evropa 2045 jako takové. 

Uvádíme část výsledků tohoto průzkumu: (a) více než polovina oslovených studentů 

(60%) se domnívá, že je možné se prostřednictvím počítačové hry něco naučit, část 

(34%) neví a pouze 6% se domnívá, že nikoliv; (b) naprostá většina (99%) pokládá 

zapojení obdobné hry do výuky za dobrý nápad; (c) většina studentů hodnotila hru 

kladně (74%); (d) 55% studentů uvádí, že hraní hry je snadné, 76% uvádí, že 

pravidla hry jsou snadno pochopitelná a pro 79% byla hra jednoduchá stran ovládání8 

(Šisler, Brom, Slavík, 2008). 

Chování v rámci skupiny 

V roce 1955 realizoval Asch (1966, In Hare et al.) jeden ze základních sociálně-

psychologických výzkumů zaměřených na míru vlivu skupiny na názor jedince, který 

je její součástí. V úvodu si autor pokládá otázku, nakolik dokáže tlak přicházející od 

8 Samozřejmě se objevily rozdíly v odpovědích chlapců a dívek, však nikoliv zásadní: 55% dívek 

uvádí, že hru Evropa 2045 je snadné hrát (chlapci: 56%), pro 72% dívek byla pravidla snadno 

pochopitelná (chlapci: 81%), 75% dívek hodnotilo ovládání hry jako snadné (chlapci: 82%) 
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kolektivu, v němž se jedinec nachází ovlivnit jeho postoj založený na reálných 

faktech. 

V průběhu tohoto dnes již klasického experimentu byla skupině studentů 

prezentována černá úsečka na bílém pozadí stím, že následně měli ze skupiny 

dalších tri úseček vybrat takovou, která je stejně dlouhá, jako úsečka původní. Ze tří 

nabízených možností byla vždy jedna správná, další dvě se od originálu více či méně 

(avšak vždy znatelně) lišily. Ve skupině byl přítomen jeden proband, který odpovídal 

dle vlastního názoru, zatímco ostatní byli experimentátorem instruováni, aby 

podávali chybné odpovědi. 

Asch uvádí, že stěžejní pro celý experiment byla (1) skutečnost, že proband byl 

postaven mezi dva zdroje informací (vlastní percepci a názor většiny ve skupině), 

které byly k sobě v protikladu (odpovědi většiny neodpovídaly tomu, co proband 

skutečně viděl) a (2) fakt, že proband musel svůj názor prezentovat nahlas před 

ostatními. 

Experiment byl v další fázi modifikován tak, aby bylo možné zjistit, zda má větší 

vliv názorová většina nebo její jednomyslnost. Výsledek byl takový, že velikost 

názorové „opozice" má vliv pouze do určitého množství oponentů (v případě 

jednoho oponenta byla chybovost probanda téměř nulová, v případě dvou oponentů 

vzrostla na 13,6 procenta, v případě tri oponentů na 31,8 procenta, dále již výrazně 

nestoupala). Jakmile ale došlo k rozbité jednotnosti této opozice (přidáním dalšího 

člena skupiny, který odpovídal stejně jako proband) klesla chybovost na čtvrtinu. 

Poslední částí experimentu bylo zjistit, jak bude jedinec reagovat v případě, že 

výše zmíněného partnera v průběhu experimentu ztratí (tj. nejprve bude odpovídat 

shodně a poté se přidá na stranu většiny). Výsledek jasně ukázal, že ztráta partnera 

vedla velmi často k přimknutí se k názoru většiny. 

Dittes a Kelley (1966, In Hare et al.) zkoumali, nakolik ovlivní míru konformity 

přijetí jedince ve skupině, tj. zda jedinci, kteří vědí, že jsou ve skupině akceptování 

pouze minimálně a jejichž status je proměnlivý (tj. hrozí, že bude změněn, a to i 

k horšímu) budou více konformní než jedinci, kteří ví, že jsou skupinou dlouhodobě 

vysoce akceptováni a o svou pozici se tedy nemusejí obávat. Experiment zahrnoval 

několik skupin jednotlivců, kteří se vzájemně neznali. Jejich úkolem jako skupiny 

bylo dojít k názorové shodě v rámci diskuse na dané téma. 
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Výstupní data, která jsou pro náš výzkum relevantní, směřují do dvou oblastí. Jde 

o (1) míru participace na diskusi; (2) míru konformity. 

Každý člen skupiny byl po několika sezeních seznámen s tím, jak je jeho 

přítomnost ve skupině hodnocena ostatními. Možnost přijetí ve skupině byla na 

stupnici hodně, průměrně, málo, velmi málo. Jedinci, kterým bylo sděleno, že jsou 

skupinou přijímání velmi málo, snížili následně svou aktivitu přibližně o 44 procent. 

Ti, kteří byli skupinou přijímáni průměrně, svou participaci na dění naopak o 31 

procent zvýšili. Vysoká a nízká míra přijetí se v míře participace výrazně neodrazila. 

Stran konformity se autoři zajímali o její projevy jednak v situaci, kdy ostatní 

názor jedince nebudou znát (použit byl výstupní dotazník po diskusi) a v situaci, kdy 

je třeba prezentovat názor před skupinou. 

Jedinci, kteří byli skupinou přijímáni průměrně, měli tendence být ve výstupním 

dotazníku konformnější než jedinci přijímáni hodně; u jedinců přijímaných málo či 

velmi málo byla míra konformity vyšší než u průměrně přijímaných, avšak menší než 

u hodně přijímaných. Při diskusi samotné jsou výsledky odlišné - ve chvíli, kdy byla 

přidána nová informace, došlo k rapidnímu poklesu konformních projevů (před 

takovou informací bylo 8 procent takových projevů, poté pouze 49 procent). Nejnižší 

pokles přitom zaznamenali ti, kteří byli skupinou přijímáni velmi málo. Mezi 

ostatními stupni přijetí nebyly statisticky významné rozdíly. 

Autoři m.j. uvádějí, že jedinci, kteří měli tendenci k vyšší konformitě nevěnovali 

tolik pozornost novým informacím a vycházeli především z již ustanoveného názoru 

skupiny, zatímco jedinci s menšími sklony ke konformitě věnovali takovýmto 

informacím více pozornosti, a tak zadaný úkol plnili pomaleji. 

Shrnutí 

Na základě výše uvedeného tedy můžeme očekávat následující: 

1. Většina námi oslovených studentů se domnívá, že je možné použít hru jako 

součást výuky a něco se tímto prostřednictvím naučit. To znamená, že existuje 

jistá „přirozená" motivace se hry aktivně účastnit. 
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2. Způsob a míra zapojení jednotlivých studentů do hry bude významně ovlivněná 

její komplikovaností, a proto bude třeba ve zvýšené míře věnovat pozornost 

dostatečnému vysvětlení herních principů. 

3. Studenti budou ve značné míře ovlivnitelní většinovým názorem ostatních členů, 

a tak bude zapotřebí přidělovat diskusní témata mezi jednotlivé studenty 

rovnoměrně tak, aby na tomto základě nedocházelo k převaze určitého názoru 

(osobní postoj k probíraným problematikám není možné nijak ovlivnit, ale 

vzhledem k povaze těchto témat se dá očekávat, že bude ve většině případů 

dostatečně různorodý). 

4. Míra zapojení do diskuse bude pravděpodobně vycházet z pozice, kterou student 

v dané skupině zastává. Moderátor bude muset takové studenty více aktivizovat, 

aby měli možnost se projevit ve stejné míře, jako studenti přijímaní. 

2.3 Formulace výzkumných otázek 

Pokud chce jedinec někoho přesvědčit o tom, že jeho názor je správný, a stojí 

tedy za podpoření, je třeba bez ohledu na skutečnost, zda se tak děje v rámci 

diadického vztahu či skupiny uvažovat o mnoha možných faktorech, které mohou 

vstoupit do hry a průběh i výsledek tohoto jednání ovlivnit. V rámci tohoto výzkumu 

není samozřejmě možné postihnout či zmapovat všechny faktory, které během 

diskuse mohou, ale také nemusejí být nutně přítomny, a tak se omezíme pouze na 

některé z nich. 

Navíc budeme mít možnost sledovat jak studenty v roli diskutujících, tak jejich 

vyučující v roli moderátorů. 

Uvažujeme o dvou základních skupinách faktorů: 

a) Faktory sociální (Ty jsou vyjádřené pozicí jedince ve struktuře dané skupiny. 

Zda jde o někoho, kdo je oblíbený, na špičce, nebo naopak stranou stojící 

outsider bez reálného vlivu na ostatní.) 

b) Faktory interakční (Mimo osobnostní charakteristiky zastoupené především 

určitou mírou dominance a extroverze sem patří též celkový styl a způsob 

interakce s ostatními a samozřejmě též vlastní preference a názor na daný 

problém.) 
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Na základě uvedeného vymezení je dále možné definovat tyto výzkumné otázky: 

1. Jakým způsobem se chovají při diskusi vyučující? Existují nějaké společné 

rysy či přístupy k moderování diskuse studentů? 

2. Jaké projevy ze strany studentů můžeme při diskusi pozorovat? Jaká je 

četnost takových projevů a jejich záměr? 

3. Existují nějaké komunikační „styly", které studenti během diskuse využívají? 

Pokud ano, čím se tyto styly odlišují? Je možné každého studenta zařadit do 

nějakého takového stylu? 

2.4 Metody získávání dat 

Během výzkumu byly použity následující metody: 

1) Výuková hra Evropa 2045 

2) Hrabalův sociometrický ratingový dotazník (SO-RA-D) 

3) Analýza sociální interakce během diskuse 

Způsob použití daných metod 

Studenti byli na počátku workshopu ujištěni, že veškeré zpracování výsledků 

sebraných dotazníků bude zcela anonymní. Toho jsme v praxi dosáhli tím, že se na 

jednotlivé dotazníky studenti podepisovali pouze názvem státu, za který hráli. 

Databáze, z níž by bylo možné zjistit, kdo hrál za jaký stát, prakticky neexistovala a 

státy se přidělovaly přímo na workshopu dle osobních preferencí studentů. 

Během každého workshopu bylo zadáno několik dotazníků relevantních pro tento 

výzkum. Na počátku byl zadán dotazník SO-RA-D, na konci workshopu pak byli 

studenti požádáni o vyplnění několika dotazníků, které obsahovaly otázky relevantní 

pro autory hry. 

V průběhu čtyř workshopů byla použita digitální kamera, která snímala jednotlivé 

skupinové diskuse. U workshopů, kde tato možnost z různých důvodů nebyla, byly 

v průběhu diskuse vyplňovány záznamové archy pozorování sociální interakce (viz 

dále v této práci). 
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Na šesti ze sedmi workshopů byl mimo mne přítomen jeden vyučující, který měl 

za úkol moderovat jednotlivé diskuse a vždy potom některý z autorů hry pro případ 

nečekaných (především softwarově-technických) komplikací stran fungování 

samotné hry. 

Zapojení pedagogové byli většinou předem zaškoleni během speciálního 

semináře, který pro ně autoři hry s předstihem realizovali. Na něm měli možnost 

seznámit se podrobně s fungováním hry, s jejím průběhem a sami měli možnost si 

hru zahrát. 

2.5 Sociometrie a sociometrické testy 

Sociometrie je velmi efektivní metoda oboru sociální psychologie, která 

umožňuje v sociálních skupinách měřit výběrové vztahy členů založené na 

vzájemném přijímání či odmítání (Hradecký, 1989). Sociometrické testy (většinou 

písemné, ale možné jsou i varianty rozhovoru) jsou potom základním 

sociometrickým prostředkem. 

První sociometrické výzkumy byly prováděny v 60. letech 20. století a dodnes 

vzniklo značné množství různých variant na první test J.L. Mořena, které se více či 

méně se odchylují od původních kritérií, které Moreno pro konstrukci 

sociometrických testů stanovil. 

V rámci sociometrie jsou jedincům pokládány tzv. sociometrické otázky, tj. 

takové otázky, které „respondentovi nabízí možnost vybrat některé lidi zdaného 

množství osob (skupiny spolužáků, spolupracovníků atd.) za použití určitého 

výběrového kritéria" (Janoušek, 1986, s.189). Kvantitativní výsledky takového testu 

(množství preferencí dle zvoleného kritéria) jsou pak analyzovány a převáděny do 

kvalitativní roviny. Tím můžeme zjišťovat, kdo má jakou pozici v daném kolektivu, 

tj. kdo je spíše oblíbený, kdo naopak stojí mimo skupinu etc. 

Hrabalův sociometricko-ratingový dotazník 

Pro tento výzkum jsme se ze široké škály dostupných metod rozhodli použít 

Hrabalův sociometricko-ratingový dotazník (SO-RA-D). Uplatnění této metody je 

dnes velmi široké a používá se velmi často při diagnostikování školní třídy a jako 
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výchozí zdroj informací pro následující práci s třídním kolektivem (Hadj-Moussová, 

2000). Sám autor (Hrabal, 1989) uvádí následující výhody použití SO-RA-D: 

1) Je možné analyzovat údaje nejen z hlediska třídy, ale též z hlediska pozice 

jednotlivých žáků; 

2) získaná data umožňují v určité míře nahlížet na sociální a morální vyspělost 

jednotlivých dotazovaných; 

3) umožňuje nám poznat alespoň orientační charakteristiku každého 

hodnotícího; 
4) jde o techniku, která je dosažitelná i pro učitele; 

5) SO-RA-D je interpretačně velmi propracovaná technika. 

Za nevýhodu je možné považovat časově náročnější zpracování, které je však 

vyváženo množstvím výstupních informací. Pro urychlení zpracování a vyhodnocení 

jsme využili počítačového programu vytvořeného IPPP. 

Petrusek (1969) uvádí, že využití SO-RA-D je nejefektivnější ve skupině do 

deseti jedinců s tím, že u větších kolektivů je hodnocení osob na konci pořadí 

nepřesné. Toto však vzhledem k vlastním zkušenostem nepokládáme za relevantní 

kritiku. 

Způsob administrace 

Samotné zadávání SO-RA-D není obtížné a je velmi podrobně popsáno 

v příručce (Hrabal, 1990). 

Je pouze třeba dohlédnout na to, aby jednotliví žáci od sebe „neopisovali". Dále 

je samozřejmě nezbytné zdůraznit, že výsledky budou zpracovávány anonymně a 

nikdo ze skupiny se tedy nedozví, jak jej ostatní hodnotili a jak hodnotil on je. Toto 

je zásadní, neboť se domníváme, že obavy z případného odhalení mohou u některých 

jedinců zcela zkreslit výsledek. Jako vhodné se nám jeví, aby měl každý žák kolem 

sebe dostatek prostoru a nemusel se obávat, že vedle sedící spolužák uvidí, jakým 

způsobem jej ohodnotil. Takového stavu se během workshopů dařilo většinou 

dosahovat i díky aktivní spolupráci s vyučujícími. 
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Vyhodnocování SO-RA-D 

Informace, které nám může poskytnout SO-RA-D jsou velmi široké a o dané 

skupině vypovídají mnohé. Základní údaje, které z dotazníku získáme, jsou jednak 

číselné - statistické (tzv. indexy), jednak grafické (sociogramy), jednak popisné 

(zdůvodnění). 

Grafické zpracování v podobě sociogramů je výhodné jako názorné a přehledné 

zobrazení vztahů ve sledované skupině. Jednotlivé sociogramy se od sebe vzájemně 

mohou vzhledově značně lišit a v rámci SO-RA-D se nejčastěji pracuje se 

sociogramy orbitálními, čtvercovými, lineárními a tzv. histogramy. Každý typ je 

vhodný pro jiné účely a pro tento výzkum se jako nejvhodnější ukázaly být 

především sociogramy orbitální. 

Orbitální sociogram 

Orbitální sociogram je „částečně orientovaný graf, tedy uspořádaná dvojice 

množiny bodů (...) a množiny dvouprvkových podmnožin množiny první, z nichž 

některé mohou být uspořádanými dvojicemi" (Slavíková a kol., 2005, s. 11/15). V 

podstatě se jedná o graf, který je složený z určitého množství soustředných kružnic, 

na nichž jsou vyznačeny pozice jednotlivých členů skupiny (tyto pozice se označují 

jako tzv. vrcholy sociogramů). 

Pozice nejsou náhodné, ale vycházejí z množství sledovaných voleb, které daný 

člen dostal od ostatních. Sledované volby mohou být: (a) sympatie (+) pro hodnocení 

sympatie jedničkou; (b) sympatie (-) pro hodnocení sympatie pětkou; (c) vliv (+) pro 

hodnocení vlivu jedničkou a (d) vliv (-) pro hodnocení vlivu pětkou a každá tato 

volba má svůj vlastní sociogram. 

Množství sledovaných voleb určuje tzv. index žáka, přičemž sociogram bude 

obsahovat tolik kružnic, kolik se objevuje různých indexů v rámci dané skupiny9. 

Čím vyšší index, tím blíže středu sociogramů se bude jedinec nacházet. 

Orbitální sociogram také znázorňuje, jaké jsou vzájemné volby mezi jednotlivými 

členy skupiny. Některé vrcholy sociogramů jsou spojeny úsečkou. Ta znázorňuje 

Pokud budou v osmičlenné skupině mít jednotliví členové indexy sympatie (+) 1, 0, 5, 4, 3, 4, 2, 

8, bude orbitální sociogram Sympatie (+) obsahovat 7 kružnic. 

46 



skutečnost, koho daný jedince ohodnotil sledovanou volbou. Pokud je spojnice u 

nějakého vrcholu zakončená šipkou, znamená to, že daný vrchol (jedinec) dostal 

právě tuto volbu (na druhém konci spojnice je pak ten, kdo mu jí přidělil). Spojnice, 

které mají šipky na obou stranách znamenají, že stejnou volbu si dali oba jedinci 

vzájemně. Díky tomu je možné snadno zjistit, kdo dává nejvíce voleb, kdo jich 

naopak nejvíce dostává a kdo si stejnou volbu dává vzájemně. 

Individuální sociometrické indexy 

1. Index vlivu: V zadání SO-RA-D je uvedeno, že „Vlivný je ten, jehož názory a 

chováním se řídí ostatní ve skupině.". Čím je jedinec vlivnější, tím větší mírou 

se přímo podílí na dění ve třídě a jeho regulaci a zároveň má větší možnosti 

zasahovat do vzájemných interakcí mezi ostatními. 

Zajímavé je, že organizační efektivita špiček skupiny v oblasti vlivu nemusí 

být nutně vždy optimální či efektivní (Hrabal, 1979) a jedním z faktorů, které 

mají na vysoký index vlivu dopad, je, že vlivní jedinci se dokáží lépe sociálně 

prosadit a nezřídka též disponují také vyšší dovedností v této oblasti. Při diskusi 

je tedy možné předpokládat, že vlivní jedinci budou schopni prosadit se na úkor 

ostatních a budou mít tedy lepší možnost představit své postoje. 

Pro náš výzkum je podstatné, že vlivný jedinec se může stát identifikačním 

vzorem, a to buď kladným, který ostatní napodobují (tzv. modelem) nebo 

záporným projevujícím se v podobě soupeření a rivality (Hrabal, 2003). Méně 

vlivní jedinci mají tedy tendenci přizpůsobit se postojům a názorům modelů, což 

jim dává při diskusi a následném hlasování výhodu. 

2. Index obliby: Index obliby ukazuje, do jaké míry je jedinec v dané skupině 

oblíbený. Pozadí tohoto indexu je velmi složité, neboť vychází z úrovně 

dyadických vztahů ve skupině a je silně závislý na preferencích jednotlivých 

jedinců. Ten, kdo je u někoho z nějakého důvodu oblíben, může být u někoho 

jiného ze stejného důvodu naopak velmi neoblíben. Hrabal (2003) uvažuje o 

zdrojích sympatii a uvádí jako možné příklady obdiv k silnému, spěšnému a 

kompetentnímu jedinci, očekávané nebo obdržená podpora či pomoc v různých 

oblastech a v neposlední řadě též oboustrannost a vzájemnost tohoto pozitivního 

vztahu. 
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Stejně jako u indexu vlivu je tedy obliba závislá na sociálních kompetencích 

jedince. Mimo osobnostní a sociální faktory je obliba ovlivněna též 

„povrchnějšími" faktory, jakými je například fyzický vzhled, a to včetně stylu 

oblékání a v případě vztahu mezi dvěma pohlavími pak samozřejmě sexuální 

přitažlivost. 

3 Index náklonnosti: Podle indexu náklonnosti je možné usuzovat na to, do jaké 

míry dává jedinec pozitivní hodnocení ostatním členům skupiny, tj. čím vyšší je 

tento index, tím pozitivněji daný jedinec ostatní hodnotí. Dle Slavíkové (2005) je 

index „ukazatelem míry, do jaké prožívá jedinec uspokojení ze svých vztahů ke 

spolužákům, naznačuje tedy úroveň jeho vlastní přizpůsobenosti v třídní 

skupině" (s.I/18). 

Přirozený předpoklad, že čím vyšší je index náklonnosti, tím vyšší bude i 

obliba daného jedince, tedy, že ti, kteří dávají hodně pozitivních voleb jsou 

naopak sami často pozitivně voleni, vyvrací Hrabal (1979, 1990) upozorněním, 

že vztah mezi těmito dvěma indexy nemusí být nutně lineární, protože oblíbení 

jedinci mají většinou spíše průměrný či pouze mírně nadprůměrný index 

náklonnosti, zatímco je možné se setkat s velmi vysokým indexem náklonnosti u 

takových jedinců, kteří ve skutečnosti patří do kategorie outsiderů. 

4. Index ovlivnitelnosti: V původním konceptu vyhodnocování SO-RA-D nebyl 

tento index obsažen. Jeho použití poprvé navrhuje Slavíková a kol. (2005), a to 

jako ukazatel míry subjektivní adaptovanosti jedince ve skupině. Tento index je 

ovlivněn mírou konformity jedince se skupinou a tím, jak důležité pro jedince je 

dodržování skupinových norem. Dle Slavíkové je pravděpodobné, že existuje 

negativní korelace mezi ovlivnitelnosti a vlivem ve skupině (výše postavení 

vlivní jedinci sami hodnotí vliv ostatních jako nižší, než jak jej zobrazují 

individuální indexy). Z manuálu není bohužel zřejmé, z jakých konkrétních dat 

se tento index získává, a tak jsme s ním v našem projektu téměř nepracovali. 

Třídní indexy 

SO-RA-D poskytuje při vyhodnocování též údaje o tzv. třídních indexech, které 

vypovídají o vnitřní kohezi a strukturovanosti dané skupiny. Vyšší třídní indexy 
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přinášejí členům skupiny kvalitnější podmínky pro sociální rozvoj a index sympatií 

naznačuje úroveň celkové emocionální atmosféry v dané skupině. 

Pro naše účely jsme tyto indexy příliš nevyužívali. 

Kategorie v sociometrii 

Na základě vyhodnocení sociometrických dotazníků můžeme poměrně jednoduše 

vysledovat pozice jednotlivých členů skupiny. Většina těchto pozic je určitým 

způsobem natolik charakteristických, že se pro ně v rámci sociální psychologie vžilo 

určité označení. Nakonečný (1995) uvádí tyto typy pozic ve skupině: 

1. Hvězda: je označení takového jedince, který získal nejvíce pozitivních voleb od 

ostatních. 

2. Outsider: je takový člen skupiny, který je ostatními odmítaný, avšak zároveň sám 

dává velké množství pozitivních voleb. 

3. Izolát: je skupinou ignorován a sám ignoruje skupinu (nedostává ani nedává příliš 

mnoho voleb) 

4. Šedá eminence: je takový jedinec, který má blízkou vazbu na hvězdu a jejím 

prostřednictvím ovlivňuje dění v celé skupině. Sám však stojí spíše v pozadí. 

5. Antihvězda: je opakem hvězdy, tj. jde o takového člena, který získal nejvíce 

negativních voleb. 

6. Jedinec s ambivalentním statusem: je poměrně často volen i odmítán a celkově je 

možné říci, že má ve skupině velmi komplikovanou pozici. 

Vliv osobnosti na pozici ve skupině 

Je mnoho faktorů, které mohou mít přímý vliv na pozici daného jedince ve 

skupině. Mimo faktory vnější, mezi které patří fyzické atributy (pohlaví, rasa, 

atraktivita, způsob oblékání, pach etc.), komunikační dovednosti (verbální i 

neverbální) či různé předsudky a stereotypy (v závislosti na dané skupině) též faktory 

vnitřní, tj. především struktura osobnosti. 

Přesto, že výzkumy týkající se oblasti osobnostních kvalit jedince, které mají vliv 

na jeho sociální pozici a dynamiku patří mezi relativně novější cíle zájmu sociální 

psychologie (Janoušek, 1986), je nesporné, že právě tato oblast je pro pochopení 
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některých aspektů sociálních struktur a dynamiky skupiny přinejmenším velmi 

zajímavá. 

Přes terminologickou nejednotnost se většina autorů shoduje na souboru 

nej významnějších sociálně významných rysů osobnosti: „extraverze (introverze), 

neuroticismus (stabilita), dominance (submisivita), sociální vřelost (chlad), 

autoritativnost, úzkostnost (anxieta), rigidita, konformita, podléhání sociálnímu vlivu 

(sociální susceptibilita), odměňování druhých (rewardingness), sociální citlivost 

(senzitivita), sociální blízkost (proximita), přátelskost (nepřátelskost - hostilita), 

ochota pomoci druhým (prosociálnost), společenskost (sociabilita), snaha prosadit se 

(asertivita), přesvědčitelnost (persuasibilita, sociální ovladatelnost (poise), 

altruismus, důvěřivost k druhým lidem (důvěra), sociální živost, cynismus, 

machiavelismus, kooperativnost (kompetitivnost, etická flexibilita, tolerance 

dvojznačnosti, odvaha riskovat v sociálních rozhodováních, afiliativnost (touha po 

sociálním přijetí) atp." (Křivohlavý, 1979, s.404-409, In: Janoušek, 1986). 

Hrabal (1990) se ve svém výzkumu pokouší o popis jednotlivých 

sociometrických indexů na základě porovnávání výsledků SO-RA-D s 16PF a EOD: 

1. Index vlivu: Vedoucí pozice ve skupině vyžaduje určité dovednosti a též určité 

osobnostní ladění jedince. Avšak tato předpoklady pro úspěšné zasahování do 

regulace interakčního procesu ve skupině se mohou lišit jednak dle druhu vlivu, 

který jedinec na skupinu má, jednak dle celkového charakteru dané skupiny. 

V gymnaziální třídě bude vlivný jedinec pravděpodobně potřebovat jiné 

vlastnosti než vůdce sportovní třídy. 

Vyšší index vlivu je možné vysledovat u jedinců, kteří v 16PF dotazníku 

dosáhli následujících výsledků: H+ : parmia (dobrodružný, společensky smělý, s 

vyšší frustrační tolerancí); F+ : surgence (entuziastický, veselý, bezstarostný); E+ 

: dominance (dominantní, s tendencí vykonávat kontrolu, prosazuje se, argesivní, 

soutěživý, tvrdošíjný); A+ : afektotymie (cyklotymní, vřelý, společenský, 

bezstarostný, přátelský); N-10 : naivita (prostota, neokázalost, upřímný, 

spontánní). V dimenzích EOD dle Hrabalova výzkumu (1990) jednoznačně 

vychází pouze E: extraverze (kombinovaná se stabilitou). 

10 Objevuje se pouze v některých případech, obzvláště u výrazně vlivných jedinců 
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2 index obliby: Na rozdíl od vlivu, není zjištěná korelace míry obliby s určitými 

osobnostními charakteristikami natolik vysoká. Hrabal (1990) to vysvětluje 

dvěma faktory: (a) je zřejmý rozdíl mezi auto- a heterodeskripcí, tj. vlastní 

hodnocení sociálně oceňovaných rysů osobnosti, které vedou ke kladnému 

emocionálnímu přijetí okolí nemusí ve skutečnosti odpovídat pohledu ostatních 

členů skupiny; (b) objevuje se jistá „nevýraznost" oblíbených jedinců, tj. 

jakékoliv extrémní míry vlastností (v pozitivním či negativním smyslu) jsou 

obecně sociálně méně žádoucí. Přesto Hrabal uvádí některé (spíše slabší) 

korelace v rámci 16 PF: H+ : parmia (dobrodružný, společenský, smělý); L- : 

alaxia (přátelský, relaxovaný, důvěřivý, přijímá dané podmínky); F- : desurgence 

(mrzutý, střízlivý, mlčenlivý, vážný). V EOD pak méně extrémní hodnoty E a N 

(jen stabilní extroverti mají vyšší hodnoty). 

Nejdůležitějším faktorem, který dle Hrabala oblibu ovlivňuje je úroveň 

rozvoje interindividuální sociability, pomoci druhým, která vyplývá z empatie a 

reálné pomoci druhým. Tato pomoc nevyžaduje žádnou odměnu a jako 

dostatečné pokládá její poskytovatel citové přijetí druhými. 

Shrnutí 

Jak je tedy patrné, i Hrabal při práci se svým SO-RA-D hledal možné souvislosti 

mezi strukturou osobnosti a sociometrickým statusem. Zmíněné výsledky jeho 

výzkumů naznačují, že se některé rysy osobnosti skutečně mohou vázat na určité 

postavení ve skupině. 

Pro nás je toto zajímavé především z toho důvodu, že na základě těchto informací 

můžeme předpokládat, že status, který jedinec v určité skupině má bude do značné 

míry ovlivňován jeho osobnostními rysy. Stejnými rysy, které následně budou 

ovlivňovat jeho chování nejen obecně, ale i během samotné diskuse. Uvažujeme o 

následujícím, velmi obecném schématu": 

11 Vnější a vnitřní faktory jsou vzájemně propojené, avšak tato souvislost není primárním 

tématem naší práce. Proto je vzájemné propojení naznačeno pouze šrafovanou čarou. 
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Určité vnitřní osobnostní kvality, jako např. extaverze či dominance mají přímý 

vliv na chování jedince. Otázka, zda mají též přímý vliv přímo na status, je jen 

obtížně zodpověditelná, avšak určitá souvislost by zde být mohla (stejně tak je na 

místě otázka po míře vlivu opačného, tj. nakolik status ovlivňuje právě strukturu 

osobnosti). Nelze však sporovat fakt, že na status mají významný vliv jednak vnější 

faktory (např. fyzické vlastnosti a další, jak uvádí např. Hogg a Vaughan, 1995), 

jednak konkrétní projevy chování. Vždyť i v rámci SO-RA-D je vyplňována 

kategorie „zdůvodnění", kde se požaduje vysvětlení daného hodnocení. Hodnotitelé 

v tu chvíli samozřejmě vychází z inventáře fyzických, osobnostních či interakčních 

komponent12. Na chování má dále samozřejmě vliv i kontext, v jakém se odehrává. 

Ten může být buď obecný (např. škola, školní prostředí), nebo konkrétní (skupinová 

diskuse). Do kontextu spadají i takové proměnné jako vzájemných vztah dvou 

interagujících jedinců, nálada, únava etc. 

Uvedené schéma pro nás může být následně vodítkem k pochopení vztahů mezi 

projevy studentů během diskuse a různými proměnnými, které se v této situaci 

mohou projevit. 

2.6 Interaktivní výuková hra Evropa 2045 

S postupným rozvojem informačních technologií se od počátku 80. let 20. století 

objevují též snahy zapojit interaktivní zábavu zastoupenou v nejširším slova smyslu 

počítačovými hrami do vzdělávacího procesu. Pro takové (nekomerční) hry, které 

12 
Křivohlavý (1986) zmiňuje vliv psychické blízkosti na vzájemnou náklonnost a oblibu. Tzv. 

efekt podobnosti vychází z teze, že člověk má rád toho, kdo sdílí podobné domnčnky a má obdobné 

postoje. 
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měly sloužit jako jeden z prostředků vzdělávání se propojením termínu „educational 

entertainment" (výuková zábava) vytvořil souhrnný pojem „edutainment" (Šisler, 

2008). 

Edutainment byl prvním krokem ve zcela nové oblasti (byť termín škola hrou 

používá již Komenský) a jako takový se samozřejmě nevyhnul některým neduhům, 

které z různých důvodů způsobily celkově spíše vlažné přijetí jak mezi pedagogy tak 

i studenty. V podstatě šlo o to, že takový titul zůstával napůl cesty mezi „zábavou" a 

„výukou", přičemž tyto dva aspekty spíše stály vedle sebe, než že by byly 

zásadnějším způsobem propojeny (pro pokračování ve hře bylo například třeba 

vyřešit matematický příklad, přičemž v principu nebylo mezi oběma částmi žádné 

logické pojítko) a herní složka tak pro hráče-studenty spíše zastávala funkci pozitivní 

motivace ve formě odměny. Celkově je možné říci, že takové tituly fungovaly na 

základě behavioristických principů, které ovlivňuje naše školství v podstatě dodnes 

(Brdička, 2003). 

V dnešní době se již termín edutainmentu příliš nepoužívá, ale nahradil jej 

termín13 „serious games" (vážné hry). Tím se označují „všechny počítačové hry, 

jejichž primárním účelem není hráče pobavit, ale předat mu nějakou informaci (jako 

v případě výukových her), ovlivnit jeho názor (...) nebo mu něco prodat (.. .)" 

(Šisler, in Level 11/2008, s.47). Jedná se tedy o tituly, které fungují na přímém 

propojení hry jako prostředku dosažení rozvoje znalostí v určité oblasti. Klasickým 

příkladem takové vážné hry je titul Revolution (Francis, 2006). Jedná se multiplayer 

role-playing hru, která hráče staví do pozice obyčejného člověka (kovář, právník, 

otrok etc.) v období Americké války za nezávislost v 18. století. V průběhu hry 

mohou hráči interagovat mezi sebou navzájem i s počítačem ovládanými postavami a 

snaží se dosáhnout každý herní den svého určitého cíle. Touto formou se mohou 

studenti do hloubky seznámit s fungováním společnosti a životem v dané historické 

epoše. 

Jako ústřední nástroj, který byl při našem výzkumu použit je česká počítačová 

simulace s názvem Evropa 2045. 

Jedná se o projekt zaměřený na podporu výuky společenských věd na středních 

školách patřící mezi výše zmíněné serious games. Evropa 2045 je ve své podstatě 

13 Někteří autoři označují edutainment za jeden z typů serious games. 
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velmi komplexně zpracovaná tahová strategická hra, jejímž účelem je „co nejvěrněji 

přiblížit politické, ekonomické a sociální otázky sjednocené Evropy a současného 

světa. Kromě získání faktických informací podporuje rozvoj tzv. klíčových 

kompetencí: schopnosti vyjednávat, kriticky myslet a pracovat v týmu." (Šisler, 

Brom, Slavík, 2008, s.2). 

Simulace Evropa 2045 reflektuje současný (avšak nikoliv novodobý) 

pedagogický trend zavádění různých digitálních a informačních technologií do 

procesu vzdělávání a vznikla v rámci projektu „Podpora rozšíření a využití 

informačních technologií ve výuce společenských věd", na kterém se autorsky 

podílela nezisková organizace Generation Europe ve spolupráci s odborníky z 

Univerzity Karlovy, Asociace pro mezinárodní otázky, o.s. CIANT a Gymnázia 

Sázavská. 

Simulace si dle autorů klade za cíl rozvíjení tří základních oblastí: 

1) Klíčové kompetence: Během hraní mají studenti možnost vyzkoušet se 

spolupráci v týmu, argumentaci, skupinovou diskusi, rozvíjí se jejich schopnost 

zapojit kritické myšlení a vidět svět a události v něm v souvislostech. 

2) Znalosti: Výuka za pomoci projektu Evropa 2045 probíhá metodou prožitkové 

pedagogiky se zaměřením na hlubší pochopení Evropské unie (instituce, 

politika, procesy, makroekonomie, evropské právo), politické směry, 

mezinárodní instituce a základní geopolitické informace o státech EU a 

sousedech) 

3) Postoje: Studenti mají možnost utvářet si a ověřovat vlastní „politický" názor, 

přičemž je hra neustále nutí zaujímat postoj k problémům současného 

globalizovaného světa. 

Hru Evropa 2045 je možné popsat čtyřmi termíny: 

1. Tahová strategie: Ve hře neplatí reálný čas, ale čas herní, který neběží 

kontinuálně, ale je rozdělený na jednotlivá hrací kola. Každé kolo, během 

kterého hráč provádí své tahy, může v podstatě trvat neomezeně dlouho, avšak 

z praktických důvodů je omezeno, zpravidla dle časových možností a dohody 
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vyučujícího se studenty. V případě, že se hra hraje blokově, trvá jedno kolo 

v průměru cca 15-30 min (dle množství návrhů) 

2 Online: Hra se hraje na počítači prostřednictvím připojení k internetu, a není 

tedy nutné nahrávat ji na pevný disk počítače. Vše, co hráči udělají, se ukládá na 

vzdálený server, který jednotlivé tahy zpracovává a dává hráčům zpětnou vazbu. 

Ke spuštění hry stačí připojení k internetu a internetový prohlížeč (Internet 

Explorer nebo Mozilla) 

3. Multiplaver: Není možné, aby nějaký student hrál hru sám, neboť je určena pro 

více hráčů, kteří hrají najednou (minimum je 6, horní hranice je omezena počtem 

žáků ve třídě). 

4. Role-playing: Tato charakteristika je značně problematická, ale pro náš výzkum 

o to zajímavější, neboť v sobě zahrnuje několik zásadních problémů, které 

dodnes nebyly v rámci psychologie zcela uspokojivě vyřešeny. Vzhledem 

k tomu, že se jedná se o tzv. „hru v roli", kde každý hráč reprezentuje vládu 

jednoho ze států EU, je nezbytné, aby přizpůsobil své jednání určitým mezím, 

které mu daná role vytyčuje. 

Hra se odehrává ve dvou rovinách: 

1. Rovina řízení státu: V rovině řízení státu je každý hráč v roli univerzálního 

správce jedné země EU, která je mu přidělena na základě osobních preferencí 

nebo náhodně14. Hráč pak tuto svou zemi řídí pomocí zjednodušeného modelu 

tzv. ministrů, s jejichž pomocí rozhoduje např. o výši daní, míře sociálních 

politik, o tom jestli v jeho zemi bude zavedeno registrované partnerství či 

nikoliv, kolik peněžních prostředků z výnosu daní bude věnováno na činnost 

policie, do jakého druhu průmyslu bude jeho země investovat etc. V této rovině 

je možné ovlivňovat spokojenost obyvatel, úroveň kultury či infrastruktury, 

přičemž na základě toho, jak je hráč úspěšný při řízení své země získává tzv. 

body prestiže. Ty jsou potřebné při předkládání návrhů pro hlasování a hráč je 

14 Během výzkumu měl každý hráč možnost z předložených možností zvolit si pořadí tří nejvíce 

preferovaných voleb. Na základě zohlednění voleb všech hráčů pak byl každému přidělen takový 

projekt, který odpovídal jeho preferencím. Nestalo se, že by byl někomu přidělen takový projekt, za 

který nechtěl hrát. 
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získává na počátku každého kola dle výsledků tahů z kola minulého (za vysokou 

úroveň spokojenosti, kultury, armády, životního prostředí a HDP a 1 bod na 

počátku každého kola získá hráč automaticky). 

2 Rovina vyjednávání v Evropské unii: Tato rovina je zásadní nejen pro 

metodickou práci učitele s hrou, ale spočívá zde též hlavní vzdělávací dopad hry. 

Každý hráč má ve hře na základě svého státu přidělen jeden tzv. projekt. Projekt 

představuje jakousi vizi budoucí podoby Evropské unie a jejího uspořádání, 

přičemž hlavním cílem hráčů je, aby na konci hry byla simulovaná EU co 

nejvíce připodobněna právě jejich projektu. Cílem hry tedy není mít nejsilnější a 

ekonomicky nejvíce prosperující stát, ale pomocí diplomacie a vyjednávání 

získat na svou stranu při hlasování o důležitých změnách co nejvíce ostatních 

hráčů/států. Projektů se ve hře vyskytuje celkem 8 a vychází ze současné 

politické diskuse a hlavních politických směrů v soudobé politické kultuře. 

Projekty figurující ve hře, včetně jednotlivých států a jejich zkratek jsou 

uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 6: Projekty 

Projekt Státy 

Otevřená Evropa 

Pevnost Evropa 

Sociální Evropa 

Zelená Evropa 

Konzervativní Evropa 

Liberální Evropa 

Více Evropy 

Méně Evropy 

Španělsko, Irsko, Slovinsko 

Francie, Dánsko, Bulharsko 

Švédsko, Estonsko, Česká Republika 

Portugalsko, Belgie Litva 

Rumunsko, Řecko, Itálie 

Nizozemí, Finsko, Lotyšsko 

Německo, Rakousko, Maďarsko 

Velká Británie, Polsko, Slovensko 

Agenda EU 

EU je ve hře představována jako „soubor politik EU", které jsou v současné 

realitě buď již v platnosti, nebo se o nich (reálně) uvažuje jako o něčem, co by 

platnosti být mohlo, (např.: schengenský prostor, politika ochrany spotřebitele, 

jednotná zahraniční politika EU, přímá jurisdikce evropského práva, evropský 
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zatykač, etc.). K těmto politikám mohou hráči dle svých projektů zastávat tři odlišné 

postoje, neboť právě z projektu vychází, jaké politiky má hráč na úrovni EU 

prosazovat, které má naopak chtít zrušit či se bránit jejich zavedení. (Například 

Projekt Více Evropy má prosazovat zavedení politiky: Evropská armáda, Evropská 

federace, Evropský prezident, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, 

Minimální mzda, Monitoring občanů a Sociální dávky a brání se zrušení politik 

Dovozní bariéry, Evropská policie, Evropské právo, Financování rozpočtu, Přímá 

jurisdikce, Zemědělské kvóty, Regionální soudržnost). 

Z toho vyplývá, že každé hlasování rozděluje všechny zúčastněné hráče na tři 

skupiny, a to na: (1) hráče souhlasící s podaným návrhem; (2) hráče s podaným 

návrhem nesouhlasící a (3) hráče indiferentní, jejichž politika se touto problematikou 

nezaobírá a je tedy pouze na hráčích, zda daný návrh podpoří či nikoliv. 

Hlasování 

Aby mohl hráč za svůj stát prosadit zavedení či zrušení nějaké politiky, je třeba, 

aby podal návrh. Tento návrh pak musí být v příštím tahu hry v rámci 

celoevropského hlasování, kterého se účastní vždy všichni hráči schválen. Při 

hlasování mohou hráči hlasovat (a) pro návrh; (b) proti návrhu či (c) se zdržet 

hlasování. Ti, kteří se hlasování zdrží, se nezapočítávají do počtu hlasujících a 

schválen je pouze takový návrh, pro jehož přijetí se vysloví více hráčů než proti 

němu. Před samotným hlasováním je v zájmu každého hráče, aby v rámci řízené 

diskuse ostatní (především indiferentní) hráče přesvědčil pro to, aby jeho návrh 

podpořili. 

Průběh hry 

Hra Evropa 2045 je rozdělená na jednotlivé tahy, jak bylo popsáno výše. Každý 

tah (či tzv. herní kolo) je složený z několika dílčích aktivit: 

1. Začátek kola 

2. Strategie: Hráči jsou u svých počítačů a řídí svůj stát v oblasti ekonomické, jak 

bylo popsáno výše. 

3. Diskuse: Hráči se přesunou do diskusního prostoru, kde probíhá samotná 

diskuse. Tato diskuse probíhá v kruhu, pokud to prostory umožňují. 
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4 Lobby: Hráči mají možnost mimo diskusi pokračovat v individuálních 

jednáních. 

5. Hlasování: Hráči se vrátí ke svému počítači a hlasují o jednotlivých návrzích. 

6. Konec kola 

2.7 Analýza pozorovaného chování 

V rámci předvýzkumu (viz dále v této práci) jsme během sledování chování 

skupiny při diskusi použili nestrukturovaného pozorování, na základě kterého jsme si 

vytvořili rámcovou představu, jaké kategorie chování je možné v této situaci 

nejčastěji pozorovat a vypracovali pozorovací škály, které byly následně použity při 

samotném výzkumu jako základ strukturovaného pozorování. 

Vycházeli jsme přitom z Bálešovy interakční analýzy (in Janoušek, 1986). Tato 

škála byla vypracována jako nástroj pro efektivní pozorování a analýzu procesu 

interakce v malých sociálních skupinách při řešení určitých problémů. Bales vymezil 

celkem dvanáct pozorovacích kategorií, přičemž je možné všechny tyto kategorie 

rozdělit na tzv. úkolovou oblast a oblast sociálně emoční (která může být pozitivní 

nebo negativní). 

Toto rozdělení vychází z faktu, že při řešení úkolu mají členové skupiny tendenci 

zaměřovat se svým chováním jednak na samotné řešení problému (úkolová oblast), 

jednak na jejich vzájemné vztahy a emocionální prožitky (sociálně emoční oblast). 

Během našeho předvýzkumu se tato skutečnost v podstatě potvrdila, avšak pro účely 

následného výzkumu nebyl Bálešův systém jako takový zcela vhodný, ta to 

především ze dvou důvodů: (1) zahrnuje některé kategorie, které se při samotné 

diskusi neobjevovaly; (2) je poměrně komplikovaný na použití v terénu. Proto jsme 

pouze vyšli z Bálešovy myšlenky oblastí chování a vytvořili kategorie vlastní, které 

lépe odpovídali našim potřebám. 

Pro samotný záznam interakcí jsme se inspirovali Stephanem a Mishlerem 

(1952). Ti pro svůj výzkum použili metodu, která se od Balesova modelu odlišuje, a 

to především v délce pozorované jednotky. Zatímco Bales pracuje s každým 

jednotlivým projevem na úrovni vět, považují zmínění autoři za jednu jednotku celý 

jeden nepřerušený „příspěvek" jedince (například několik vět). 
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1. Fmoce pozitivní 

a. Akreptace názoru: Reakce na prezentaci postoje nebo argumentaci. Mluvčí 

dává svým vystoupením najevo, že souhlasí s názorem, který byl 

prezentovaný. Např.: „ To je pravda, taky si to my slim. " 

b. Vyzdvižení kompetence: Podpoření mluvčího jako „odborníka" na danou 

problematiku. Mluvčí je prezentován jako někdo, kdo rozumí tomu, o čem 

hovoří a je tedy dostatečně kompetentní k tomu, aby jej ostatní v jeho názoru 

podpořili. Např.: „Zrovna na tohle jsem měl minulý týden referát, takže tomu 

docela rozumím." 

2. Emoce negativní 

a. Shození názoru: Shození názoru se od argumentace odlišuje větším důrazem 

na emotivní rovinu sdělení. Zatímco při argumentaci dochází k prezentaci 

informací (většinou odlišných od těch, které podal mluvčí), jde tady pouze o 

vyjádření nesouhlasu bez dalšího zdůvodnění. Např.: „To není pravda, s tím 

nesouhlasím." 

b. Shození kompetence: Mluvčí je prezentován jako někdo, kdo není dostatečně 

kompetentní k tomu, aby se jeho názorem mohli ostatní řídit. To znamená, že 

je zpochybněna buď jeho orientace v dané problematice, nebo jeho orientace 

obecně. Patří sem i verbální urážky, především ty zaměřující se na 

intelektovou úroveň mluvčího. Např.: „Jsi blbec a vůbec tomu nerozumíš. " 

3. Úkolová oblast 

a. Věcná argumentace: Reakce na prezentaci postoje nebo jinou argumentaci. 

Věcná je taková argumentace, kdy dochází k prezentaci informací, které je 

možné zjistit z encyklopedie obsažené ve hře, nebo takových, které vycházejí 

z osobních názorů a postojů a jsou zároveň ve vztahu k danému problému. 

Např.: „Plošný zákaz kouření považuj u za omezování osobní svobody, a to se 

mi nelíbí. Proto tenhle návrh nemůžu podpořit. " 

b. Nevěcná argumentace: Reakce na prezentaci postoje nebo jinou argumentaci. 

Tento typ argumentace není podpořený informační ani zkušenostní bází 

mluvčího, ale vychází ze skutečností, které nejsou pro danou problematiku 

relevantní. Nej častější argument tohoto typu bylo odvolávání se na přidělenou 

agendu. Např.: „Moje agenda je proti evropskému prezidentovi, a proto tento 

návrh nepodpořím." 
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C Předložení návrhu: Mluvčí se obrací na jiného hráče, aby mu nabídl možnost 

o dané věci vyjednávat soukromě. Jde o návrh konkrétního postupu, nebo 

pouze otevřenou otázku. Např.: „ Co chceš za to, když mi to podpoříš? " 

d. Souhlas s návrhem: Přijetí návrhu na následné vyjednávání. 

e_ Nesouhlas s návrhem: Odmítnutí návrhu na následné vyjednávání. 

f. Otázka: Mluvčí klade otázku, aby se dozvěděl (1) více informací o dané 

problematice; (2) postoj jiného hráče; (3) doporučení, jakým způsobem se má 

při hlasování zachovat. 

g. Lhostejnost: Mluvčí dává najevo, že pro něj aktuálně řešená problematika 

není podstatná. Např.: „ Mně je to jedno. " 

Na základě výše uvedeného postupu můžeme následně zkonstruovat 3 ukazatele 

(Zaborowski, 1965, s.l 17): (a) procentový stav různých reakcí v průběhu diskuse; (b) 

počet výpovědí každé osoby (počet výpovědí adresovaných jiným osobám a celé 

skupině); (c) kvantitativní stav různých forem chování v různých časových úsecích. 

Tyto ukazatele nám následně mohou pomoci rozklíčovat celkový profil diskuse 

v jednotlivých skupinách se svými specifiky, stejně tak odhalit míru zapojení 

jednotlivých členů. Veškerá tato data můžeme použít jako kvantitativní zdroj 

informací pro následnou analýzu celkového průběhu diskuse. 

2.8 Předvýzkum 

Vzhledem k organizační a časové komplikovanosti celého připravovaného 

výzkumu a mnoha faktorů, které mohly do jeho průběhu negativně zasáhnout, bylo 

nezbytné provést přímo v terénu předvýzkum. Ten měl pomoci nejen odhalit 

případné technické nesnáze, s nimiž je třeba počítat, ale též umožnit vybrat vhodné 

techniky použité pro samotný sběr dat. 

Vzhledem k povaze hry Evropa 2045 bylo uvažováno o dvou možných 

způsobech výzkumu, a to o výzkumu jednorázovém, který by proběhl se skupinou 

studentů jako několikahodinový workshop, nebo výzkumu dlouhodobějším, kdy by 

byla hra hrána průběžně během školního roku. Druhá varianta se nakonec pro účely 

naší práce ukázala být neperspektivní, a to z důvodu, že by jednak byla časově příliš 

náročná (nutná by byla účast na hodině l-2x týdně), jednak proto, že námi sledovaný 
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takto běžící projekt byl z technických důvodů po určité době pozastaven. Nadále se 

tedy výzkum orientoval toliko na jednorázové workshopy. 

Předvýzkum proběhl na jednom pražském gymnáziu na odpoledním workshopu, 

kterého se účastnila maturitní třída v rámci volitelného semináře ZSV. Výsledky 

tohoto předvýzkumu je možné shrnout do několika bodů: 

1. Jako stěžejní se ukázala hrací doba, která se přiblížila době 4 hodin. Na 

studentech bylo po pochopení herních principů a mechanismů vidět nadšení a 

zápal do hry (hraje bavila, při diskusích byli věcní etc.), které však v posledních 

30 minutách velmi rychle upadlo. Podepsala se na tom především únava. I přes 

únavu však studenti hru v dotaznících ohodnotili relativně pozitivně. 

2. Vyskytl se problém stran motivace účasti na výzkumu, a to především u 

Hrabalova SO-RA-D. Někteří studenti jej odmítli vyplnit zcela, jiní nevyplnili 

některé kolonky nebo všechny spolužáky oznámkovali stejnou známkou 

(nejčastěji 1 nebo 3, výjimečně též 5). S tímto problémem bylo možné dopředu 

počítat. Např. Madarasová-Gecková, Orosová a Madaras (2004) uvádějí, že míra 

participace je obecným problémem všech sociometrických metod, se kterou je 

třeba se určitým způsobem vypořádat, neboť chybějící či záměrně špatně 

vyplněné formuláře mohou vést výzkumníka ke zcela mylným záměrům (např. 

objevení tzv. falešného outsidera). Hamilton (2000) uvádí jako nejspodnější 

hranici míry participace, pod kterou již výsledky sociometrie není možné 

považovat za validní 75%. Bylo tedy třeba najít způsob, kterým by je bylo 

možné vhodně motivovat. Hrabal (1976, 1990) navrhuje požádat o spolupráci na 

výzkumu tříd a vztahů mezi žáky, což se v tomto případě neosvědčilo. Jako 

nejlepší způsob se pomocí rozhovoru s „odmítajícími" studenty ukázalo 

představit použití SO-RA-D v dané situaci pravdivě, tj. jako techniku určenou 

m.j. k vybalancování samotné hry, která má zjistit, zda mají všichni stejné 

možnosti zvítězit a zda struktura skupiny někoho neodsuzuje k roli outsidera. O 

některých dalších možných oblastech ovlivňujících motivaci účastníků projektu 

je možné se dočíst u Egenfeld-Nielsena (2005). 

3. Vzhledem k časové náročnosti je třeba mít připravený SO-RA-D ještě před 

samotným začátkem hodiny, tj. je třeba mít originál s vypsanými jmény 
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studentů, který je na místě rozkopírován (diktování jmen, které zapisují sami 

studenti je zbytečně zdlouhavé). 

4. Při předvýzkumu jednoznačně vyvstala potřeba vytvoření základního systému 

moderování diskuse pedagogem. Tento systém, který vznikl v průběhu výzkumu 

na základě připomínek samotných pedagogů i studentů, byl nakonec zapracován 

i do manuálu hry. 

5. Pozorováním studentů při komunikaci v rámci diskuse bylo možné vytvořit si 

alespoň základní představu o položkách pozorovací škály (viz kapitolu Analýza 

pozorovaného chování). 

6. Nebude zřejmě vždy možné použít jako zdroj informací výpis z logu. Tuto 

možnost skupinového chatu, který hra umožňuje, využívalo pouze velmi málo 

studentů a v podstatě bez výjimky pouze na počátku workshopu. V jeho průběhu 

pak vše řešili raději ústní cestou, což je vzhledem k tomu, že byli všichni ve 

stejné místnosti očekávatelné. 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Užívaná terminologie 

Na samotném počátku výzkumné části práce by bylo dobré pro snadnější 

orientaci v textu jasněji vymezit některé pojmy, s nimiž budeme nadále pracovat: 

1 • H n ~ J ^ o hru označujeme v textu konkrétně hru Evropa 2045. 

2. Workshop - Workshopem se rozumí jedna celá partie hry Evropa 2045, která 

v uváděných příkladech probíhala v rámci několikahodinového setkání. 

3. Diskuse - Diskuse je součástí jednoho kola hry Evropa 2045. 

4. Žák, student - Pod pojem žák či student spadají jednak konkrétní žáci 

účastnící se našeho výzkumu, jednak žáci středních škol obecně. 

5. Hráč - Žák účastnící se našeho výzkumu (hrající hru Evropa 2045) je 

označován jako hráč. V jednom případě je jako hráč označen též vyučující 

hrající hru. 

6. Diskutující - Diskutující je hráč, který se účastní diskuse. 

7. Moderátor - Vyučující nebo autor hry Evropa 2045, který řídí diskusi je 

označován jako moderátor. 

8. Třída, skupina - V textu pracujeme s oběma pojmy, přičemž oba označují 

jednu třídu, účastnící se jednoho workshopu. 

9. Autor - Jako o autorech nadále hovoříme o organizátorech a realizátorech 

tohoto výzkumu přítomných na jednotlivých workshopech a/nebo o autorech 

hry Evropa 2045. 

3.2 Prezentace výzkumného vzorku 

Veškerá data použitá pro tento výzkum byla získána během dva roky trvajícího 

testování výukové hry Evropa 2045 (2007 - 2009) v maturitních a předmaturitních 

ročnících pražských středních škol a gymnázií. Každá třída, která se výzkumu 

účastnila, absolvovala jeden několikahodinový „workshop", během kterého byli 

studenti seznámeni s principy fungování hry Evropa 2045, zároveň požádáni o 

vyplnění dotazníků a následně proběhla samotná hra za přítomnosti (a vedení) jejich 

vlastního pedagoga. 

63 



Věk účastníků byl v rozmezí 16-19 let; složení výzkumného vzorku stran věku, 

pohlaví a škol je uveden v tabulce 7. 

Tabulka 7: Výzkumný vzorek 

Třída Chlapci Dívky Z 
Němčináři 5 11 16 

Programátoři 17 3 20 

Francouzštináři 4 15 19 

Angličtináři 7 17 24 

Věřící 7 8 15 

Dopravci 13 8 21 

Nezávislí 8 6 14 

Z 61 68 129 

Výzkumu se účastnilo několik tříd z různých středních škol. Těmto školám bylo 

autory projektu nabídnuto, zda mají zájem účastnit se testování funkčnosti hry 

Evropa 2045 před jejím oficiálním dokončením. Zároveň si tímto způsobem mohly 

školy a vyučující udělat představu, jak hra vypadá a jaké by mohlo být její využití při 

výuce. 

Učitelům byla hra představena již v předstihu a měli též možnost si ji sami 

vyzkoušet, aby poté byli schopni při samotném testování s třídou správně pracovat. 

Třídy byly vybírány přímo školou podle jedna zaměření, jednak podle doporučení 

třídních učitelů a především pak dle zájmu ze strany samotných studentů. Ti 

samozřejmě museli s účastí na testování souhlasit a účast byla zcela dobrovolná. 

Jelikož měli studenti vybraných tříd většinou možnost buď se účastnit workshopu 

nebo jít na vyučování do jiné, paralelní třídy, nestalo se, že by někdo účast odmítl. 

Bez výjimky se jednalo o maturitní ročníky, většinou s humanitním zaměřením, 

pro které byla Evropa 2045 možností prohloubení si znalostí ze základů 

společenských věd. 

Každý workshop byl v některém ohledu specifický a to ne pouze složením hráčů. 

Lišily se především počtem odehraných kol, časovou dotací (tyto dva faktory spolu 

ne vždy přímo souvisely), počtem hráčů a poměrem pohlaví, dále pak specifickými 
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faktory, které každý workshop ovlivnily a budou podrobněji popsány u jednotlivých 

Kvůli zachování anonymity, která byla účastníkům všech workshopů přislíbena, 

budeme o třídách dále hovořit pouze prostřednictvím smyšlených pojmenování a o 

hráčích pak názvem státu, za který hráli. 

3.3 První hra - Němčináři 

Složení hráčů 

Přítomno bylo celkem 16 studentů, z toho 5 chlapců a 11 dívek. Všichni studenti 

navštěvovali stejnou třídu - oktávu na osmiletém gymnáziu se zaměřením na výuku 

cizích jazyků. Důvodem pro účast na výzkumu byl především zájem o společenské 

vědy (většina zúčastněných chtěla maturovat ze ZSV), finanční odměna nebyla pro 

nikoho natolik závažný faktor, aby se workshopů účastnili pouze kvůli ní. 

Rozpis hráčů stran pohlaví a přidělených států je uvedený v následující tabulce 8. 

Tabulka 8: Němčináři 

Pohlaví Počet 
Státy 

Pohlaví Počet 
více méně liberální zelená otevřená pevnost sociální konzervat. 

Chlapci 5 AT FR, DK GR, IT 

Dívky 11 DE 
GB, 

PL 
NL, FI, 

PT, 

BE 
ES, IE SE, CZ 

Z 16 16 

Realizace workshopů 

Workshop se konal v odpoledních hodinách od 15:00 do 19:00 (240 min) po 

vyučování na základě dobrovolnosti. 

Jako jediná z celého výzkumu měla tato třída finanční motivaci, neboť byl každý, 

včetně vyučujícího odměněn určitou částkou. Tato odměna ani její výše však 

nepramenila z aktivity nebo úspěšnosti ve hře, ale stačila pro ni pouhá účast. 

Na třídu dohlížel jeden vyučující, který v této třídě učil základy společenských 

věd a dějepis a byl zároveň již čtvrtým rokem jejím třídním. Dle jeho popisu jsou 

Němčináři jako kolektiv velmi orientovaní na výkon. Jejich studijní výsledky jsou 
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spíše nadprůměrné (i proto vyučující nabídl možnost na workshopu právě této třídě), 

co se týče vzájemných vztahů či chování, nebyly s Němčináři nikdy v minulosti 

žádné komplikace. Jednotliví studenti se vzájemně respektují a mnozí udržují 

kontakty i mimo školu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že workshop probíhal v době, kdy ve škole již téměř 

nikdo nebyl, bylo možné využít mimo počítačové učebny ještě další třídu, kam bylo 

možné se přesunout pro jednotlivé diskuse. 

Během workshopu se podařilo odehrát 10 kol; hlasovalo se celkem o 29 návrzích, 

přičemž z těchto hlasování bylo 17 úspěšných (návrh byl přijat) a 12 neúspěšných. 

3.4 Druhá hra - Programátoři 

Složení hráčů 

Skupina Programátorů byla tvořena studenty maturitního ročníku čtyřletého 

gymnázia, jejichž obor je zaměřen na programování, tzn. že mají zvýšenou 

hodinovou dotaci na předměty matematika, fyzika, informatika a programování. Již 

ze samotné podstaty svého oboru se tato skupina vyznačovala oproti skupinám 

ostatním zcela opačným rozložením jednotlivých pohlaví, jinými slovy zde (poměrně 

výrazně) převažovali chlapci (viz tabulku 9). 

Tabulka 9: Programátoři15 

Pohlaví Počet 
Státy 

více méně liberální zelená otevřená pevnost sociální konzervat. 

Chlapci 17 
AT, 

HU 
PL 

NL, FI, 

LV 

PT, 

LT 
IE, SL 

FR, 

DK, BG 
SE 

RO, GR, 

IT 
Dívky 3 SK EE, CZ 

I 20 20 

Vzhledem k faktu, že měli všichni bez výjimky velmi pokročilé znalosti práce 

s počítačem a všichni ve svém volném čase hráli na počítači hry, nebylo nutné 

jakkoliv složitě vysvětlovat herní principy, uživatelské rozhraní a ovládání Evropy 

2045 tak, jak jsme to činili v ostatních skupinách. 

15 Kurzívou jsou označeni hráči hrající v druhé třídě 
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Realizace workshopu 

Workshop probíhal v dopoledních hodinách cca od 9:00 do 12:30 (210 min) 

v době, kdy byl na škole den otevřených dveří. Účast studentů tak byla víceméně 

dobrovolná, neboť v ten den měli poměrně omezenou výuku. 

Během workshopu nebyl přímo ve třídě nastálo přítomen žádný pedagog. Pouze 

jeden vyučující (předmět programování, výpočetní technika), který měl kabinet vedle 

třídy, kde jsme hráli, přišel občas zkontrolovat, zda je vše v pořádku (tj. zda řídíme 

my studenty a ne studenti nás). Nijak se však do hry samotné ani do diskusí 

nezapojil. 

Motivace této skupiny k účasti na workshopu byla jiná, než u skupin ostatních, 

neboť žádný z Programátorů neměl v plánu skládat maturitní zkoušku ze základů 

společenských věd, a tak se spíše než o prohloubení znalostí o principech a 

fungování EU zajímali o technické provedení a realizaci softwaru Evropy 2045. 

Tomu byl též vyčleněn cca 20 minutový blok na počátku workshopu. 

Další zvláštností této skupiny bylo, že se hrálo paralelně ve dvou třídách. Hra sice 

běžela pouze jedna, ale tato škola má počítačovou učebnu rozdělenou na dvě 

vzájemně propojené třídy, takže polovina skupiny seděla u počítačů v jedné třídě, 

zatímco polovina seděla ve třídě druhé. Na diskusi se pak vždy jedna třída přesunula 

do třídy druhé, kde byl vytvořen provizorní kruh z židlí. Kvůli nedostatku volného 

prostoru však nebyl kruh pravidelný a stávalo se, že někteří studenti seděli ve dvou 

řadách. Postupem času se atmosféra a s ní související „pracovní nasazení" studentů 

uvolňovala, takže během posledních dvou diskusí zůstalo několik Programátorů u 

svých počítačů a diskutovali z tohoto místa. 

Během workshopu se podařilo odehrát 7 kol; hlasovalo se celkem o 25 návrzích, 

přičemž z těchto hlasování bylo 14 úspěšných (návrh byl přijat) a 9 neúspěšných. 
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3.5 Třetí hra - Francouzštináři 

Složení hráčů 

Třetí skupina, skupina Francouzštinám byla tvořena studenty stejné školy, jako 

skupina Němčinářů, avšak jednalo se o paralelní třídu. Motivací k účasti tentokrát 

nebyla finanční odměna. 

Rozložení hráčů stran pohlaví bylo opět dle očekávání ve prospěch dívek (viz 

tabulku 10). 

Tabulka 10: Francouzštináři16 

Pohlaví Počet 
Státy 

Pohlaví Počet 
více méně liberální zelená otevřená pevnost sociální konzervat. 

Chlapci 4 AT PT ES DK 

Dívky 15 DE* 
PL*, 

GB 
FI, NL BE* IE FR SE IT, GR* 

Z 19 15 

Realizace workshopu 

Workshop probíhal v dopoledních hodinách cca od 8:00 do 12:00 (240 min) ke 

konci školního roku, kdy na škole již celkově vládla spíše uvolněnější atmosféra. I 

z tohoto důvodu bylo občas potřeba třídu zkáznit, o což se staral (nutno dodat že ne 

vždy s výrazným úspěchem) přítomný pedagog. Tento vyučující měl třídu na základy 

společenských věd (jeho další aprobace byla český jazyk, který však tuto třídu 

neučil). Jeho vztah ke studentům byl spíše neutrální, třídu ani nijak dobře neznal, 

neboť byl na škole nový a tuto třídu učil pouze v druhém pololetí. 

Ve třídě Francouzštinám došlo poprvé k zajímavému fenoménu, který jsme při 

některých následujících workshopech ještě několikrát (záměrně) zopakovali, a to, že 

kvůli nedostatku volných počítačů bylo potřeba, aby v několika případech hrála za 

jeden stát dvojice hráčů. Zprvu jsme se domnívali, že jde o organizační problém, 

neboť s takovouto možností nikdo příliš nepočítal. Avšak následně jsme dospěli ke 

zjištění, že by taková situace mohla nastat i kdykoliv v budoucnu, obzvláště ve 

školách, které mají více studentů než volných počítačů. Nebylo by samozřejmě 

16 Státy označené * řídila vždy dvojice hráčů 
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možné některé studenty z hodiny prostě vyloučit, a tak je pravděpodobné, že 

vyučující sáhne právě k tomuto „nouzovému" řešení. Naším cílem tedy bylo zjistit, 

jaký může mít toto rozložení hráčů na celkový průběh hry. 

Hra probíhala ve stejných prostorách počítačové učebny jako v případě 

Němčinářů. 

Během workshopu se podařilo odehrát 10 kol; hlasovalo se celkem o 27 návrzích, 

přičemž z těchto hlasování bylo 23 úspěšných (návrh byl přijat) a 4 neúspěšné. 

3.6 Čtvrtá hra: Angličtináři 

Složení hráčů 

Třetí skupina, skupina Angličtinářů byla tvořena studenty stejné školy, jako 

skupina Němčinářů a Francouzštinářů, avšak jednalo se třídu, která byla o ročník 

níže než zmíněné třídy. V době workshopu se však již také jednalo o maturitní ročník 

(mezi workshopy je cca půl roku odstup). 

V této třídě výrazně převažovaly dívky nad chlapci (viz tabulku 11). 

Tabulka 11: Angličtináři17 

Pohlaví Počet 
Státy 

Pohlaví 
více méně liberální zelená otevřená pevnost sociální konzervat. 

Chlapci 7 
GB*, 

SK 
NL IE SE GR 

Dívky 17 
DE*, 

AT 
LV* 

BE*, 

LT* 
ES 

FR*, 

DK 
EE* IT* 

Z 24 16 

Vzhledem ke složení třídy stran pohlaví nebylo nijak výrazným překvapením, že 

bylo potřeba věnovat o něco vyšší úsilí dostatečnému představení a vysvětlení 

herních principů a celkového ovládání Evropy 2045. Mnohé dívky byly i přesto 

„složitostí" hry natolik zaskočeny, že ve zvýšené míře žádaly, zda mohou hrát dvě za 

jeden stát. Jelikož v této skupině bylo přítomno poměrně vysoké množství 

potenciálních hráčů, nebyl problém jim vyhovět. 

16 Státy označené * řídila vždy dvojice hráčů 
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Třída je jako kolektiv dle slov vyučujícího poměrně komplikovaná. Největší 

problémy nejsou kázeňského charakteru nebo prospěchu (u prospěchu je to spíše 

naopak), ale třída prý nefunguje jako kolektiv. Tuto informaci nám někteří studenti 

sami potvrdili v dotaznících. Zajímavé je, že žádná položka se touto problematikou 

přímo nezabývala a přesto se u několika sociometrických dotazníků objevila připsaná 

informace tohoto typu. 

Realizace workshopu 

Jelikož Evropa 2045 na této škole zapůsobila na vyučující poměrně pozitivně, 

bylo nám umožněno realizovat tentokrát workshop během normálního dopoledního 

vyučování cca od 8:50 do 12:30 (220 min). 

Co se týká motivace studentů, došlo v tomto případě ke změně, neboť studenti již 

nebyli přítomni na základě své vlastní dobré vůle. Workshop byl brán jako normální 

vyučování, a tak byla jejich přítomnost školou vyžadovaná. Nutno dodat, že na 

celkové atmosféře v průběhu workshopu to nebylo nijak výrazně znát. 

Přítomen byl stejný pedagog, jako v případě třídy Francouzštinářů. 

Během workshopu se podařilo odehrát 7 kol; hlasovalo se celkem o 19 návrzích, 

přičemž z těchto hlasování bylo 15 úspěšných (návrh byl přijat) a 4 neúspěšné. 

3.7 Pátá hra - Věřící 

Složení hráčů 

Skupina věřících byla složena ze studentů maturitního ročníku čtyřletého 

gymnázia se všeobecným zaměřením. Tato skupina se vyznačovala především tím, 

že bylo přítomno přibližně stejné množství dívek jako chlapců (viz tabulku 12). 

Všichni přítomní studenti mimo tří mají zájem maturovat ze základů 

společenských věd a navštěvují společenskovědní seminář. 

Ve třídě je dle slov vyučujícího jedna velmi výrazná osobnost, která má na celou 

skupinu zásadní vliv. Tento vliv je však spíše pozitivní a se třídou dosud nikdy 

nebyly žádné problémy stran chování. 
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Tabulka 12: Věnci 

Pohlaví Počet 
Státy 

Pohlaví Počet 
více méně liberální zelená otevřená pevnost sociální konzervat. 

Chlapci 7 DE PL NL, FI SL EE RO 

Dívky 8 AT GB 
PT, 

BE 
FR, DK SE GR 

Vyučující 1 ES 

I 16 16 

Realizace workshopu 

Na přání školy byl workshop naplánován na dopoledne poslední den před 

týdenními prázdninami. Účast byla pro studenty z této třídy povinná a celý workshop 

probíhal od 8:45 do 12:45 (240 min). 

Přítomný vyučující, který v této třídě vyučoval již druhým rokem dějepis a 

společenskovědní seminář, projevil o hru výrazný zájem s tím, že by se rád hraní 

účastnil i jako hráč. Roli moderátora diskuse tedy musel převzít jeden z přítomných 

autorů hry. 

Situace, kdy vyučující svou účastí zasáhne do průběhu hry je pro náš výzkum 

poměrně zajímavá, i když nemůžeme zcela vážně brát výsledky, jichž vyučující 

dosáhl v rámci SO-RA-D. 

Během tohoto workshopu nebyla k dispozici volná třída pro diskuse, avšak 

samotná počítačová učebna poskytla dostatek prostoru k vytvoření diskusního kruhu. 

Během workshopu se podařilo odehrát 7 kol; hlasovalo se celkem o 11 návrzích, 

přičemž z těchto hlasování bylo 6 úspěšných (návrh byl přijat) a 5 neúspěšných. 

v 

3.8 Šestá hra - Dopravci 

Složení hráčů 

Skupina Dopravců byla složena ze studentů třetího (tedy nikoliv maturitního) 

ročníku střední školy. Jejich obor je zaměřený na logistiku, technologii zasilatelství, 

zbožíznalství, dopravní marketing a management. Workshop probíhal na žádost 

vyučujícího základů společenských věd, který tuto třídu má zároveň jako třídní a 

chtěl Evropu 2045 vyzkoušet v praxi. 
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u Dopravců převažovali chlapci (viz tabulku 13) a celkový počet studentů byl 

oproti většině ostatních workshopů vyšší. 

Tabulka 13: Dopravci18 

Pohlaví Počet 
Státy 

Pohlaví Počet 
více méně liberální zelená otevřená pevnost sociální konzervat. 

Chlapci 13 DE, 
AT 

NL, FI LT ES, IE DK, BG SE RO, GR, 
IT 

Dívky 8 

DE, 
AT 

GB, 
PL, 
SK 

PT, 
BE 

SL* EE 

I 21 20 

Podle třídního učitele jde o třídu s velmi dobrými vztahy. Mnoho studentů 

udržuje velmi dobré, přátelské vztahy i mimo školu. Třída jako kolektiv často pořádá 

společné akce. 

Realizace workshopů 

Hra Dopravců byla doprovázena několika organizačními nedostatky. Na prvním 

místě to byl samotný začátek workshopů, který měl začínat v 8:00, avšak téměř 

polovina přítomných studentů dostala informaci, že začátek je v 9:00. Jelikož byla 

časová dotace omezená na 11:40, bylo trvání workshopů kratší než se původně 

očekávalo (160 min). Ve výsledku to znamenalo, že se stačilo odehrát pouze 5 kol. 

Další komplikace byla nemožnost použít pro diskusi kruh, jelikož škola nemohla 

vdaném termínu poskytnout zvláštní místnost a počítačová učebna nenabízela 

dostatek prostoru k tomu, aby v ní mohl být takový kruh vytvořen. Všechny diskuse 

proto probíhaly „od počítačů". 

Během workshopů se podařilo odehrát 5 kol; hlasovalo se celkem o 7 návrzích, 

přičemž z těchto hlasování bylo 1 úspěšné (návrh byl přijat) a 6 neúspěšných. 

16 Státy označené * řídila vždy dvojice hráčů 
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3.9 Sedmá hra - Nezávislí 

Složení hráčů 

Workshopu se účastnilo celkem 14 hráčů, z toho 8 chlapců a 6 dívek (viz tabulku 

Tabulka 14: Nezávislí19 

Pohlaví Počet 
Státy 

Pohlaví Počet 
více méně liberální zelená otevřená pevnost sociální konzervat. 

Chlapci 8 DE, 
GB, 

PL 
BE FR, DK EE IT 

Dívky 6 AT NL, FI ES, IE SE 

Z 14 14 

Jelikož se workshop konal v rámci povinně volitelného předmětu, skládala se celá 

skupina ze studentů dvou maturitních ročníků. Obě třídy byly (náhodou) zastoupeny 

stejným počtem hráčů (7 a 7). Vzájemně se však mnozí studenti (mimo tento 

seminář) příliš neznali, neboť jejich třídy spolu vzájemně neudržují téměř žádný 

kontakt. I proto jsou výsledky SO-RA-Du pro tuto třídu poněkud specifické. 

Realizace workshopu 

Workshop byl se skupinou Nezávislých realizován během odpoledního 

společenskovědního semináře. Přítomný vyučující se částečně autorsky podílel na 

tvorbě Evropy 2045 a této třídě nabídl, zda mají zájem hru sami vyzkoušet. Seminář 

trval od 14:00 do 18:00 (240 min). 

Organizačně se podařilo zajistit, aby byla k dispozici volná třída pro diskuse. 

Jediná potíž spočívala v tom, že tato třída byla na jiném patře, než počítačová učebna 

(na tomto patře jsou již pouze kabinety), což znamenalo několikerý přesun po 

schodech, který mírně narušoval soustředění hráčů. 

Během workshopu se podařilo odehrát 7 kol; hlasovalo se celkem o 18 návrzích, 

přičemž z těchto hlasování bylo 10 úspěšných (návrh byl přijat) a 8 neúspěšných. 

19 Kurzívou jsou označení hráči z jedné třídy 
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3.10 Celkový přehled 

Až na jednu výjimku, kterou byla třída Dopravců se podařilo, aby každý ze sedmi 

sledovaných workshopů trval přibližně 4 hodiny a stihlo se odehrát 7-10 kol, tj. 

včetně diskusních bloků. Během této doby bylo podáno celkem 136 návrhů, z nichž 

bylo 86 (63,2 %) úspěšných. O každém návrhu se následně diskutovalo. Výzkumu se 

zúčastnilo 130 studentů hrajících za 117 států. 

Tabulka 15 uvádí přehled důležitých údajů týkajících se jednotlivých tříd. 

Tabulka 15: Přehled tříd 

třída 

trvám 

workshopu 

(min) 

počet 

odehraných 

kol 

počet návrhů 

(podané/úspěšné) 

počet účastníků 

(hráči/státy) 

Němčináři 240 10 29/17 16/16 

Programátoři 210 7 25/14 20/20 

Francouzštináři 240 10 27/23 19/15 

Angličtináři 220 7 19/15 24/16 

Věřící 240 7 11/6 16/16 

Dopravci 160 5 7/1 21/20 

Nezávislí 240 7 18/10 14/14 

I 1550 53 136/86 130*7117 

3.11 Vyučující v diskusi 

V naprosté většině workshopů stál přítomný vyučující (pokud byl přítomen) 

mimo samotnou hru a zasahoval do ní pouze „zvenku". To znamená, že se dle 

požadavků autorů role moderátora, který měl za úkol jednak řídit probíhající diskuse, 

jednak koordinovat studenty během hraní. Situace, kdy se vyučující do hry zapojil 

přímo jako hráč rovný všem ostatním, nastala pouze jednou. Tuto situaci pro její 

zvláštnost rozebereme podrobněji dále. 

Časové rozvržení workshopu ve smyslu kolik času se vymezí najedno herní kolo, 

kolik času budou mít hráči na hlasování a kolik na diskusi, určovali povětšinou 

přítomní autoři hry dle konkrétní situace. Nebylo nikdy cílem odehrát předem 

20 Oproti tabulce 7 je zde započítán i hrající vyučující 

74 



stanovený počet kol, a tak bylo možné ponechat hráčům v tomto ohledu více 

volnosti, tj. nebyl na ně vyvíjen žádný výrazný nátlak, aby hru zrychlili a jednotlivé 

fáze každého kola (ekonomická fáze, diskuse, vyjednávání, hlasování) se měnily 

podle toho, jak rychle daná skupina tuto část dokončila. 

První kolo či dvě každého workshopu přítomný vyučující do hry nijak 

nezasahoval, ale pouze sledoval některého z přítomných autorů, jakým způsobem hru 

vede. Vzhledem ke skutečnosti, že celý výzkum probíhal v rámci testování hry, 

nebyla vypracována žádná podrobná metodika vedení hry a různé způsoby řízení a 

zefektivnění hry ze strany vyučujícího byly teprve postupně zkoušeny a zapojovány 

dle toho, jak se osvědčily. 

Všichni vyučující, kteří se hry účastnili tak činili z vlastní iniciativy, měli o hru 

zájem, a jejich přítomnost tak nebyla např. vynucená vedením školy. I z tohoto 

důvodu bylo možné očekávat jejich vlastní aktivitu a zájem. Několikrát se také stalo, 

že se na workshop (nebo jeho část) přišel podívat další vyučující, který však do hry 

nikterak nezasahoval a figuroval pouze jako pasivní divák. 

Pro tento výzkum není podstatné, jakým způsobem vyučující řídil hru mimo 

diskuse, a tak se budeme soustředit pouze na ně. Během workshopů jsme si všimli 

dvou oblastí, které zde zmíníme. První oblastí je prostorová pozice vyučujícího při 

diskusi, tj. jakým způsobem a kde se při ní pohyboval (pokud se pohyboval), oblastí 

druhou pak způsob kladení otázek a vůbec komunikace s hráči během diskuse. 

Pohyb 

Jako poměrně zajímavé se ukázalo být sledovat, jakým způsobem vyučující řeší 

situaci, kdy má moderovat diskusi, která je prostorově orientovaná do kruhu. 

Takovéto spořádání totiž s sebou přináší různé praktické komplikace. Kruhové 

uspořádání m.j. znemožňuje klasický frontální způsob komunikace, na nějž jsou žáci 

i učitelé v rámci výuky zvyklí, neboť v rámci kruhu neexistuje žádné místo, které by 

tomu, kdo se na něm nachází poskytovalo větší „prostorovou důležitost". V kruhu 

mají všichni stejné možnosti zasáhnout do dění a projevit se, neexistuje zde taková 

pozice, která by některého řečníka zvýhodňovala oproti ostatním. Tato myšlenka 

rovnosti v rámci diskuse a společenského postavem není nijak nová a je obsažena 

např. v motivu kulatého stolu již ve starých artušovských legendách. 
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Vyučující nebyli nijak instruováni, kam se mají při diskusi postavit/posadit a na 

případné otázky v tomto směru jsme odpovídali tak, že to je pouze na jejich uvážení, 

a že by měli zvolit takové místo, které jim bude nejlépe vyhovovat. 

V podstatě bylo možné volit kombinaci pozice: (a) uvnitř kruhu; (b) na kruhu; (c) 

vně kruhu a pohybu: (a) pohybuje se; (b) nepohybuje se, čímž vzniká celkem 6 

možností21. 

Je zajímavé, že si někteří vyučující zpočátku příliš nevěděli rady, a zkoušeli proto 

různé možnosti. Vždy však nakonec (tj. většinou do v pořadí třetí diskuse) zvolili 

jednu možnost, které se drželi po zbytek workshopu. 

Zvýše uvedených možností vyučující nejčastěji volili pozici „vně kruhu-

nepohybuje se", jak ukazuje následující tabulka četností výskytu jednotlivých 

kombinací. V tabulce je uveden počet diskusí, během nichž se daná kombinace 

vyskytla s tím, že je vždy uvedena ve tvaru A(B), kdy A je celkový počet výskytů a 

B je počet výskytů během prvních tří diskusí. 

Tabulka 16: Pohyb vyučujícího 

Pohybuje se 

Ano Ne 

Pozice 

Uvnitř kruhu 10) 2(2) 

Pozice Na kruhu n/a 7(3) Pozice 

Vně kruhu 3(2) 12(6) 

Proč to byla právě tato pozice, která se stala nejčastěji volenou? Každá 

kombinace má samozřejmě své výhody i nevýhody, přičemž některé jsou zřejmé na 

první pohled, jiné se ukázaly jako podstatné až při diskusi samotné. Pokusíme se 

nyní jednotlivé možnosti od nejméně často volené podrobněji rozebrat: 

1- Uvnitř kruhu - pohvbuie se: Tato pozice je velmi nepraktická, a to hned 

z několika důvodů. Předně jde o to, že záleží na velikosti kruhu, který vymezuje 

prostor, po němž se může vyučující pohybovat. Malý kruh (s průměrem do 2m) 

21 Ve skutečnosti je možností pouze 5, jelikož není možná varianta pozice na kruhu, kdy vyučující 

sedí mezi ostatními hráči na židli a pohybu. 
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žádný pohyb prakticky neumožňuje, neboť mnozí hráči sedí s nataženýma 

nohama, čímž celý, již tak malý prostor ještě více omezují. Tuto variantu zvolil 

pouze jeden vyučující, a to během první diskuse, přičemž následně přešel 

k variantě jiné. Další nevýhody jsou již stejné jako v následující variantě: 

Uvnitř kruhu - nepohybuje se: Do této kategorie se počítá i taková situace, kdy 

vyučující v kruhu stojí, ale otáčí se. Otočení zde tedy není bráno jako pohyb. 

Pozice uvnitř kruhu může být pro vyučujícího do určité míry nepříjemná, neboť, 

jak již bylo zmíněno výše, není v kruhu příliš mnoho místa, což může na toho, 

kdo v něm stojí působit nepříjemně. Další věcí je fakt, že není nikdy možné vidět 

najednou na celou skupinu, a tak je zapotřebí v průběhu diskuse stále se otáčet 

podle toho, kdo zrovna hovoří. Jinak by došlo k tomu, že se vyučující zaměří 

pouze na výseč kruhu, což na ostatní může působit demotivačně. Navíc i pro 

vyučujícího samotného může být pocit, že k někomu stojí zády nepříjemná. Potíž 

může být i vtom, že vznikají situace, kdy vyučující uvnitř kruhu diskutujícím 

vlastně „překáží", neboť není možné, aby stál takovým způsobem, aby někomu 

„nestál ve výhledu" na jiného řečníka (viz schéma). Tím vznikají „slepá místa". 

Pokud některý z účastníků diskuse na aktuálního řečníka nevidí, je zákonitě 

znevýhodněn. 

Schéma 

Vyučující (V) stojí v zorném 

poli diskutujícímu (1), který 

tak nevidí na řečníka (Ř) 

Vně kruhu - pohvbuie se: Ti, kteří jsou si vědomi výše uvedených komplikací 

pozice uvnitř kruhu, se mohou rozhodnout diskusi řídit z jeho vnějšku. Tím je 

samozřejmě eliminována situace, kdy vyučující diskutujícím fyzicky brání ve 

výhledu. Opět však není možné dosáhnout toho, aby vždy vyučující viděl na 

všechny diskutující. Je sice pravda, že k nikomu není otočený zády, ale jeho 
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pozice jej odsuzuje k tomu, že bude vždy někdo otočený zády k němu. Snaha 

tomuto zabránit (a být hovořícímu tváří v tvář) od vyučujícího vyžaduje pohyb 

kolem kruhu, což je poměrně náročné a ani při nejlepší vůli není možné, aby 

vždy byl čelem k tomu diskutujícímu, který právě hovoří (hovoří-li po sobě dva 

proti sobě sedící diskutující, musel by vyučující kruh doslova obíhat). I z toho 

důvodu je možné, že mnoho vyučujících, kteří tuto kombinaci použili během 

prvních tří diskusí následně přešli ke kombinaci „vně kruhu - nepohybuje se". 

Na kruhu - nepohybuje se: Velmi často volenou variantou byla pozice, kdy 

vyučující seděl mezi ostatními diskutujícími na židli. To s sebou přináší oproti 

ostatním možnostem výhodu vtom, že s většinou diskutujících může snadno 

udržovat oční kontakt a nikdy nenastane situace, kdy by k sobě byli otočeni zády. 

Jako v tomto ohledu paradoxně nejslabší pozici je možné označit diskutující, 

kteří sedí hned vedle vyučujícího. Je zajímavé, že na tyto studenty se žádný 

vyučující téměř neobracel a nejvíce pozornosti tak věnoval studentům, kteří 

seděli v protilehlé polovině kruhu. Určitou nevýhodou může být fakt, že 

vyučujícího tato pozice staví na rovinu všem ostatním diskutujícím, a tak pro něj 

může v některých situacích být obtížnější upoutat pozornost a tím i diskusi 

efektivně řídit. 

Vně kruhu - nepohybuje se: Pozice mimo kruh má již výše uvedené nedostatky i 

přednosti. Z jakého důvodu však byla tato varianta volena nejčastěji? 

Domníváme se, že tomu je tak z několika velmi pragmatických důvodů: jednak 

chce vyučující být od diskutujících svou pozicí vyčleněn (což mu např. pozice na 

kruhu neumožňuje) a mít tak oproti nim určitou výhodou v jedinečnosti a tím i 

podpořeno právo kdykoliv do diskuse zvnějšku vstoupit, jednak nechce svou 

pozicí diskutujícím překážet (jako v případě pozice uvnitř kruhu). Toto by však 

splňovala i pozice vně kruhu-pohybuje se. Již jsme zmínili, že tento pohyb je 

poměrně komplikovaný, a navíc též působí rušivě. Nemůžeme však nezmínit i 

jakýsi faktor „pohodlnosti" jednotlivých vyučujících. Není to zde míněno 

v negativním slova smyslu. Jde o to, že efekt případného obíhám kruhu 

nevyvažuje dostatečně přínos, který to s sebou přináší, a tak se mnozí smíří s tím, 

že někteří studenti k nim budou během celé diskuse otočeni zády. Je zde třeba 
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zmínit, že někteří vyučující v jednotlivých diskusích svou pozici měnili a 

pokaždé tak viděli na jinou výseč kruhu. 

Komunikace vyučujícího 

Úloha moderátora diskuse se sebou pro vyučujícího přináší nutnost určitým 

specifickým způsobem s diskutujícími komunikovat. Tato komunikace má mít 

v ideálním případě pro maximální efektivitu určitou podobu, která je popsána na 

jiném místě této práce. 

Jakým způsobem se však jednotliví vyučující k tomuto úkolu postavili a do jaké 

míry se tyto postupy blížily zmíněným ideálům, uvádíme dále: 

Veškeré projevy komunikace, jež jsme mohli při výzkumu pozorovat ze strany 

vyučujících, můžeme rozdělit na následující kategorie: 

1. Udržení kázně: Vyučující se tímto způsobem snaží udržet celkovou koncentraci 

diskutující skupiny na daný problém, případné diskutéry, kteří nějakým 

způsobem diskusi narušují (hovoří mimo téma, baví se se svým sousedem etc.). 

Do této kategorie nepatří usměrňování diskuse ve smyslu zvýšení konstruktivity 

či „ořezání" příliš rozsáhlých proslovů. 

2. Udržení diskuse: Do této kategorie jsme zařadili všechny projevy, kdy vyučující 

nějakým způsobem zasáhl do průběhu diskuse ve smyslu udržení její plynulosti, 

posunutí k dalšímu tématu, rozvíjení tématu etc. 

3. Ostatní projevy: Jako ostatní projevy označujeme takové projevy vyučujícího, 

které se přímo nevztahovaly k dění v rámci diskuse. Patří sem např. komunikace 

s autory hry či s jiným přítomným vyučujícím etc. Tato kategorie není pro náš 

výzkum příliš důležitá z hlediska kvalitativní analýzy, avšak u některých 

vyučujících můžeme pozorovat zajímavé údaje v oblasti kvantity takovýchto 

projevů. 

Udržení kázně 

Je poměrně zajímavé, že vyučující se příliš nemuseli zabývat problematikou 

„disciplíny" přítomných studentů-hráčů. K napomínání či výtkám v této oblasti 

docházelo pouze minimálně a je třeba podotknout, že tomu nebylo z důvodu přílišné 
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mírnosti vyučujících. Ve skutečnosti totiž byla kázeň ve všech skupinách poměrně 

vysoká a během diskuse k výrazným odchylkám od jejího zaměření nedocházelo a to 

ani v případě, kdy vyučující nebyl na diskusi přítomen. 

Jaké pro to mohly být důvody? Předně jde o to, že všechny třídy byly stran 

chování v zásadě bezproblémové, navíc šlo často o poměrně prestižní typ středních 

škol (gymnázia), která obecně výraznější kázeňské excesy svých studentů netolerují. 

Také je možné uvažovat v tom smyslu, že Evropa 2045 studenty natolik zaujala, že 

neměli potřebu během hraní workshop nijak výrazně narušovat, navíc šlo většinou o 

takové studenty, kteří se o danou problematiku zajímali a přítomni byli na základě 

vlastní dobrovolnosti. 

Je však třeba zmínit, že v rámci všech workshopů panovala (na standard školy) 

spíše uvolněnější, přátelská atmosféra, kdy bylo ze strany přítomných autorů hry se 

studenty jednáno spíše jako s partnery. Díky tomu nedocházelo ke zbytečnému 

vzniku „třecích ploch". I sami studenti následně prezentovali své pocity z workshopu 

jako pozitivní. 

Udržení diskuse 

Udržení a vedení diskuse se ukázalo být o něco náročnější než udržení kázně. 

Diskutující se totiž poměrně často dopouštěli „diskusních chyb" (můžeme-li to tak 

označit), které by pro celkový průběh diskuse mohly být limitující či přímo letální. 

Jednotlivé typy těchto projevů budou rozebrány dále v této práci. Nyní se zaměříme 

na způsoby, jakým vyučující diskusi řídili. 

Na prvním místě je třeba poznamenat, že v naprosté většině případů se vyučující 

vyhnuli (je třeba přiznat, že námi očekávané) chybě, a to, že by se pouštěli do 

výkladových monologů či prezentaci vlastních názorů na danou problematiku. 

Jelikož šlo téměř vždy o vyučující, jejichž aprobace zahrnovala základy 

společenských věd, je možné konstatovat, že měli v rámci dané problematiky (tj. 

politické situace moderní Evropy) poměrně dobrý přehled (především stran 

vzájemných souvislostí a případných dopadů jednotlivých rozhodnutí), který jim 

umožňoval pružně reagovat na aktuální dění v diskusi a tím jí posouvat dále. 
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Pro udržení průběhu diskuse používali vyučující určitý inventář otázek , které 

diskutujícím kladli. Pro snadnější klasifikaci těchto jednotlivých pozorovaných 

projevů jsme částečně použili (a rozvedli) škálu, kterou uvádí Šubrtová (1989): 

1. Vstupní otázky: Tyto otázky otevírají diskusi. Jejich účelem je začít diskusi na 

určité téma. Patří sem jednak otázky položená na počátku každého diskusního 

bloku, jednak otázky začínající diskusi o jednotlivých dílčích tématech. Takové 

otázky používal každý vyučující a jejich obsahem byly tyto informace: (a) téma, 

o kterém se bude hovořit; (b) kdo bude hovořit jako první (kdo je předkladatelem 

návrhu), a to buď obě najednou, či pouze jedna z nich. Na základě vstupní otázky 

pak daný hráč dostal možnost ostatním přednést své požadavky a stanoviska. 

Uvádíme některé příklady těchto otázek: „Teď budeme diskutovat o návrhu 

Holandska, které chce zavést legalizaci prostituce."-, „Zástupce Francie nám teď 

řekne něco ke svému návrhu na přijetí imigrační politiky."; ,Jako první na 

pořadu je návrh na snížení emisí. Kdo je autorem tohoto návrhu?". 

2. Otevřené otázky: Tyto otázky se objevují až poté, co některý z diskutujících podá 

ostatním nějaké informace a mají za cíl posunovat diskusi kupředu. Jejich cílem 

je bližší zjištění nějakého názoru či stanoviska účastníka diskuse, přičemž nemusí 

jít pouze o autora návrhu, ale mohou tyto otázky směřovat v podstatě ke 

komukoliv z přítomných. Rozdělili jsme tyto otázky podle toho, zda oslovují (a) 

hráče, jehož stát s návrhem nesouhlasí; (b) hráče, jehož stát s návrhem souhlasí či 

(c) hráče, jehož stát je k návrhu indiferentní. Dle četnosti výskytu jednotlivých 

oslovení můžeme konstatovat, že nejčastěji byli jako první po přednesení návrhu 

osloveni jeho odpůrci a poté dostali slovo hráči s návrhem souhlasící. 

Indiferentní hráči byli osloveni pouze minimálně. 

Uvádíme některé příklady těchto otázek: „S tím asi příliš nesouhlasí Anglie. 

Co nám k tomu poví? ", „Kdo z odpůrců tohoto návrhu by nám k tomu chtěl říci 

své stanovisko?", „Ty, jako souhlasící bys ktomu něco chtěl dodat?", 

,Slovensko, napadá tě, jaký argument by mohl zaznít proti tomuto návrhu? ". 

22 Zde je třeba uvést na pravou míru námi používaný termín „otázka". Ne vždy bylo totiž možné 

projev vyučujícího označit právě takto, někdy šlo též o oznamovací či rozkazovací věty. Přesto však 

věty tázací převažovaly, a proto pro celou kategorii používáme právě toto označení. 
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3 Upřesňující otázky: Pokud se vyučující domnívá, že se diskutující nevyjádřil 

k dané problematice dostatečně přesně, tj. že by mohl být buď konkrétnější, nebo 

by informace jím podané mohly být obsáhlejší, položí upřesňující dotaz. Tento 

dotaz bez výjimky směřuje k diskutujícímu, který se právě nějak k tématu 

vyjádřil. Tyto otázky vyučující používali i v případě, že hráč použil nějaký 

termín, který se váže k problému (a hráč se o něm dozvěděl např. prostřednictvím 

encyklopedie ve hře obsažené), přičemž je pravděpodobné, že ostatní zmíněný 

pojem dobře neznají. 

Uvádíme některé příklady těchto otázek: „Dobře, a co byste nám k tomu ještě 

mohl říct?", „To bylo poměrně stručné, jestli chceš, aby tě ostatní podpořili, tak 

jim to budeš muset asi vysvětlit lépe.", „Ostatní třeba neví, co si mají představit 

pod pojmem jurisdikce. Můžeš to nějak stručně vysvětlit?". 

4. Usměrňující otázky: Někteří diskutující nemají problém dlouze hovořit, aniž by 

však do diskuse v ten okamžik přispívali nějakou novou myšlenkou a dokola 

přinášejí stejné argumenty, pouze jinými slovy. V takovém případě někdy učitel 

do tohoto „monologu" zasáhl. Jeho vstup byl téměř vždy nenásilný, tj. nestávalo 

se, že by mluvícímu přímo skočil do řeči uprostřed věty, ale počkal, až nějakou 

větu dokončí a v ten okamžik se do diskuse vložil. Usměrňující otázky jsou 

různého typu: (a) otázka, která mluvčího vyžívá k tomu, aby již dále nehovořil; 

(b) otázka, která mluvčího vyžívá, aby shrnul své myšlenky do kratšího celku 

(maximálně tří vět); (c) otázka, v níž vyučující za mluvčího shrne všechny jím 

dosud prezentované myšlenky. 

Uvádíme některé příklady těchto otázek: „Dobře, to stačí, dáme teď slovo 

někomu jinému.", „To už říkáš jinými slovy totéž. Zkus nějaký přinést další 

argument.", „Hmm, takže v podstatě chcete, říct, že...". 

5. Shrnující otázky: Občas se stávalo, že vyučující chtěl získat přehled o stavu 

diskuse, tj. zda má ještě smysl o daném tématu hovořit či nikoliv. Jinými slovy 

chtěl zjistit, zda jsou již všichni diskutující rozhodnutí, jakým způsobem budou o 

dané problematice hlasovat. Shrnující otázky tedy byly pokládány (a) všem nebo 

(b) konkrétnímu hráči, přičemž cílem bylo mj. zjistit, zdaje hráč rozhodnut návrh 

podpořit, nepodpořit, zdržet se či zda stále ještě není rozhodnut. Tato součást 
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diskuse je poměrně důležitá, neboť se ukázalo, že je dobré mít průběžně přehled 

o tom, jak jsou jednotliví hráči naladěni. Shrnující otázky, které vyzývají k tomu, 

aby se přihlásili, ti kdo už jsou rozhodnuti nebo ti, kdo rozhodnuti nejsou, diskusi 

v podstatě poměrně zdržují. Z tohoto důvodu byl od třetí hry zaveden systém 

hlasovacích karet. Každý hráč tedy měl u sebe během diskuse dvoustrannou 

katru, která značí, zdaje u daného problému již rozhodnut (symbol vykřičníku) či 

nikoliv (symbol otazníku). Na začátku diskuse měli všichni hráči kartičku 

otočenou nerozhodnutým symbolem nahoru (pouze ti, kteří věděli, že již jsou 

rozhodnuti a nic jejich názor nemůže změnit, ji měli otočenou vykřičníkem 

nahoru) a v průběhu diskuse, pokud se rozhodnou, jak budou následně hlasovat, 

kartičku otočí, čímž dají najevo, že již ví, jakým způsobem se při hlasování 

zachovají. Tato informace je užitečná nejen pro učitele, ale i pro ostatní hráče, 

kteří tak ví, kdo je ještě nerozhodnutý, a koho se tedy vyplatí oslovit, neboť jej 

mohou získat na svou stranu. 

Uvádíme některé příklady shrnujících otázek: „Už všichni víte, jak budete 

hlasovat?'1, „Jak bude v tomhle bodě hlasovat Polsko?", „Kdo bude hlasovat pro 

tento návrh?" 

6. Návodné otázky: Stávalo se, že vyučující pokládal za důležité, aby se v rámci 

diskuse zmínil nějaký aspekt problematiky, který nikdo z diskutujících dosud 

neprezentoval. Jako pozitivní vidíme skutečnost, že v takových případech se 

vyučující spíše snažili hráče navést k dané problematice, než že by jim sami 

podsouvali „hotové" informace. Návodná otázka slouží spíše jako vodítko 

ukazující, jakým směrem je dále možné uvažovat a nechává hráče, aby sami tuto 

oblast komentovali či připomínkovali. 

Uvádíme některé příklady těchto otázek: „No a co by to mohlo znamenat pro 

nás spotřebitele, kdyby byly zavedeny zemědělské kvóty?", Je možné, že by 

mohla přímá evropská jurisdikce nějakým způsobem ovlivnit soudní moc ve 

vašem státě?" 

7. Doplňující otázkv: Doplňující otázky nejsou otázkami v pravém slova smyslu. 

V podstatě jde o to, že vyučující přidá k projevu některého diskutujícího další 

informaci, která je v dané chvíli relevantní. Již jsme zmínili, že se toto stávalo 

spíše ojediněle. Pokud chtěli vyučující přidat do diskuse nějaký nový pohled, 
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volili častěji otevřené, upřesňující či (nejčastěji) návodné otázky. Přesto se však 

doplňující otázky také vyskytly. 

Uvádíme některé příklady těchto otázek: „Když schválíte celoplošný zákaz 

kouření, může to být chápáno jako omezování osobní svobody", „Pokud začnete 

monitorovat občany, je to velký zásah do soukromí'." 

g Překlenující a ukončující otázky: Jakmile dojde k tomu, že se dané téma vyčerpá 

a je potřeba postoupit k tématu dalšímu, musí vyučující daný blok diskuse, 

případně celou diskusi uzavřít. Ktomu slouží právě překlenovací otázky. Pro 

účastníky diskuse to byl signál k tomu, že je dané téma uzavřené a nebude se již 

o něm dále hovořit. 

Uvádíme některé příklady těchto otázek: „Takže postoupíme k dalšímu 

tématu", ,Jestli ktomu už nikdo nechce nic dodat, tak tuhle část uzavřeme a 

jdeme dále", „Tím jsme uzavřeli tuhle diskusi, takže se vraťte zpět k počítačům a 

odhlasujte.". 

9. Kompetenční otázky: V analýze projevů hráčů se blíže zaobíráme vzájemným 

vyzdvihováním či shazováním kompetencí. Je zajímavé, že něčemu podobnému 

se několikrát (byť velmi zřídka) nevyhnuli ani sami vyučující, kteří by měli 

v rámci diskuse zachovávat neutrální postoj a nepřiklánět se na stranu žádného 

z řečníků. Přesto se však několikrát stalo, že vyučující nějakým způsobem zmínil 

kompetenci určitého hráče či skupiny hráčů. Toto zmínění bylo vždy ve smyslu 

pozitivním a mělo podobu odvolání se na předchozí aktivitu studenta či studentů, 

kterou mohl být např. referát na danou problematiku. 

Uvádíme některé příklady těchto otázek: „Tomáš měl minulý týden zrovna na 

tohle přece prezentaci, tak se ho zkuste zeptat. ", „Markéto, vy jste teď byla na 

tom semináři, kde se o tom mluvilo. Můžete nám k tomu něco dalšího říct? " 

10. Smírčí otázky: Je samozřejmé, že ne vždy se dařilo hráčům diskutovat pouze na 

neosobní rovině. Někteří hráči se poměrně často snažili přenést diskusi do roviny 

více osobní, a to zejména pomocí různých verbálních útoků na ostatní hráče. To 

by mohlo vést k celkovému rozpadu diskuse, a tak téměř vždy moderátor cítil 

potřebu zasáhnout. Přestože smírčí otázky patří částečně do oblasti udržení 

kázně, považujeme jejich vliv na průběh (a udržení) diskuse za natolik závažný, 
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že je řadíme i sem. Smírčí otázka není nic jiného, než reakce moderátora na 

verbální útok mezi hráči, který má zabránit případné odvetě ze strany 

napadeného a tím i strhnutí diskuse do roviny vzájemného osočování. 

Uvádíme některé příklady těchto otázek: „Rakousko se nebude takto 

vyjadřovat na adresu hlavy jiného státu, ano?", „Petře, zkuste příště přijít 

s nějakým lepším argumentem. ". 

11 Směřující otázky: Jak popisujeme dále v této práci, nastávaly zpočátku 

workshopu během diskuse situace, kdy hráč místo toho, aby oslovil ostatní hráče, 

směřoval svůj projev jakoby k moderátorovi. Ten často takové pro diskusi zcela 

nevhodné směřování korigoval tak, že se snažil daného hráče upozornit na jeho 

chybu a dát mu tak najevo, že pro výsledek diskuse (tj. přesvědčení ostatních) je 

potřeba oslovit konkrétní hráče a nikoliv moderátora. 

Uvádíme některé příklady těchto otázek: „No mně to neříkej, já pak hlasovat 

nebudu. ", „ To máte dobrou připomínku, ale musíte jí řict ostatním státům a ne 

mně.". 

12. Organizační otázky: Diskuse se ne vždy sama držela v rámci vytyčeném daným 

tématem, a tak ve chvíli, kdy se zdálo, že se mu již (z různých důvodů) příliš 

vzdaluje, zasáhl moderátor pomocí organizační otázky. Tou dal najevo, že 

směřování diskuse neodpovídá jeho představám toho, kam by se dle jeho názoru 

diskuse měla v daný moment ubírat. Pro diskutující to byl jasný signál k tomu, 

aby se vrátili zpět k jádru věci. 

Uvádíme některé příklady těchto otázek: „To jsme se trochu vzdálili od 

tématu, takže zpět. ", „Ještě pořád řešíme návrh na zrušení sociálních dávek ", 

„Martine, počkejte si s tím, až na to přijde řada, teď řešíme něco jiného. " 

Problematika vykání 

Je nad rámec této práce bližší rozebírání problematiky vykání, resp. tykání, a tak 

se omezíme pouze na velmi zjednodušené vymezení: Vykání je oslovování jednoho 

člověka druhým za pomoci plurálu, tedy množného čísla. Vykáním se v rámci našich 

sociokulturních podmínek oslovenému člověku prokazuje úcta a vykání cizím či 

neznámým osobám se v češtině považuje za zdvořilé. Naopak pokud někomu cizímu 
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tykáme, je to považováno za urážlivé. Tykáním cizímu člověku můžeme dávat m.j. 

najevo svou nadřazenost či dominanci. Ne každý jazyk vykání umožňuje. Například 

angličtina má pro druhou osobu jednotného (ty) i množného (vy) čísla stejný tvar -

you a ani z tvaru přísudku či větné stavby není možné tykání a vykání přímo odlišit. 

Nechceme zde otevírat diskusi na téma, zda je správné studentům maturitních 

ročníků středních škol tykat či vykat, a tak pouze zmíníme, s jakým přístupem v této 

oblasti jsme se v rámci výzkumu setkali. 

Není možné jednoduše shrnout naše pozorování ve smyslu, že většina učitelů 

studentům tyká, případně vyká. Každý vyučující volil jiný způsob, který je možný 

vymezit jako kombinaci tykání či vykání a oslovování křestním jménem či 

příjmením. V rámci hry Evropa 2045 jsme však mohli pozorovat (byť pouze během 

diskuse) též oslovování názvem státu místo vlastního jména osloveného. 

V tabulce 17 jsou uvedeny počty učitelů u každé kombinace. Jelikož zde 

hovoříme o interakci pouze v rámci diskuse, nezapočítáváme dvojitě učitele, kteří 

v diskusi hráče oslovovali jménem státu, ale jinak je oslovovali jejich jmény. 

Tabulka 17: Tykání a vykání 

oslovení 

křestním 

jménem 
příjmením 

názvem 

státu 

vykání 2 1 1 

tykání 1 0 1 

I přes nevelký počet učitelů, které jsme mohli v rámci výzkumu vidět, je možné 

pokusit se tato data interpretovat. Na prvním místě je třeba říci, že většina na 

workshopech přítomných vyučujících studenty poměrně dobře znala, neboť je přímo 

učili. Pouze pro skupinu francouzštinářů toto neplatí. A byla to právě tato skupina, 

kde vyučující používal kombinaci vykání a názvu státu. Bylo to pro něj zřejmě 

především jednodušší, neboť studenty neznal jmény a názvy států mu tak poměrně 

usnadňovaly oslovování hráčů. 

Tykání křestním jménem používal také pouze jeden učitel. Bylo to ve skupině 

nezávislých. Byť jsme výše uvedli, že tykání může být považované za projev 

nadřazenosti, v tomto případě to zřejmě zcela neplatí. Nevíme samozřejmě, jaké jsou 
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vztahy uvedené třídy směrem k tomuto vyučujícímu, avšak celkově na nás jejich 

vzájemná interakce působila přirozeně a spontánně a atmosféra byla založená spíše 

na bázi vzájemného respektu bez jakýchkoliv negativních pocitů, které by mohlo 

tykání křestním jménem v určitých situacích vyvolat. 

S tykáním s názvem státu jsme se setkali pouze při hře, do které byl vyučující 

sám zapojen. V tomto případě však z jeho strany mělo zřejmě jít o snahu 

„proniknout" mezi ostatní hráče, což se mu ovšem příliš nepodařilo. Vyučující mimo 

diskusi studentům vykal křestním jménem a pro samotnou diskusi nestanovil žádná 

pravidla pro vzájemné vykání resp. tykání. U mnohých hráčů to proto logicky 

muselo vyvolat zmatek v rolích a při oslovování učitele v diskusi či vyjednáváních 

nevěděli, zda mu mají tykat či vykat. Sám učitel některé žáky nechal, aby mu tykali, 

jiné aby mu vykali a nikoho v tomto ohledu neopravoval. Sám o sobě hovořil v první 

osobě jednotného čísla (,já, Estonsko") a ostatní oslovoval analogicky („ty 

Německo" etc.), čímž se pokusil zřejmě naznačit, jakým způsobem s ním mají 

studenti interagovat. Mimo diskusi mu žádný student netykal. Jako vhodnější formu 

bychom viděli, aby na samém počátku hry studentům jasně řekl, že mu v rámci 

diskuse mohou tykat. 

V případě skupiny Věřících jsme pozorovali ze strany učitele vykání příjmením. 

Tato forma na nás i vlivem podání působila poměrně chladně, avšak studenti na ní 

byli zřejmě zvyklí. 

3.12 Studenti v diskusi 

Vyhodnocení záznamu pozorovaného chování 

Oproti analýze chování vyučujících, kterou jsme prezentovali výše, jsme v rámci 

teoretické přípravy na náš výzkum měli pro pozorování chování studentů nachystané 

škály pozorování vycházející z určitého teoretického základu. Tyto škály, jejichž 

zevrubný popis naleznete na jiném místě této práce, nám poměrně snadno umožnily 

jak kvantitativní tak kvalitativní analýzu jednotlivých projevů ze strany diskutujících 

studentů. 
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Kvalitativní analýza projevů 

Pokusíme se nyní shrnout jednotlivé projevy, které jsme mohli u studentů při 

diskusi pozorovat a zasadíme je také do konkrétního kontextu. 

1. Prezentace: Tuto kategorii jsme v původní škále obsaženou neměli, avšak 

vzhledem k tomu, že je nedílnou (a poměrně neproměnlivou) součástí každé 

diskuse, domníváme se, že je vhodné ji alespoň okrajově zmínit. Prezentací 

rozumíme vstupní příspěvek do diskuse směrem od předkladatele návrhu, který 

se má následně řešit. V rámci prezentace mluvčí ostatním hráčům sděluje, jaký 

návrh předkládá. Nedílnou součástí většiny prezentací byla argumentace (viz 

dále). Pokud mluvčí prezentaci argumentací nepodpořil, byl ktomu vyzván 

moderátorem pomocí otevřené či návodné otázky. Kvantitativní rozbor 

prezentací nemá větší smysl, neboť ke každému návrhu patří většinou právě 

jedna prezentace. 

Uvádíme některé příklady těchto projevů: „Takže já jako Slovensko chci 

navrhnout... Navrhujeme zrušení zemědělských kvót.11. 

2. Akceptace názoru: Akceptace názoru jednoznačně patří mezi projev pozitivních 

emocí vzhledem k původnímu mluvčímu. Vyjádření souhlasu s určitou 

prezentovanou informací či postojem se objevovala poměrně často a to buď jako 

přímá reakce na něčí projev, či jako reakce na otázku ze strany moderátora. 

Spontánní reakce v podobě akceptace názoru se objevovala poměrně často, avšak 

ve všech skupinách byla četnost takovýchto spontánních reakcí závislá na 

aktuální fázi, v níž se workshop i dílčí diskuse nacházel. Při porovnání 

jednotlivých workshopů je možné si povšimnout, že spontánních reakcí postupně 

přibývá, avšak pouze na úkor reakcí nespontánních, tj. takových, které vyvolal 

svou otázkou moderátor. Jejich celková četnost nikterak významně nevzrůstala. 

Toto je možné vysvětlit například tak, že hráči se postupně naučili schéma, které 

pro danou diskusi moderátor stanovil, a proto v pozdějších fázích workshopu již 

nečekali na vyzvání a sami do diskuse vstoupili. Akceptování názoru můžeme, 

byť poměrně obtížně, rozdělit podle toho, zda mluvčí daný názor akceptuje proto, 

že je to jeho osobní postoj, či proto, že je to jeho postoj v rámci agendy. Obtížné 
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je to z toho důvodu, že z jednotlivých projevů nebylo vždy jasně patrné, jaký 

postoj v tomto smyslu mluvčí zastává. 

Uvádíme některé příklady těchto projevů: „To je pravda, taky si to myslim. ", 

Já si myslim, že má Bětka pravdu", „V tomhle se asi shodném. ". 

3. Vyzdvižení kompetence: Vyzdvihování něčích znalostí a orientace v daném 

problému se vyskytovalo ve dvou, resp. třech podobách, přičemž každá tato 

forma měla své specifikum. Jednotlivé formy se liší podle toho, zda mluvčí (a) 

hovořil sám o sobě; (b) hovořil o někom jiném. Jako specifický případ je možné 

vyčlenit situaci, kdy mluvčím vyzdvihujícím něčí kompetence byl moderátor 

diskuse, tj. vyučující. Co do kvantity mezi hráči jasně převažovalo vyzdvihování 

kompetencí vlastních, zatímco zdůraznění znalostí někoho jiného se objevilo 

pouze ojediněle. Nejčastěji se jako zdroj kompetencí uváděla nějaká školní či 

mimoškolní aktivita související s problémem. Patří sem např. vypracování 

referátů (nejčastěji uváděné), návštěvy seminářů či přednášek mimo rámec školy, 

cílený vlastní zájem o danou oblast podpořený např. přípravou na přijímací 

zkoušky na VŠ či náhodné získání informací z tisku či internetu (velmi často 

uváděné). Není bez zajímavosti, že takto explicitně jen velmi málo hráčů zmínilo 

informace získané z (poměrně podrobné a přehledné) encyklopedie obsažené 

přímo ve hře. Domníváme se, že je tomu tak mj. proto, že herní encyklopedie 

byla dostupná všem hráčům a argumenty, jež bylo možné získat zní, měl 

možnost získat každý z přítomných. Při prezentaci takovýchto informací se tudíž 

mluvčí vystavoval riziku, že někdo řekne, že (a) mluvčí tyto informace špatně 

pochopil či je mylně interpretuje; (b) že tyto informace zná každý a není třeba je 

zmiňovat. Naopak v případě „schování se" za vlastní externí zdroj informací, 

který je, či byl přístupný pouze mluvčímu, mu oproti případným oponentům dává 

výhodu, neboť mu umožňuje opřít se o (těžko zpochybnitelnou) vnější autoritu. 

Uvádíme některé příklady těchto projevů: „Zrovna na tohle jsem měl minulý 

týden referát, takže tomu docela rozumim", Já se o to teď dost zajímám", Jani, 

tys byla na nějakým tom seminář o tomhle, žejo? Co si o tom myslíš? ", „Četl 

jsem nedávno na wiJcipedii, že..." 
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4. Shození názoru: Během diskuse nastávaly samozřejmě také situace, kdy mluvčí 

chtěl vyjádřit nesouhlas s tím, co právě předchozí (či některý z předchozích, 

neboť tato reakce nemusela vždy následovat ihned po předchozím příspěvku, 

např. proto, že moderátor dal nejprve slovo jinému hráči) mluvčí prezentoval. 

Nesouhlasit ve své podstatě znamená mít odlišný názor než někdo jiný. Do 

kategorie shození názoru jsme započítávali takové reakce, které kriticky 

hodnotily (a) relevanci; (b) přesnost či (c) pravdivost prezentované informace. Ne 

vždy však bylo shození názoru podpořeno zdůvodněním, a tak nebylo vždy 

možné tuto reakci přesněji zařadit do některé z uvedených kategorií (přibližně 

v polovině případů). Relevance názoru byla zmiňována velmi výjimečně, a to 

převážně v situacích, kdy se mluvčí skutečně odchýlil od tématu (ať už 

nevědomky či záměrně při pokusu o odvedení pozornosti jiným směrem či snaze 

zamaskovat některá fakta). Přesnost, resp. nepřesnost informací se ukázala být 

poměrně častým terčem kritiky. Velmi frekventovaně se např. objevovaly 

argumenty poukazující na nedůvěryhodnost různých průzkumů veřejného mínění 

etc. Kritika názoru založená na popření jeho pravdivost byla naopak spíše 

ojedinělá. Opět bylo možné rozdělit tuto kritiku podle toho, zda směřovala 

k osobě mluvčího („ty lžeš") nebo k vnějšímu zdroji informací (např. „politici 

lžou"). Mnohem častěji se objevovala kritika pravdivosti vnějších zdrojů, 

zatímco přímý útok na pravdivost podávaných informací konkrétním hráčem 

nedocházelo téměř vůbec. 

Uvádíme některé příklady těchto projevů: „To je nesmysl, to sis teď 

vymyslel. ", Statistiku si může každý zfalšovat, aby mu to vyšlo jak potřebuje. ", 

„Hm, já myslim, že tohle je kec. ", „Ty tomu nerozumíš. ", „ To není pravda, s tím 

nesouhlasím." 

5. Shození kompetence: Oproti shození názoru dochází při shození kompetence 

k přímému útoku na osobu mluvčího. Nedochází tedy ke kritice některé stránky 

předneseného názoru, ale určitých osobnostních či jiných vlastností jedince. 

Podstatě byly zmiňovány pouze dvě oblasti, a to jednak (a) odbornost, jednak (b) 

intelekt mluvčího. V případě hodnocení odbornosti se mluvčí vyjadřoval ke 

zdroji prezentované informace, kterým byl buď přímo sám jiný hráč, nebo nějaký 

vnější zdroj jako např. herní encyklopedie etc. Nejčastěji docházelo ke shození 
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odbornosti mluvčího, pokud tento prezentoval svůj vlastní názor. Odbornost 

vnějšího zdroje informací byla kritizována spíše zřídka. Útok na intelektovou 

úroveň mluvčího nebyl příliš častý, avšak přesto se vyskytoval do té míry, že 

stojí za to jej zmínit. Zatímco kritika odbornosti patří do roviny diskuse, spadá 

narážky na inteligenci do roviny osobnější a je možné je brát jako útok na vlastní 

osobu. Při takovémto útoku docházelo obecně ke dvěma různým reakcím, a to 

buď (a) k opětování útoku nebo (b) kjeho ignorování. Samozřejmě také často 

docházelo ke korigování takovýchto insultací ze strany moderátora, který v tu 

chvíli situaci uklidnil a za pomoci smírčí otázky. 

Uvádíme některé příklady těchto projevů: „Si blbec a vůbec tomu 

nerozumíš. ", „Ty asi nejsi moc chytrá, viď? ", ,JJěco takovýho přesně odpovídá 

tvojí úrovni. " „ Tohle může říct jen pako. " 

6. Věcná argumentace: Věcnou argumentací zde rozumíme přednesení vlastních 

myšlenek či informací získaných buď ve hře nebo mimo ni s cílem podpořit 

nějaký svůj postoj (pozitivní věcná argumentace) či naopak vyvrátit postoj jiného 

mluvčího (negativní věcná argumentace). Věcná argumentace by neměla být 

zaměňována s výše popsanými projevy, jako přijetí či shození názoru. Rozdíl 

spočívá především v tom, že výše zmíněné mají za cíl přednést nějaký určitý 

postoj k danému problému či prezentovanému názoru, zatímco cílem věcné 

argumentace je dodat takovémuto postoji opěrné body v podobě poskytnutých 

informací. 

Uvádíme některé příklady těchto projevů: ,JPlošný zákaz kouřenípovažuju za 

omezování osobní svobody, a to se mi nelíbí. Proto tenhle návrh nemůžu 

podpořit.", ,Jsme malá země a takové kvóty by nám dost uškodily.", „Když 

legalizujeme prostituci, budeme z toho moct vybírat daně. " 

7. Nevěcná argumentace: Nevěcná argumentace má stejný účel jako argumentace 

věcná s tím, že může také být pozitivní či negativní. Podstatný rozdíl zde spočívá 

vtom, že při nevěcné argumentaci nejsou prezentovány relevantní informace. 

Typickým příkladem je odvolávání se na přidělenou agendu. Tento typ 

argumentace však nebyl příliš častý, a to především z toho důvodu, že 

moderátoru na takový projev většinou důsledně reagoval upřesňující otázkou. 

91 



Nevěcná argumentace měla též v každé diskusi velmi podobný časový průběh. 

Nejčastěji se objevovala na samotném počátku diskuse a během prvních či druhé 

diskuse v podstatě vymizela. U některých hráčů se však objevil poměrně 

specifický typ nevěcné argumentace, tzv. silová argumentace. Zde také 

docházelo k užívání nerelevantních argumentů, avšak zaměřených na silové 

řešení situace. Nejde o zastrašování v pravém slova smyslu, ale o odvolávání se 

na početní převahu, která v tu chvíli byla spíše fiktivní. Mluvčí se pokoušel 

argumentovat například tím, že návrh stejně projde, neboť většina ho podpoří, a 

nemá tedy smysl se stavět proti a případní odpůrci stejně nemají naději na 

výsledku hlasování nic svým hlasem zvrátit, neboť jsou v menšině. 

Uvádíme některé příklady těchto projevů: „Moje agenda je proti evropskému 

prezidentovi, a proto tento návrh nepodpořím. ", „ Hele, stejně už máme většinu, 

tak nás podpoř taky. " 

8. Předložení návrhu: Diskuse je samozřejmě také o vyjednávání, předkládání 

požadavků a nabízení ústupků. Většina hráčů si toho byla dobře vědomá, a 

jelikož po každé diskusi měli chvíli čas na dojednání konkrétních podmínek, 

docházelo většinou pouze k nabídnutí možnosti vzájemné spolupráce. Návrhy 

byly buď (a) otevřené (pokud se mluvčí ptal, za jakých podmínek jsou ostatní 

ochotní jej podpořit) a jako takové směřující všem ostatním hráčům či (b) 

uzavřené (kdy se mluvčí obracel na jednoho konkrétního hráče, aby zjistil, zdaje 

ochoten o daném problému nějak dále jednat). 

Uvádíme některé příklady těchto projevů: „ Pepo, co chceš za to, když mi to 

podpoříš?", „Naše politika je otevřená mnoha cestám, takže jestli máte nějakej 

návrh, co za svojí podporu, tak se nějak určitě domluvíme. ", „ Hele, Francie, 

když se teďka aspoň zdržíš hlasování, tak ti pak píchnu s tím Kjótem." 

9. Souhlas či nesouhlas s návrhem: Pokud oslovený hráč s předloženým návrhem 

souhlasil či pokud chtěl vymezit konkrétnější podmínky, měl k tomu příležitost 

ihned po jeho předložení. Moderátor vždy ukončil rozebíhající se dialog mezi 

navrhovatelem a příjemcem návrhu, který mohl obsahovat různou formu 

licitování a dohadování o ústupcích, a tak nebylo možné tyto projevy blíže 

sledovat. 
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Uvádíme některé příklady těchto projevů: „OK, to beru.", „Když přihodíš 

ještě deklaraci, tak se určitě dohodném.", ,£orry, už sem domluvenej s Markem, 

že budu hlasovat pro něj." 

10. Otázka: Otázky hráčů nejsou totožné s pojmem otázka, který jsme blíže 

prezentovali při rozboru reakcí učitelů. V tomto případě jde o skutečné otázky ve 

formě tázacích vět. Otázky slouží mluvčímu především k tomu, aby získal další 

informace. Podstata těchto informací však může být různého rázu. Oproti třem 

okruhům otázek, které jsme si vyčlenili při přípravě pozorovací škály, objevil se 

při diskusích ještě další typ. Otázky mohou směřovat buď směrem k jinému 

diskutujícímu či směrem k moderátorovi a mohou být zaměřeny na (a) získání 

dalších, nových informací o dané problematice, tj. nejčastěji upřesnění některé 

obecné informace či získání nových informací; (b) zjištění, jaký postoj k dané 

problematice zaujímá nějaký další hráč; (c) získání doporučení od jiného hráče 

stran dalšího hlasování. Jako nejčastější bylo právě zjištění postoje, přičemž 

žádost o doporučení byla též velmi frekventovaná. Všechny tři otázky směřovaly 

ve většině případů k jinému účastníkovi diskuse. Na moderátora pak nikdy 

nesměřovala otázka stran doporučení ani zjištění postoje, ale často byl moderátor 

jakožto ve společenských vědách kompetentní autorita dotazován na získání 

nových informací. Otázka, která se vyskytla, aniž jsme s ní dopředu počítali byla 

otázka směřující na zjištění případných již uzavřených dohod mezi jednotlivými 

hráči, tj. např. zjištění, zda nějaký hráč již není vázaný nějakou dohodou. 

Uvádíme některé příklady těchto projevů: „Angličani, jak budete hlasova?", 

„Má to ještě nějaký důvod, proč by to tak bylo lepší?", „Moni, podpoříme to?", 

„Pane profesore, když to projde, bude to pak znamenat, že...?" 

11. Lhostejnost: Při některých diskusích se stávalo, že byli hráči, pro které byla 

probíraná problematika nezajímavá. Samozřejmě byli (byť v minoritě) i takoví 

hráči, pro které byla nezajímavá jakákoliv problematika. Zdroje nezájmu mohly 

být následující: (a) nezájem o konkrétní probíraný návrh buď proto, že není pro 

hráčovu agendu podstatný, či proto, že už je hráč předem rozhodnutý, jakým 

způsobem bude hlasovat a žádný argument jej nemůže přesvědčit; (b) obecný 

nezájem o diskusi. Zde je třeba zmínit (nepříliš velikou) skupinu hráčů, pro které 
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byla na workshopu zajímavá pouze část odehrávající se u počítače, a diskusi 

samotné pak nevěnovali příliš pozornosti. Projevy nezájmu se v průběhu diskuse 

projevovaly především naprostou nepřítomností spontánních reakcí a velmi 

stručným obsahem většiny projevů. 

Uvádíme některé příklady těchto projevů: ,Já nevim, tak třeba jo. ", „Mně je 

to jedno." 

12. Odlehčení: Projevy odlehčující či přímo zlehčující konkrétní situaci patří mezi 

takové projevy, s nimiž jsme při přípravě škály nepočítali. Vyskytovaly se však 

v poměrně značném množství, a tak je nutností je zde představit. Takovýto 

projev není pro vývoj diskuse nijak konstruktivní a funguje spíše jako katalyzátor 

případného napětí ve skupině, mezi jednotlivci či bez jakéhokoliv konkrétního 

důvodu. Jako odlehčení označujeme veškeré vtipy, narážky, bagatelizování a 

zlehčování, které se může, ale nemusí vztahovat k aktuální problematice. Projevy 

odlehčení byly v naprosté většině případů přijímány celou skupinou pozitivně 

(smíchem či jiným odlehčením od jiného diskutujícího) a ani vyučující proti nim 

příliš nezasahovali. Pouze v případech, kdy následovalo jedno odlehčení za 

druhým na úkor diskuse. 

Uvádíme některé příklady těchto projevů: „Jo, už to vidim, navrhuju zvolit 

Krala evropským prezidentem. ", „Ale jaképak oteplování? Já si to opravdu, ale 

opravdu nemyslím (parodie na Václava Klause během řešení Kjótského 

protokolu)." 

Jsme si zcela vědomi skutečnosti, že bylo v mnoha případech poměrně obtížné 

jednoznačně některé projevy zařadit do jediné kategorie. Mnohdy bylo zapotřebí 

rozhodovat se i podle kontextu či neverbálních faktorů doplňujících daný projev. 

Jako nejobtížněji rozlišitelné se ukázalo být shození názoru a shození kompetence, 

neboť se tyto dvě kategorie poměrně často překrývaly. 

V tabulce 18 uvádíme celkové počty zaznamenaných reakcí: 
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Tabulka 18: Reakce 

Projev Četnost (abs.) Četnost (%) 

Věcná argumentace 440 29,6 

Shození názoru 262 17,6 

Prezentace 140 9,4 

Souhlas či nesouhlas s návrhem 125 8,4 

Lhostejnost 107 7,2 

Shození kompetence 107 7,2 

Odlehčení 82 5,5 

Akceptace názoru 59 4,0 

Předložní návrhu 53 3,6 

Nevěcná argumentace 51 3,4 

Otázka 42 2,8 

Vyzdvižení kompetence 21 1,4 

Z 1489 100 

Zcela jednoznačně byla nejčastějším projevem věcná argumentace (29,6 %). To 

může poukazovat jednak na určitou zodpovědnost hráčů, jednak na určitou míru 

zájmu o problematiku potažmo o hru Evropa 2045 a témata v ní probíraná. Bez vlivu 

zřejmě nebyl ani přítomný vyučující, který byl pro studenty v jistém smyslu jistě 

motivací k serioznímu přístupu k diskusi. 

Zajímavá je poměrně vysoká četnost projevu shození názoru (17,6 %). Je tedy 

možné učinit závěr, že během všech diskusí byla přítomna jistá dávka snahy se 

prosadit, avšak nikoliv za pomoci osobních útoků (shození kompetence se objevilo 

pouze v 7,2 %), což jistě značně přispělo ke konstruktivní atmosféře všech 

workshopů. Svůj podíl na tom jistě měli i vyučující, kteří jednak svou přítomností 

tlumili případné projevy osobně směřované agrese, jednak aktivně do diskuse 

zasahovali a podobné projevy odbourávali. 

Souhlas či nesouhlas s návrhem patří mezi nejčastěji se vyskytujícími se projevy 

(8,4 %; na jedno předložení návrhu připadají přibližně dvě takové reakce) z toho 

důvodu, že mluvčí svou otázkou jen málokdy směřoval jednomu konkrétnímu hráči 

(např.: „Móro, co chceš za hlas?"), ale častěji se obracel na skupinu jako celek 

(např.: „Kdo je ochotnej mi to teď podpořit? "). 
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Za zmínku jistě stojí i velmi nízký výskyt vyzdvižení kompetence (1,4 %). 

Jakoby pro hráče nebylo poukazování na svou (či druhého) kompetenci vyjadřovat 

s k tématu příliš důležité, nebo alespoň ne tak důležité jako souhlasit s určitou 

konkrétní myšlenkou (akceptace názoru, 4,0 %). Zdá se, že v tomto ohledu se hráči 

(samozřejmě až na výjimky) více zdržovali na neosobní - pragmatické rovině 

diskuse a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. 

Obrana 

Projevy z oblasti emocionální, tj. shození kompetence, shození názoru, 

vyzdvižení kompetence a akceptace názoru se za určitých okolností objevovaly 

v jiném kontextu, než s jakým jsme původně počítali. Tento kontext bychom mohli 

označit jako verbální útok mezi hráči a z uvedených kategorií jej nejlépe prezentuje 

shození kompetence. Právě tento projev totiž mnohdy stál na samotné hranici osobní 

urážky, či tuto hranici překračoval. 

Již jsme uvedli, že moderátor mnohdy takové projevy korigoval za pomoci 

smírčích otázek, ale nebylo tomu tak vždy. Stávalo se, že moderátor buď zaváhal, tj. 

poskytl dostatek času na nějakou protireakci, či tento útok zcela ignoroval. V ten 

okamžik nastávala situace, kdy se sám napadený hráč ohradil, aby tak snížil 

negativní dopad předchozí reakce ze strany oponenta, či se napadeného hráče zastal 

někdo jiný. 

Na základě pozorování jsme váhali, zda podobné projevy zařadíme do některé 

z připravených kategorií či vyčleníme kategorii zcela novou. Nakonec jsme se 

rozhodli takovéto projevy zařadit dle svého obsahu do kategorií již nastavených. 

Bylo to především z důvodu, že jednotlivé druhy „obrany" se skutečně daly tímto 

způsobem rozdělit a v případě vymezení nové kategorie bychom stejně museli tuto 

rozdělit na menší jednotky. 

Pokusíme se zde nyní popsat specifika obrany obecně a následně též jejích 

jednotlivých typů. 

Obrana je tedy takový projev, který většinou následuje bezprostředně po takovém 

projevu, který bychom mohli souhrnně označit jako „útok". Většinou proto, že (byť 

minimálně) docházelo k objevení obranné reakce, která na útok přímo nenavazovala. 
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Uvádíme příklad takového schématu, který proběhl při diskusi o zemědělských 

kvótách : 

Švédsko: „Nemyslím si, že zrušení těch kvót nám prospěje, vždyť je to logický je 

mít. Vem si, že toho vypěstujeme víc, než toho dokážeme spotřebovat." (věcná 

argumentace) 

Velká Británie: „Ses totálně mimo. Já bych to hned zrušil. " (shození kompetence) 

Německo: „My jako Německo si teda myslíme, že by se to rušit nemělo, protože je 

to výhodný pro naše zemědělce. " (věcná argumentace) 

Rakousko: ,JSouhlas s Německem. " (akceptace názoru) 

Dánsko (směrem k Velké Británii): „Náhodou si myslim, že to Honza (Švédsko) 

vysvětlil docela dobře. " (vyzdvižení kompetence - obrana) 

Zde je vidět, že k obraně napadeného hráče (v tomto případě Švédska) došlo ze 

strany jiného hráče (Dánska) až po několika jiných projevech. 

Obranný projev se od projevu pro danou kategorii typického svou podstatou 

přece jenom významně odlišuje. Zatímco např. vyzdvižení kompetence směřující 

k jinému hráči je projev de facto spontánní, jehož subjektem i objektem je jeden hráč 

(jinými slovy vyzdvihuji kompetence toho hráče, kterému to sděluji), je obrana spíše 

důsledkem útoku jednoho hráče na jiného. Příjemcem obrany je tedy „útočník", tj. 

hráč, který použil buď shození názoru či (častěji) shození kompetence. 

Obrana jako taková může mít jednak podobu některého z projevů, které 

popisujeme v naší škále, jednak se může lišit v tom, zda jde o obranu (a) ofenzivní, 

kdy je původní útočník zpětně napaden například shozením své kompetence, či (b) 

defenzivní, kdy je naopak v rámci obrany pouze jakási „rehabilitace" obránce. 

Častější byla reakce ofenzivní. 

Ne každý hráč byl schopen na napadení své osoby adekvátně reagovat a stejně 

tak ne každý hráč musel čelit stejnému množství útoků. Někteří hráči byli terčem 

útoků častěji než jiní a naopak, někteří hráči častěji útočili. Je možné pozorovat 

určité typy hráčů, kteří často vystupovali na něčí obranu. 

23 Švédsko a Dánsko jsou pro zavedení politiky zemědělských kvót, Velká Británie, Německo a 

Rakousko naopak proti 
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Problém směřování projevu 

Během výzkumu jsme byli svědky poměrně zajímavého jevu, který se opakoval 

na každém workshopu, a to, že převážně na počátku, tj. během prvních tří (v 

některých třídách až pěti) diskusí se jednotliví účastníci diskuse při svých projevech 

obraceli nikoliv na ostatní diskutující, ale na přítomného moderátora. V praxi to 

vypadalo tak, že když chtěl nějaký hráč něco sdělit, např. prezentovat svůj návrh či 

argumentovat, nečinil tak směrem k ostatním hráčům, ale otočil se vždy tak, aby 

viděl na moderátora-vyučujícího (důležitý zde byl oční kontakt) a svůj proslov 

následně směřoval k němu. To samozřejmě nelze pokládat za správné chování pro 

diskusi (označme to proto jako určitou „diskusní chybu") a situace nakonec působila 

spíše tak, jako by daný hráč byl právě zkoušen (obzvláště byl-li k projevu 

moderátorem vyzván). Samozřejmě není cílem Evropy navozovat podobné situace. 

Někteří hráči byli k takovýmto diskusním chybám náchylnější než ostatní a trvalo 

jim déle, než se dokázali své projevy přesměrovat do diskusního prostoru mezi 

ostatní. S postupem hry však všichni hráči tuto dovednost získali. 

Moderátoři se v některých případech již od počátku snažili takovýto projev 

odbourat pomocí směřujících otázek. Nutno dodat, že ne každý vyučující 

k takovýmto otázkám sáhl hned od počátku sám, a bylo proto třeba, aby jej přítomní 

autoři na toto upozornili či do diskuse přímo zasáhli a hráči směřující otázku položili 

sami. 

Domníváme se, že podobný jev poukazuje na skutečnost, že studenti nejsou 

během výuky (a zřejmě ani nikde jinde) zvyklí své názory prezentovat v rámci širší 

skupiny. Obzvláště ve školním prostředí dochází v rámci výuky nejčastěji k interakci 

učitel-žák, nikoliv žák-žák, a tak je role diskutujícího pro většinu žáků novou 

zkušeností. Ukazuje se však, že pro mnohé žáky není příliš velký problém na tento 

nový vzorec přejít. Pro některé (jichž je však menšina) je však tato situace zdrojem 

nejistoty. 

m 1 r V O Typy hracu 

Během našeho výzkumu jsme měli možnost pozorovat množství studentů, jak se 

zapojují (či nezapojují) do diskuse. Byli jsme svědky různých projevů, z nichž 
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některé byly očekávané, jiné neočekávané a některé zcela překvapující. Tyto projevy 

jsme popsali výše. Nyní se budeme zabývat problematikou jednotlivých hráčů. 

Je samozřejmé, že každý jeden účastník diskuse bude mít svůj vlastní způsob, 

jakým do ní zasahuje, jakým interaguje s ostatními diskutujícími. Tento způsob, 

námi označený jako „diskusní styl" můžeme vymezit jako soubor vzorců chování 

během diskuse, které se projevují určitým, specifickým poměrem jednotlivých 

projevů. Jinými slovy, každý hráč během diskuse používal určitý inventář zmíněných 

projevů, avšak každý v jiné míře a s jiným záměrem. Výsledkem je pak právě 

diskusní styl, charakteristický pro jednotlivé hráče. 

V teoretické části práce jsme představili některé typologie účastníků diskuse či 

společných aktivit obecně. Tyto přehledy nám posloužily především jako zdroj 

inspirace, avšak nejsme přesvědčeni o tom, že je možné některou z nich přímo použít 

pro účely popisu jednotlivých diskusních stylů tak, jak jsme se snimi setkali během 

našeho výzkumu. Některé typy se nám totiž téměř či vůbec neobjevily a naopak jsme 

mohli identifikovat některé, které nedokážeme do žádné z uváděných kategorií bez 

pochybností zařadit. Navíc byl náš výzkum prováděn v poměrně specifické situaci se 

specifickým vzorkem jedinců, a tak se domníváme, že je vhodné vytvořit typologii 

vlastní. 

Výsledkem naší snahy o „zaškatulkování" jednotlivých diskutujících je jakási 

fúze Bálešovy a Řezáčovy typologie s jistými úpravami z naší strany. Poměrně 

podrobná typologie Benne a Sheatse (1948 in Pianesi, 2006), z níž jsme původně 

chtěli vycházet, se ukázala být nevhodnou. Je tomu tak proto, že je vzhledem k našim 

datům příliš podrobná a zaměřuje se tak na jednotlivé elementy. My jsme však 

pozorovali spíše určité specifické typy, které v sobě zahrnují více takových elementů. 

Samozřejmě není možné každého diskutujícího bez problému zařadit do některé 

známi navrhovaných kategorií, ale každý může užívat několik diskusních stylů, 

které buď (a) používá najednou (tzv. smíšený styl); (b) přechází mezi nimi dle 

aktuální situace či (c) mezi jednotlivými styly přechází v průběhu workshopu (tzv. 

evoluce stylu). I z těchto důvodů jsme se zdrželi jakékoliv kvantifikace ve smyslu 

kolik procent hráčů užívalo jaký styl. 
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U jednotlivých stylů se pokoušíme shrnout i nápadnější specifika jejich postavení 

ve skupině získané na základě SO-RA-D.24 

Až na některé styly není možné jednoznačně říci, že by se styl jakkoliv výrazně 

vázal na určité pohlaví. 

1. Šprt: Jako první styl uvádíme takový, který je pro vyučující v jistých ohledech 

nejpřijatelnější a dovedeme si představit, že by nejeden z moderátorů velmi rád 

pracoval se skupinou, v níž by převažoval. Námi použité označení s sebou nese 

samozřejmě poměrně negativní konotaci, ale užili jsme jej záměrně, neboť šprt 

v našem pojetí splňuje mnohé charakteristiky, s nimiž je spojováno toto označení 

i mezi laiky - je nápadně snaživý, vyjadřuje se korektně a k věci, snaží se 

soustředit plně na dané téma, nenechá se jinými diskutujícími strhnout 

k nevěcnému argumentování či osobní názorové přestřelce, snaží se přispívat do 

diskuse a posouvat jí dále, občas napomíná ostatní hráče, pokud mu přijde, že je 

třeba je ukáznit. 

Součástí motivace šprta je mj. snaha zavděčit se moderátorovi a dosahuje 

toho právě uvedeným výčtem projevů. Ve zvýšené míře se také snaží 

s moderátorem udržovat oční kontakt a častěji než ostatní mu pokládá otázky. 

Sám většinou reaguje bez vyzvání. Jeho příspěvky jsou téměř bez výjimky 

podložené informačním zdrojem (většinou herní encyklopedií). V podstatě se u 

něj neobjevují projevy lhostejnosti či nevěcné argumentace, u některých však 

můžeme pozorovat manifestaci své domnělé (intelektové) převahy nad ostatními 

spojené s častým vyzdvihováním vlastní kompetence. Šprt se málokdy zastane 

jiného hráče a naopak málokdo se zastane jeho samotného. 

Při vyjednávání používá spíše tvrdý styl, v některých případech pak 

alternativní. 

Pozice šprta je ve struktuře každé skupiny odlišná. V některých, na výkon 

orientovaných třídách se nachází v oblibě i vlivu na špičce, v jiných třídách 

naopak stojí spíše mimo. Je zajímavé, že tato pozice může mít souvislost 

s přítomností jiného, vlivného žáka, který většinou bývá „opakem" šprta. U šprta 

24 Uvedli jsme, že jedinec může zastávat více stylů. Přesto se však našli takoví hráči, které 

můžeme označit za určitý prototyp, tj. jsou jakýmsi ideálem uvedeného stylu. Při popisu jednotlivých 

stylů tedy vycházíme především z jejich charakteristik. 
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příliš nekoreluje míra obliby a míra vlivu; stává se, že je považován za vlivného, 

ale oblíben není. 

Uvádíme některé popisy vztahující se k tomuto stylu: „Je to šprt. ", „Nemám 

ho rád, ale dobře se učí. ", „ Ostatní se řídí jejím názorem. ", „ Vždycky musí mít 

jedničku. ", „ Podlejzá učitelům. ", „ Když potřebuju, tak mi poradí. ", „ Nedá se 

s ním mluvit o ničem jiným, než o škole. ", „Svědomitá. " 

2. Exhibicionista: Tito diskutující patří mezi takové, kteří svým chováním 

k dobrému průběhu diskuse příliš nepřispívají. Spíše naopak. Diskusi berou jako 

možnost se před ostatními předvést, a to ne vždy pouze v pozitivním smyslu. 

Exhibicionista se může soustředit ve svých projevech na své osobnostní či 

vědomostní kvality a ve zvýšené míře tedy používá vyzdvihování vlastní 

kompetence. Naopak téměř vůbec neargumentuje, pouze je-li k tomu přímo 

vyzván. Tím se exhibicionista odlišuje od šprta, který také vyzdvihuje své 

kvality, avšak spíše proto, aby mohl více ovlivnit diskusi, případně se 

prezentoval před moderátorem. Exhibicionista sleduje jiný cíl - předvést se před 

ostatními hráči, upoutat na sebe pozornost. Jako zdroj uspokojení mu mnohdy 

postačí mít možnost a prostor ke slovnímu projevu. Dokáže poměrně dlouho 

hovořit (byť ne na požadované téma), avšak jeho sdělení postrádá hloubku (často 

dokola opakuje několik informací pouze jinými slovy). Moderátor většinou nechá 

exhibicionistu chvíli povídat, načež použije usměrňující otázku (např.: „ Tohle už 

jste říkal, máte ktomu ještě něco, co nebylo řečeno?"). V některých případech se 

však exhibicionista nedá jednoduše „zastavit", a tak využije první možnou 

příležitost, aby ve svém projevu pokračoval. 

Vyjednávači styl exhibicionista nijak vyhraněný nemá. Je to zřejmě 

způsobeno tím, že jeho cílem nebývá řešit problém, a tak jen těžko můžeme 

vysledovat znaky některého ze stylů. 

Pozice exhibicionisty ve skupině je poměrně variabilní, můžeme jej nalézt 

téměř všude včetně špičky třídy. Je to způsobené zřejmě jeho dalšími 

osobnostními kvalitami a vzorci chování, případně názory, neboť za určitých 

okolností může mít exhibicionista na skupinu značný vliv, i když pouze 

v některých oblastech. 
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Uvádíme některé popisy vztahující se ktomuto stylu: „Rád se předvádí.", 

„Je mimo.", „Pořád kecá blbosti.", „Je dobrej řečník.", „Vždycky chce, aby 

byla středem pozornosti. ", „Nedá se zastavit. ". 

3. Šašek: Po úvaze jsme se rozhodli vyčlenit poměrně specifický typ exhibicionisty 

- tzv. šaška. Oba mají mnoho společných rysů, především fakt, že se snaží na 

sebe upoutat pozornost, avšak šašek se více než na předvádění svých kvalit 

soustředí na zlehčování až zesměšňování situace (nikoliv ostatních diskutujících). 

Využívá k tomu škálu poznámek, vtipů, narážek etc., které jsou často ironického 

rázu. Není možné jasně rozpoznat, zda šašek svým chováním narušuje diskusi 

proto, že jej nebaví či proto, aby se předvedl. Oba důvody mohou vést ke stejným 

projevům. 

Stejně jako exhibicionista, nelze jednoznačně šaškovi přiřadit nějaký 

vyjednávači styl, neboť až na výjimečné případy v podstatě nevyjednává, neřeší. 

Ve skupině stojí šašek velmi často na okraji a je označován za málo vlivného, 

protože jej nikdo příliš nebere vážně. Ani při diskusi mu většina nevěnovala jinou 

pozornost, než projevy pobavení nad nějakým povedeným vtipem. Šašek bývá 

poměrně oblíben, ale někdy je též na pozici ambivalentního jedince (část skupiny 

jej hodnotí velmi pozitivně, část naopak velmi negativně). Bez povšimnutí by 

neměl zůstat fakt, že se jedná výhradně o chlapce. 

Uvádíme některé popisy vztahující se k tomuto stylu: „Pořád šaškuje. ", „Je 

s ním sranda. ", „ Vtipálek.", „Snaží se být vtipný, ale nejde mu to. ", „Dělá ze 

sebe blbce.", „ Magor, ale vtipnej. ". 

4. Bojovník: Bojovníci jsou diskutujícími, kteří mohou být snadno zaměnění se 

šprty: oba se snaží prosazovat svůj názor, oba se snaží argumentovat a oba se 

snaží držet se v rámci své role diskutujícího. Zde však vzájemná podobnost 

končí. Tam, kde se šprt snaží prosadit názor pouze proto, aby dostál své role 

(vzorného a pečlivého studenta), tam bojovník prosazuje pouze svůj vlastní 

názor, který zastává a hájí jej všemi dostupnými prostředky, včetně útoků na 

případné oponenty. Tam, kde šprt využívá oporu v přítomnosti moderátora, tam 

zůstává bojovník osamocený, nehledá spojence a v případě, že je mu učiněno 

příkoří (z jakékoliv strany, včetně moderátora), nesouhlasně se ozve. Bojovník je 

také spontánně aktivnější a pouští do vzájemných názorových střetů i ve chvíli, 
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kdy se jej daná problematika přímo netýká, neboť se ke každému problému snaží 

zaujmout jednoznačné stanovisko. Střety vyhledává i tím, že se snaží aktivně buď 

útočit, nebo bránit ostatní hráče, dle osobních i herních sympatií. 

U bojovníka jasně převažuje tvrdý vyjednávači styl ne nepodobný hře 

s nulovým součtem (kdo s koho). 

Pozice bojovníka ve skupině je nevýrazná, v některých případech je 

označován za vlivného, avšak jeho obliba je spíše nižší. Má většinou jednoho dva 

přátele, zatímco pro ostatní není v tomto směru nijak významný. 

Uvádíme některé popisy vztahující se k tomuto stylu: „ Všechno si vyhádá. ", 

„ Musí být vždycky po jejím. ", „ Umí se prosadit.", „ Občas jde přes mrtvoly. ", 

„Rozený vůdce. ", „ V pohodě, ale musí být po jeho. ". 

5. Agresor: Je-li bojovníkův styl zapojovat se do slovních přestřelek na straně 

útočníka i obránce, avšak zároveň bránit své vlastní zájmy a snažit se přesvědčit 

ostatní o své pravdě, je agresor tím, kdo tyto přestřelky (a hádky) povětšinou 

vyvolává. Jeho cílem není vždy jen prosazení vlastních názorů a postojů, ale 

častěji napadání a shazování ostatních. Jeho argumenty nebývají vždy zcela 

věcné a nezřídka sahá k určité demagogii. To vše pouze proto, aby shodil názor 

někoho jiného. 

Agresor je při vyjednávání neústupný využívá téměř vše z tvrdého 

vyjednávacího stylu s jasným „herně-nulovým" stanoviskem. 

Přítomnost agresora může mít na diskusi letální vliv, neboť je tím, kdo je 

schopen jakékoliv pokusy o konstruktivní řešení problému zcela rozbít. Málokdo 

se proti agresorovi přímo postaví, ale zde je možné vysledovat zajímavý 

fenomén: Agresor bývá zpočátku umírněný a jeho výpady postupem času 

nabývají na frekvenci i intenzitě. V určitý okamžik se však ve skupině objeví 

jeden až dva hráči (nejčastěji bojovník, ale může to být i jiný agresor), který se 

agresorovi postaví - komentuje jeho projevy, hledá protiargumenty, zastává se 

ostatních hráčů. Diskuse pak neomylně směřuje k prostému dialogu těchto dvou 

stran, a moderátor tedy musí zasáhnout. 

Oba „protivníci" bývají ve stejném vztahu i mimo workshop (vzájemně si 

dávají nízké sympatie i vliv). Celkově je možné tvrdit, že agresor je často 
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označován za poměrně vlivného, avšak neoblíbeného především kvůli svému 

kritickému přístupu ostatním členům skupiny. 

Uvádíme některé popisy vztahující se ktomuto stylu: „Je namyšlená.", 

„Každému řekne, co si o něm myslí", „Šefuje tomu tady. ", „Je to blb, ale ostatní 

ho poslouchají. ", „Nikdo mu radši nic neřekne. ", „Nemáme se rádi. ". 

6. Nezaujaty: Diskuse je situace, která vyžaduje od přítomných, aby nějakým 

způsobem komunikovali a zapojovali se. Přesto existuje (nepříliš početná) 

skupina, pro kterou je takovýto požadavek na obtíž. Nezaujatí se sami spontánně 

do diskuse nepouštějí, většinou reagují pouze na vyzvání moderátorem. Někteří 

dávají svou nechuť aktivně se zapojovat výrazem ve tváři najevo natolik, že je 

ani moderátor příliš často neoslovuje, a jsou tedy i taková kola, kdy nezaujatý 

neřekne nahlas jediné slovo. V případě oslovení je možné od nich očekávat spíše 

projev lhostejnosti, případně nevěcné argumenty, neboť nemají potřebu si pro své 

názory shánět jakoukoliv informační oporu. Nebylo možné objektivně posoudit, 

zda vůbec nějaké názory zastávají, neboť k tomu svými projevy nedali dostatek 

příležitostí. 

Není tedy zřejmě překvapením, že u nezaujatého můžeme pozorovat prvky 

měkkého vyjednávacího stylu, byť s poněkud odlišnou motivací, než o které 

uvažuje Plaňava - téměř nic sám neprosazuje, ustupuje, avšak nikoliv v zájmu 

zachování pozitivních vztahů. 

Nezaujatý je ve skupině často na spodním okraji jak oblibou, tak vlivem. 

Zřejmě nikoliv náhodou se tito diskutující od ostatních členů skupiny odlišovali 

např. stylem oblékání. Zde je možné spekulovat o skutečném motivu jejich 

mlčení, neboť sami se zřejmě necítili být součástí daného kolektivu, 

neinteragovali s ostatními žáky mimo workshop, a tak necítili potřebu tak činit 

ani během hraní. 

Samozřejmě výše popsaná skupina hráčů nebyla jediná, kterou bychom mohli 

zařadit mezi nezaujaté. Patří sem ještě takoví jedinci, kteří byli workshopem již 

na první pohled „otráveni" či znuděni. Jejich postavení v dané skupině bylo 

poměrně variabilní, a tak můžeme usoudit, že jejich aktuální projevy nemusejí 

odpovídat jejich normálním vzorcům chování. Nutno dodat, že tuto „znuděnou" 

skupinu tvořily až na pár výjimek pouze dívky. 
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Uvádíme některé popisy vztahující se k tomuto stylu: „Je divnej. ", „Nebavím 

se ní. ", „Nemáme si co říct, ale nevadí mi. ", „Stojí mimo kolektiv. ", „Podivín. ", 

„ Tvrdej metalista.". 

7. Tichy: Tichý diskutující je na první pohled zaměnitelný s nezaujatým - příliš se 

spontánně neprojevuje, do diskuse výrazně nezasahuje, a budí tak dojem, že jej 

celá situace příliš nezajímá. Ve skutečnosti však průběh diskuse sleduje a 

v případě vyzvání dokáže poměrně kvalitně do pléna přispět např. věcnou 

argumentací. Tichý typ se na rozdíl od bojovníka nepouští do nedůležitých 

názorových střetů (které nemají na diskusi žádný dopad), avšak v případě, že 

zastává nějaký názor a je konfrontován s kritikou, dokáže si za svým názorem 

stát. 

Tichý typ málokdy hledá koalice veřejně, ale pro vyjednávání o svých 

zájmech využívá prostor mimo diskusi, kde je nezřídka mnohem aktivnější, a tak 

můžeme spekulovat o tom, že jeho pasivní účast na diskusi vychází z jeho 

osobnostního introvertního založení, které je spojené s nechutí veřejně se 

k něčemu vyjadřovat. 

U tichého stylu se objevují prvky všech tří vyjednávačích stylů, a to 

v závislosti na tématu, o kterém se jodná. V některých případech tichý pouze 

ustupuje, jindy se naopak dokáže „ozvat" a jednoznačně se vymezit proti svým 

oponentům, ale bývá též konstruktivní. Určitý vliv tu zřejmě může mít i fakt, 

s kým právě jedná. 

V rámci skupiny je postavení tichého obecně na okraji. Není přímo 

neoblíbený, ale nikdo mu nevěnuje příliš pozornosti. Vliv na skupinu pak nemá 

v podstatě žádný. Téměř každý tichý má však ve skupině jednoho dobrého 

přítele, k němuž má velmi blízko. To také bývá jeden z hráčů, s nimiž tichý 

během diskuse více interaguje. 

Uvádíme některé popisy vztahující se ktomuto stylu: „Moc jí neznám.", 

„Nezapojuje se do ničeho.", „Taková tichá voda.", „Neprojevuje se, nevim co 

napsat.", „ Fajn holka, hodně tichá. ", „ Moc hodný kluk, ale plachý. ". 

8. Politik: Svým chováním přispívá politik ke kvalitní diskusi objektivně zřejmě 

nejvíce ze všech stylů. Jinými slovy se chová tak, aby diskuse fungovala ve 

všech ohledech - zapojuje se do debaty spontánně, hledá pro své názory oporu u 
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ostatních hráčů, případně se odvolává na vnější zdroj informací, své případné 

oponenty kritizuje za pomoci shození názoru a věcné argumentace, přičemž však 

volí takovou formu, která většinou nevyznívá „útočně" či agresivně, a nedává 

tak záminku k opětování útoku. Svých partnerů a spojenců se naopak veřejně 

zastává. 

Politik jako jediný styl velmi aktivně nabízí různé možnosti vyjednávání a 

dohod a takovýmito nabídkami (které jsou většinou nekonkrétní, tj. jde o 

nabídku dalšího vyjednávání mimo diskusi) často utiší i případné nesouhlasné 

hlasy ze strany ostatních hráčů, kteří na tento způsob řešení většinou přistoupí. 

Při vyjednávání dokáže politik velmi umně střídat různé vyjednávači styly, a 

to dle potřeby a konkrétní situace. Do značné míry je toto ovlivněno tím, ke 

komu politik právě hovoří - v případě bojovníků či agresorů je tvrdý, naopak 

např. u tichých spíše měkký. Oba dva extrémy však dokáže propojovat 

alternativním stylem, který oproti ostatním diskusním stylům využívá mnohem 

častěji. Samozřejmě, že existují politici, kteří určitý styl preferují nad jiným 

(někteří jsou spíše tvrdí, jiní spíše alternativní) a v tomto případě nacházíme 

oproti jiným diskusním stylům větší variabilitu - např. bojovník bývá téměř 

vždy tvrdý, zatímco u politika je patrná mnohem větší variabilita i flexibilita. 

Politik nemá mezi ostatními hráči vyloženého nepřítele a ani agresor si jej 

příliš nevšímá. Jako jeden z mála umí politik dělat ve vyjednávání ústupky a pro 

dosažení určitého cíle je ochoten přistoupit na požadavky protistrany, čímž 

sleduje vytváření dlouhodobých koalic (např.: „Já se nyní zdržím hlasování a ty 

mě podpoříš v těchto bodech."). Politik má velmi variabilní pozici ve skupině 

stran vlivu, ale bývá poměrně oblíben. 

Uvádíme některé popisy vztahující se k tomuto stylu: „Dá se s ní dohodnout 

na čemkoliv. ", „ Umí vysvětlit, co chce. ", „ Tahá za nitky. ", „ Umí snadno ostatní 

přesvědčit, aby udělali, co chce. ", „ Dobře se s ní kecá.", „ Drží slovo. ". 

9. Manipulátor: Hráči využívající stylu manipulátora jsou charakterističtí jednak 

tím, že v jejich projevu dominuje potřeba ostatní řídit a vnuknout jim své vlastní 

postoje a myšlenky, jednak zřejmým nereflektováním jakékoliv názorové 

plurality. Manipulátor nezřídka přechází argumentaci oponentů mlčením, nijak 

na ni nereaguje, ale dále pokračuje v prezentací vlastních názorů. Ty mohou mít 
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podobu věcné i nevěcné argumentace, v některých případech vyzdvihování 

vlastních kompetencí. 

Manipulátor nevnímá ostatní jako rovnocenné partnery pro vedení dialogu, 

nejsou pro něj hrozbou ani vyjednávacími partnery, a tak nemá zapotřebí je 

jakkoliv urážet či shazovat. Takové přehlížení však neznamená, že by ostatní 

neposlouchal. Naopak - ve svém příspěvku se často odvolává na to, co řekl 

někdo před ním, ale takové sdělení dle potřeby záměrně velmi umně překrucuje 

tak, aby vyhovovalo jeho současné potřebě. 

Stran vyjednávacího stylu je poměrně obtížné manipulátora blíže popsat, 

neboť používá škálu prvků ze všech tří stylů. 

Ve skupině patří manipulátor mezi nejvlivnější, zatímco v oblibě se pohybuje 

v podstatě po celé škále. Zřejmě jde o důsledek konkrétních vlastností a celkově 

způsobu, jakým s ostatními jedná. Někteří manipulátoři nevyvolávali žádné 

negativní reakce, někteří však působili poměrně arogantně a právě ti byli často 

hodnoceni ostatními jako méně sympatičtí. 

Uvádíme některé popisy vztahující se k tomuto stylu: „ Vždycky ví všechno 

nejlíp.", „Nikdy neposlouchá, když jí něco řikám. ", „Arogantní blbec. ", „Lepší 

přítel než nepřítel. ", „ Vadí mi, jak se mnou mluví. ", „ Neoblomná a chytrá. ". 

10. Předák - Předák není vlastně typem jako takovým, neboť se jedná pouze o 

poměrně specifický způsob zasahování do diskuse, přičemž základné projevy a 

interakce mohou odpovídat některému z výše popsaných typů (mimo tichého a 

nezaujatého). 

Pro předáka je charakteristické, že málokdy prezentuje vlastní názor. Jeho 

stanovisko se totiž odvíjí ze zcela jiného místa. Během prvních diskusních kol se 

předák příliš neprojevuje, a působí tak jako tichý typ, ale je tomu tak proto, že 

sleduje reakce ostatních hráčů a sbírá informace o rozložení sil ve skupině. Tyto 

informace pak začne používat k vytváření různých koalic, jichž se sám určí 

veřejným hlasem. Pozice, v níž se chce nacházet a která mu vyhovuje je pozice 

jakéhosi mluvčího ostatních hráčů, kteří o to třeba ani nemusejí stát. Na ně se 

také odvolává při svých příspěvcích (např.: „Stejně jako Slovensko se 

domnívám, že... "), nebo se pokouší prezentovat názor těchto jiných hráčů místo 
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nich např. tak, že „opravuje" projevy oponentů (např.: „Nene, Péťa chtěla říct, 

že... "). 

Jakým způsobem ostatní předáka přijmou za svého mluvčího závisí na tom, 

jaký typ diskutujících sami jsou. Bojovníci, exhibicionisté či manipulátoři 

takovýto vztah naprosto odmítají, zatímco tichý či nezaujatý typ jej naopak 

velmi často přivítá, neboť předák pro ně funguje jako jakýsi štít před požadavky 

o komunikaci se skupinou, díky kterému se tam mohou omezit pouze na 

souhlasné přikyvování. Zajímavé je, že žádný moderátor nikdy do podobného 

stavu nezasáhl a předákem zaštítěného tichého se rozmluvit nepokusil. 

Jelikož předák může být jakýsi doplňující styl k některému z výše 

uvedených, nepodařilo se vyvodit žádné generalizující informace o jeho 

postavení ve skupině či specifických slovních hodnoceních udělovaných 

ostatními hráči. 

Smíšený styl 

Již jsme osvětlili, že námi představené styly představují jakési ideální případy, s 

nimiž jsme se samozřejmě také setkávali, ale není možné mezi ně rozčlenit všechny 

hráče mj. z toho důvodu, že někteří hráči zkrátka v diskusi používali více než jeden 

V některých případech docházelo k prolnutí dvou a více (nad tři spíše výjimečně) 

stylů s tím, že bylo možné vysledovat některá specifika takovéhoto prolínání. Buď 

hráč využíval dané styly ve stejné míře, anebo (častěji) měl jeden, jakýsi hlavní či 

primární styl, k němuž se v určitých situacích přidával (či jej nahrazoval) styl jiný, 

sekundární. V praxi to znamená, že například hráč ze skupiny Programátorů, hrající 

za Velkou Británii, používal převážně styl Politik, avšak u určitých témat, která jej 

nezajímala, se projevoval jako typický Nezaujatý. 

Na základě našich dat se nepodařilo jednoznačně vysledovat, který styl byl 

používán jako primární častěji a který naopak častěji jako sekundární, neboť 

docházelo k velmi častému prolínání a toto téma tak zůstává otevřené pro případné 

další práce. 
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Evoluce stylu 

Během průběhu jednotlivých workshopů jsme pozorovali u některých hráčů 

změny v jejich diskusním stylu. Není zde řeč o změnách jednorázových, které se 

projevily např. občasným přechodem z nějakého specifického stylu do stylu jiného, 

ale o postupné proměně, či přesněji přechodu od jednoho stylu k jinému. Takový 

hráč například začínal jako tichý typ, aby postupně přešel do více ofenzivního typu 

bojovníka. 

Na rozdíl od smíšených stylů, můžeme zde vysledovat určité principy takovýchto 

proměn, které jsou v podstatě vždy založené na přechodu od méně agresivních a 

spíše pasivních stylů ke stylům více agresivním a aktivnějším. Tato změna však 

mohla probíhat i v rámci jednoho stylu, neboť každý jeden hráč v daném stylu se od 

ostatních hráčů stejného zaměření mohl odlišovat např. v intenzitě svých projevů, 

způsobu verbálního i neverbálního vyjadřování etc. Je tedy možné vidět rozdíl mezi 

Bojovníkem, jakým byla hráčka ze skupiny Programátorů, hrající za Slovensko, která 

se do střetů zapojovala pouze v určitých situacích, a Bojovníkem, kterým byl hráč se 

skupiny Nezávislých, hrajících za Belgii, který vyhledával každou záminku ke střetu. 

A stejně tak je možné vidět průběh změny např. hráče ze skupiny Angličtinářů, 

hrajícího za Nizozemí, který se na počátku projevoval jako jakýsi „umírněný" 

bojovník podobný zmíněné hráčce ze skupiny Programátorů, aby na konci 

workshopu vykazoval shodné rysy spíše se zmíněným hráčem ze skupiny 

Nezávislých. 

Opačný trend, tj. posun z vyšší aktivity a intenzity projevů se objevil pouze 

v ojedinělých případech, nejčastěji u Nezaujatých a Tichých stylů, kteří pokud nebyli 

dostatečně stimulováni moderátorem k nějaké aktivitě, zapojovali se stále méně a 

méně. 

3.13 Participace diskutujících 

V průběhu celého workshopu jsme během diskusí zaznamenali celkem 1489 

reakcí ze strany hráčů, přičemž se celkem diskutovalo o 136 návrzích. To 

představuje v průměru 10,9 reakce najeden návrh. 
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V následujícím textu se zaměříme na kvantitativní analýzu některých aspektů 

diskusí vážících se především na míru spontaneity jednotlivých reakcí a celkovou 

efektivitu diskuse stran participace jednotlivých hráčů. 

Spontaneita reakcí 

Při pozorování interakcí jednotlivých účastníků diskuse na straně hráčů nebylo 

možné nepovšimnout si určitých specifičností v oblasti spontaneity reakcí. Hráč totiž 

mohl jednak sám nějakým (výše uvedeným) způsobem reagovat, avšak mohl také 

k takovéto reakci být vyzván moderátorem. Pokud byl hráč vyzván jiným hráčem, 

bereme to jako spontánní reakci, neboť na rozdíl od osoby moderátora-vyučujícího 

není mezi hráči-spolužáky žádný institucionální vztah, který by na položenou otázku 

„nutil" odpovídat. 

Obecně je možné říci, že množství pozorovaných spontánních reakcí vzrůstalo 

během prvních několika (2-3) kol a poté se ustálilo na určité hranici specifické pro 

každou skupinu. Není tedy možné tento postřeh stran absolutní četnosti nějak 

zobecnit, přesto se však dají nalézt určité společné rysy napříč všemi skupinami. 

Zvýšené množství spontánních reakcí bylo pozorováno především ve spojitosti 

s určitými hráči (viz diskusní styly) a samozřejmě s určitými tématy. Především šlo o 

taková témata, která byla svou povahou kontroverzní (např. legalizace prostituce či 

zákaz kouření) nebo jejichž problematika byla konkrétní, poměrně jednoduchá a 

tudíž i snadno uchopitelná, nejlépe obojí. U náročnějších, abstraktních témat (např. 

evropský prezident), pod nimiž si hráči zřejmě nedokázali představit nic konkrétního, 

nebo pro ně byla nezajímavá, k příliš mnoha spontánním reakcím nedocházelo. 

Celkově se ukázalo, že hráči reagovali častěji spontánně (951 spontánních reakcí 

ku 538 nespontánním). 

Přehled spontánních a nespontánních reakcí uvádíme níže v tabulce včetně 

procentuálního zastoupení: 
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Tabulka 19: Spontaneita reakcí 

Spontánní reakce Nespontánní reakce 

Projev Četnost Četnost Četnost Četnost 

(abs.) (%) (abs.) (%) 
Věcná argumentace 275 28,9 165 30,7 

Shození názoru 186 19,6 76 14,1 

Souhlas či nesouhlas s návrhem 113 11,9 12 2,2 

Shození kompetence 97 10,2 10 1,9 

Lhostejnost 71 7,5 36 6,7 

Odlehčení 56 5,9 26 4,8 

Předložení návrhu 44 4,6 9 1,7 

Otázka 37 3,9 5 0,9 

Nevěcná argumentace 26 2,7 25 4,6 

Akceptace názoru 18 1,9 41 7,6 

Vyzdvižení kompetence 17 1,8 4 0,7 

Prezentace 11 1,2 129 24,0 

Z 951 100 538 100 

U nespontánních reakcí, tj. takových, které jsou vyvolány moderátorem je četnost 

pořadí poněkud odlišná od reakcí spontánních. Stejně tak i celkové množství 

takových reakcí, které se jednak lišilo dle skupiny, jednak dle tématu, jak jsme uvedli 

výše. 

Je zřejmé, že na přímý dotaz moderátora největší část oslovených reagovala 

věcnou argumentací. Stejného výsledku jsme byli svědky i při reakci spontánní. 

Můžeme se jen domnívat, jaká zde bude souvislost. Očekávali bychom, že při otázce 

položené autoritou (učitelem) bude počet korektních (tj. takových, aby byla autorita 

uspokojena) odpovědí značný nárůst. Ve skutečnosti však tato pro diskusi jistě 

nejpřínosnější reakce při zásahu moderátora nijak významně kvantitativně 

nevzrostla. 

Jako druhá nej častější je u nespontánních reakcí prezentace (oproti velmi 

nízkému výskytu u reakcí spontánních). Nemá význam zde hlouběji vysvětlovat 

proč, neboť na počátku každého diskusního bloku (tj. při přechodu na nové téma) 

vždy moderátor vyzval autora návrhu k prezentaci. 
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Shození názoru je mezi nejčastěji se objevujícími reakcemi v obou případech, 

pokles můžeme pozorovat u reakcí nespontánních. Studentům tedy evidentně nedělá 

problém vyjádřit nesouhlas s něčí myšlenkou. 

Diskrepance se objevuje u akceptace názoru. Je zřejmé, že na základě vyzvání 

moderátorem se akceptace názoru objevovala častěji. 

Zajímavý je rozdíl mezi množství nevěcné argumentace, která byla častější u 

nespontánních projevů. Očekávali bychom poměr spíše opačný, vzhledem k tomu, že 

na otázku moderátora-vyučujícího se očekává relevantní odpověď. Přesto se 

domníváme, že vysvětlení tohoto jevu je nasnadě. Nevěcná argumentace je svou 

podstatou projevem vzdoru proti diskusi jako takové, a je buď (a) vyjádřením 

nezájmu o diskusi (nezajímá mě to, tak nechci přijít s dobrým argumentem) nebo (b) 

projevem nedostatku znalostí mluvčího (nevím o tom dost/nic, a proto nemohu přijít 

s dobrým argumentem). Povšimněme si především rozdílu mezi nechci a nemohu. 

Tento projev ekvifinality (dvě různé příčiny vedou ke stejnému důsledku) by měl být 

pro vyučujícího poměrně podstatný, neboť obě příčiny mají různé řešení. Pro nás je 

však nyní stěžejní, spíše proč hráči takto argumentovali častěji po vyzvání. Je tomu 

tak zřejmě proto, že pokud nechtěli či nemohli přijít s argumentem či se jinak zapojit 

do diskuse spontánně, nezapojili se. Bylo by i nelogické věnovat úsilí ktomu, 

abychom ostatním sdělili, že nás daný problém nezajímá či o něm nic nevíme přesto, 

že, a to je tu podstatné, máme možnost získat si dostatek informací. Ve chvíli kdy 

jsme ale vyzváni a nacházíme se v jedné z uvedených pozic (nemohu-nechci), 

můžeme se pokusit zájem předstírat nebo přejít do vzdoru a přiznat skutečnost. Kolik 

hráčů svůj zájem předstíralo, samozřejmě nevíme, avšak našlo se určité množství 

takových, kteří svůj nezájem/neznalost nijak nemaskovali. Zřejmě stejné vysvětlení 

můžeme použít u projevů lhostejnosti (přestože takové projevy se objevovaly stejně 

frekventovaně u spontánních i nespontánních reakcí). 

Nižší výskyt předložení návrhu u nespontánních reakcí byl způsoben způsobem, 

jakým moderátor kladl otázky či spíše tím, že otázku, která by přímo vyzývala k této 

reakci téměř nepokládal. 

Výraznější rozdíl je také u akceptace názoru. Spontánně k ní docházelo poměrně 

zřídka, zatímco po vyzvání byla situace jiná. Zdůvodníme to tím, že vyjádření 

souhlasu může být v některých případech projevem nezájmu a poměrně snadným 

způsobem, jak se vyhnout dalším otázkám ze strany moderátora. V praxi se také 
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moderátor po akceptaci návrhu, jehož součástí nebylo zdůvodnění, již příliš často po 

tomto zdůvodnění neptal, a tak je možné pokládat tento projev svým způsobem za 

„laciný" únik ze situace. 

Vyzdvižení kompetence se objevovalo velmi málo v obou případech, při vyzvání 

moderátorem v podstatě vůbec, neboť moderátor nepoužíval žádné otázky, které by 

k tomuto mohly směřovat. 

Podle očekávání bylo mnohem větší zastoupení shození kompetence u 

spontánních reakcí. Jelikož je takovýto projev možné považovat za útok (a tudíž i 

porušení určitých, školní institucí určených a nepsaných pravidel vzájemných vztahů 

mezi žáky) či výzvu k přímé konfrontaci, docházelo k němu častěji v okamžiku, kdy 

daná situace nebyla navozena „uměle" a impuls k takovémuto agresivnímu počinu 

nesměřoval od vyšší autority přítomného vyučujícího. Ten se naopak snažil podobné 

projevy mírnit. 

Moderátor nepoužíval žádnou otázku, která by přímo vybízela k projevu 

označovanému vnáší škále jako otázka. Proto se u nespontánních reakcí téměř 

neobjevila, a pokud ano, bylo to nejčastěji jako reakce na otevřené či shrnující 

otázky. Stejně je tomu i u reakce navazující, tj. souhlasem či nesouhlasem s návrhem. 

Participace dle pohlaví 

Mohli jsme pozorovat rozdíly v míře participace mezi dívkami a chlapci. Tabulka 

20 m.j. prezentuje množství zaznamenaných reakcí u obou pohlaví, přičemž je 

patrné, že dívky měly oproti chlapcům o něco vyšší účast na diskusích. V průměru na 

jednu dívku připadalo 11,8 reakce najedno diskutované téma, zatímco na jednoho 

chlapce 10,7 reakce. Tento rozdíl tedy vzhledem k celkovému počtu sledovaných 

reakcí není nijak výrazný. 

Mimo odlišnosti stran celkového počtu reakcí jsme však zaznamenali odlišnosti 

mezi zastoupením jednotlivých typů reakcí. V tabulce 20 je patrné, že četnost 

výskytu některých projevů u chlapců a dívek liší: 

Dívky relativně častěji používaly věcnou argumentaci. Toto však nijak 

neovlivnilo množství argumentace nevěcné, která je u obou pohlaví zastoupena 

přibližně stejnou měrou. Dívky oproti chlapcům mnohem méně často projevovali 

shození něčího názoru či kompetence, avšak jasně u nich převažuje množství projevů 
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lhostejnosti a také častěji kladly otázky vyučujícímu. Pro chlapce je naopak typická 

poměrně frekventované užívání odlehčení a předkládání návrhů stejně jako vyšší 

míra shození názoru i kompetence. 

Tabulka 20: Reakce dle pohlaví25 

Chlapci Dívky 

Projev Četnost Četnost 

Četnost (%) Četnost (%) 
Věcná argumentace 218 27 213 33 

Shození názoru 165 21 88 13 

Souhlas či nesouhlas s návrhem 68 9 51 8 

Shození kompetence 81 10 26 4 

Lhostejnost 41 5 66 10 

Odlehčení 69 9 12 2 

Předložení návrhu 38 5 11 2 

Otázka 5 1 37 6 

Nevěcná argumentace 20 3 31 5 

Akceptace názoru 27 3 28 4 

Vyzdvižení kompetence 6 1 14 2 

Prezentace 62 8 76 12 

Z 800 100 653 100 

Efektivita diskuse 

Byly však námi sledované diskuse skutečně takové, že mohou být označeny jako 

efektivní? V teoretické části této práce jsme se zmínili o indexu participace (I.P.) a 

vzorci pro jeho výpočet. Uvedený vzorec jsme aplikovali na jednotlivé skupiny 

účastnící se našeho výzkumu s následujícími výsledky: 

Ze sedmi pozorovaných skupin pouze u tří (Němčináři, Dopravci a Nezávislí) 

dosahuje I.P. nad 90 bodů. Jedna skupina (Francouzštináři) dosáhla druhé 

(nadprůměrné) kategorie, dvě skupiny (Programátoři a Angličtináři) dosáhly 

25 Tabulka 20 nezahrnuje reakce vyučujícího ze hry Věřících. 
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výsledku průměrného a jedna skupina (Věřící) se ukázala být diskusí podprůměrně 

efektivní. 

U skupiny Věncích je možné vysvětlit takový výsledek skutečností, že na rozdíl 

od ostatních skupin se diskuse přímo účastnil učitel, který měl zároveň nejvíce 

diskusních příspěvků. V případě, že bychom při výpočtu I.P. učitelovy reakce 

nezapočítali, dosáhla by skupina poměrně dobrého výsledku (84). 

Tabulka 21: Index Participace 

Třída I.P. 

Němčináři 93 

Programátoři 76 

Francouzštináři 81 

Angličtináři 74 

Věřící 65 

Dopravci 92 

Nezávislí 95 

Celkově je možné sledované diskuse ohodnotit spíše kladně, neboť průměrné I.P. 

je 82. Zdá se tedy, že v rámci podmínek, které jsme měli k dispozici jak vyučující, 

tak studenti dokázali udržet diskuse na poměrně vysoké úrovni. 
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4. DISKUSE 

V této práci jsme na základě pozorování malých skupin během diskusí získali 

poměrně komplexní náhled na to, jakým způsobem takové diskuse ve školním 

prostředí mohou probíhat. Podařilo se nám přiblížit a popsat jednak chování 

vyučujících - moderátorů, jednak chování studentů - diskutérů. 

Pokusíme se nyní shrnout výsledky, k nimž jsme v rámci našeho výzkumu 

dospěli. Zároveň věnujeme pozornost i nedostatkům a komplikacím, s nimiž jsme se 

setkali a nastíníme některá nová témata, kterými by bylo možné se v rámci této 

problematiky dále zabývat. 

4.1 Diskusní styly 

Odhalili jsme, že během diskuse se každý jeden její účastník projevuje dle 

jedinečného schématu, tj. používá pro své zásahy do diskusního procesu určitý 

inventář projevů. Na základě analýzy tohoto inventáře se nám podařilo vyčlenit deset 

základních tzv. diskusních stylů odlišujících se od sebe jednak způsobem 

komunikace s ostatními, jednak mírou aktivity etc. 

Zjištění, že v rámci diskuse, která je řízena pouze zčásti či vůbec, se každý 

jedinec projevuje odlišným způsobem, není samozřejmě nijak nové; dřívější 

experimenty s malými skupinami předpokládaly, že podobná diskuse umožňuje 

jedinci projevit některé své specifické osobnostní charakteristiky, které by jinak bylo 

nutné komplikovaně (a neefektivně) zjišťovat. Bass (1949, 1954) např. zmiňuje 

využívání neřízených diskusí jako nástroje pro výběr vhodného kandidáta pro určité 

typy profesí (především pak vedoucí pozice) a i na základě naší analýzy by zřejmě 

bylo možné předikovat u některých jedinců zvýšenou úspěšnost v určitých 

pracovních pozicích. 

Samozřejmě však musíme zohledňovat, že data, která máme, jsou spojena s velmi 

specifickou situací, a že tedy nemusí přenášet svůj diskusní styl i mimo ni, jinými 

slovy se v běžném životě může projevovat odlišně. I během samotného workshopů u 

některých docházelo jednak k přechodu mezi jednotlivými styly, jednak k vývoji od 

jednoho stylu k jinému. To může naznačovat určitou časovou nestálost diskusních 

stylů. 
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4.2 Agresivita v diskusi 

Je možné bez jakýchkoliv pochybností přednést závěr, že v každé námi 

pozorované skupině byla přítomna jistá míra agresivity. Tato agresivita byla zčásti 

vyvolána typem úkolu, který měla skupina řešit, jelikož jednotliví účastníci měli 

zastávat různý názor. Řešení prostřednictvím agrese však nebyl jediný možný 

způsob. Mezi ty neagresivní patří např. konsensus či jiná forma dohody. 

Některé diskusní styly na sebe však vázaly vyšší množství agresivity, než styly 

ostatní. Mezi ty nejagresivnější můžeme zařadit Agresora, Bojovníka a v některých 

případech též Šprta. Jako agresivní je označujeme proto, neboť tito diskutující ve 

zvýšené míře používali vyjádření negativních emocí (shození kompetencí a shození 

názoru). 

V této souvislosti zmíníme experiment, který realizovali Yarnold, Muese a 

Grimm (1985). Jeho průběh byl ne nepodobný našemu, neboť vněm skupiny 

několika jedinců měly za úkol volně diskutovat na předem dané téma, které svou 

povahou bylo tématům ze hry Evropa 2045 velmi blízké (např. témata kontroly 

jaderné energie či legalizace potratů - oba jsou ve své podstatě kontroverzní a nemají 

jednoznačné řešení). Uvedený experiment vycházel z teorie osobnosti typu A a B , 

vzniklé v 50. letech 20. století (každý účastník výzkumu prodělal dotazníkové šetření 

pomocí JAS (Jenkyns Aktivity Survey) na zjištění míry chování typu A). 

U pokusných osob pak bylo sledováno množství projevů, kdy jedinec 

prezentoval, bránil či jinak podporoval svůj vlastní názor (tzv. pro-self arguments), 

dále pak množství projevů, kdy jedinec odmítal, vyvracel či jinak shazoval názory 

někoho jiného (tzv. anti-other arguments). V obou zmíněných nacházíme značnou 

podobnost s našimi kategoriemi projevů typu vyzdvihování názoru či kompetence a 

shazování názoru či kompetence. Autoři odkazují na své dřívější práce, kdy právě 

tyto kategorie vyhodnotili jako způsoby, kterými se interpersonálně dominantní 

jedinci pokoušejí získat kontrolu nad činností skupiny. 

26 Teorie uvažuje o tzv. A typu osobnosti, který je spíše netrpělivý, málo sebejistý, se zvýšenou 

hostilitou a agresivitou, s vyšší mírou soutěživosti etc. a B typu, který je naopak popisován jako 

trpělivý, umírněný, vlídný, relaxovaný. 
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Výsledkem zmíněného výzkumu bylo zjištění, že oba uvedené projevy (pro-self a 

anti-other arguments) měly vyšší míru výskytu u jedinců typu A. Zdá se tedy, že 

míra takového typu agresivního chování vychází ne pouze z dané situace, potažmo 

kontextu, ale i z osobnostní struktury, a není tedy možné se jí během diskuse zcela 

vyhnout. I v našem případě se projevy agrese objevovaly poměrně často, avšak ve 

většině případů byly korigovány ze strany moderátora, a tak se téměř nestalo, že by 

probíhající diskusi nějak vážně narušily. 

4.3 Míra participace 

Za využití matematického postupu jsme mohli na základě absolutní četnosti 

výskytu jednotlivých reakcí během diskuse všechny skupiny rozčlenit dle efektivity 

do různých kategorií. Ukázalo se, že tři skupiny byly v diskusi velmi efektivní, tři 

pak průměrně a pouze jedna dosáhla skóru podprůměrného, špatného. V posledním 

případě byl tento výsledek ovlivněn zřejmě tím, že v dané skupině se vyučující hry 

účastnil jako jeden z hráčů. 

Jaký vliv má na efektivitu diskuse její moderátor nelze jednoznačně odpovědět, a 

to především kvůli příliš malému počtu sledovaných skupin. Pokládáme však jeho 

způsob vedení diskuse zajeden z možných vlivů, společně s počtem hráčů, řešenými 

tématy, trváním diskuse, složením třídy a faktory vycházejícími přímo z jednotlivých 

hráčů (struktura osobnosti etc.). McGinnies a Vaughan (1957) uvádějí jako faktory 

míry participace jedince na diskusi jednak socioekonomický status (vzdělání, příjem 

etc.), jednak míru obeznámenosti s daným tématem. Vzhledem k námi používaným 

tématům je možné tvrdit, že existuje určitá souvislost mezi vzděláním hráče (jelikož 

byli všichni středoškoláci, je třeba za rozdílnost považovat různou hloubku výkladu 

v rámci základů společenských věd) a množstvím znalostí v dané oblasti. 

U dvou skupin řízených stejným moderátorem (Francouzštináři a Angličtináři) 

jsme měli možnost vzájemně porovnat jejich efektivitu a výsledek byl v obou 

případech poměrné odlišný (81a 74). Jeden takový případ však nelze generalizovat. 

Celkově je však možné pokládat výsledky dosažené všemi skupinami za poměrně 

dobré s průměrným I.P. 84, což je kategorie nadprůměrná. 

Zmínili jsme, že v rámci diskuse docházelo jednak k reakcím spontánním, jednak 

k reakcím nespontánním, tj. takovým, které reagovaly na vyzvání moderátora. 
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Popsali jsme, že oba typy se liší v rozložení jednotlivých typů projevů, jednak dle 

absolutní četnosti (ve prospěch reakcí spontánních, byť toto záviselo do značné míry 

na dané skupině). 

Díky tomu, že diskuse byla aktivně řízena moderátorem, nenastávala situace, kdy 

by si diskusi pro sebe uzurpovalo několik nejaktivnějších hráčů na úkor hráčů 

ostatních, méně aktivních. Moderátor tak mnohdy umožnil projevit se i takovým 

hráčům, kteří by se jinak do podobné diskuse nezapojili. 

Stran pohlaví je možné konstatovat, že chlapci i dávky měli téměř shodnou míru 

účasti na diskusích. 
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5. ZÁVĚR 

Pro autory hry Evropa 2045, ale i vyučující, kteří participovali na tomto výzkumu 

(a samozřejmě i mnohé další, kteří potenciálně o zavedení podobného nástroje do 

výuky uvažují) je jistě stěžejné otázka, zda je možné tuto či obdobnou metodu 

efektivně realizovat ve školním prostředí. Zde již nebude naše odpověď jednoznačná, 

neboť jsme se v podstatě v průběhu našeho výzkumu zaměřovali spíše na sociální 

než pedagogické prvky. Přesto můžeme představit určité závěry, které jsme na 

základě našich pozorování učinili: 

5.1 Poznatky ze hry 

Výhoda scénářů 

V popisu Evropy 2045 jsme zmínili, že součástí každé partie, potažmo každého 

workshopu je též umělý scénář, který má hráčům jednak umožnit bližší seznámení 

s hrou, jednak na počátku workshopu „vyplnit" prázdné diskuse, neboť hra sama 

generuje témata, o kterých je možné diskutovat a následně hlasovat. 

Ukázalo se, že scénáře plní především jednu velmi důležitou funkci, a to, že 

umožní hráčům i moderátorům vyzkoušet si průběh diskuse „nanečisto". To oběma 

stranám umožní proniknout do mechanismů diskuse a díky tomu se vyvarovat např. 

výše uvedené diskusní chyby či komplikacím s pohybem moderátora. Obojí má 

jeden společný prvek, a to skutečnost, že se v podstatě bez výjimky tyto 

(problematické) projevy během prvních několika kol eliminují a nadále průběh 

workshopu již nijak nekomplikují. 

Participace vyučujícího 

Viděli jsme, že většina pedagogů, jejichž úkolem bylo diskusi řídit, moderovat, 

přistupovala k tomuto zadání poměrně specificky, tj. nebylo vždy možné 

jednoznačně vysledovat v jejich chování určité nadřazené společné prvky. Přesto 

jsme se pokusili analyzovat jejich aktivitu, a to na dvou rovinách - rovině 

proxemické (pohybové) a rovině sociální. 
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Zaznamenali jsme různorodost stran pohybu pedagoga - moderátora, přičemž 

jsme jejich pohyb mohli popsat s využitím dvou proměnných, kterými byla (a) 

pozice (uvnitř, vně či na kruhu) a (b) pohyb (pohybuje se, nepohybuje se). Ukázalo 

se, že mnozí vyzkoušeli několik různých kombinací, z nichž některé se ukázaly být 

zcela či částečně nevhodné, limitující, přičemž nejčastěji skončili na kombinaci vně 

kruhu-nepohybuje se. 

Moderátor diskusi řídil za pomoci interakce s diskutujícími. Tato interakce měla 

nejčastěji podobu tzv. otázek, jimiž moderátor řídil a usměrňoval diskusi. Podařilo se 

nám rozlišit celkem dvanáct typů otázek, přičemž každý má své jasné využití vážící 

se na konkrétní diskusní situaci. 

Jako nedostatek zde spatřujeme absenci kvantitativní analýzy množství interakcí 

mezi moderátorem a jednotlivými diskutujícími. Přesto, že množství moderátorových 

reakcí bylo jistě z části ovlivněno samotnými hráči, pokládáme za vhodné zabývat se 

jimi v případném dalším výzkumu v této oblasti. 

Skupinová diskuse jako diagnostický nástroj 

Zmínili jsme skutečnost, že o diskusi jako možného nástroje se uvažovalo již 

v minulost (Bass, 1949, 1954). Takové využití se však omezovalo a dodnes zřejmě 

omezuje spíše na oblast práce a organizace než na školní prostředí. Naše zjištění 

v rámci pozorování třídních kolektivů během diskuse by však mohla být jakýmsi 

nastíněním dalšího využití právě v této oblasti. 

Nezřídka se stává, že škola potřebuje v rámci třídy provést zjištění vzájemných 

vztahů a celkové struktury skupiny. Jako přirozený nástroj, který je pro tento účel 

zřejmě nejvhodnější, můžeme bezesporu označit sociometrii, ať už se jedná o 

Hrabalův SO-RA-D či jinou metodu. Není však těžké si představit, že mohou nastat 

takové situace, kdy není v dané třídě sociometrii možné provést tak, aby její 

výsledky byly skutečně validní. Jednak může nastat problém ze strany rodičů (či 

dospělých studentů), kteří nedají k vyšetření souhlas, jednak mohou přímo studenti 

(či žáci) dotazník odmítnout vyplnit, vyplní jej nedbale či záměrně jinak, než jaká je 

skutečnost. V takových případech je využití a interpretace jakékoliv sociometrie 

velmi omezené. 
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V našem výzkumu se však ukázalo, že by mohlo být možné vysledovat bližší 

vazby mezi projevy během diskuse a pozicí ve skupině. Pro třídního učitele či 

případného poradenského pracovníka by pak mohla diskuse být vhodným způsobem, 

jak nenásilnou formou proniknout do struktury daného kolektivu. 

5.2 Úspěšnost v diskusi 

I když jsme původně očekávali, že se nám podaří díky sesbíraným datům 

vysledovat i určité proměnné stran úspěšnosti jednotlivých hráčů - diskutérů, 

musíme tuto oblast bohužel označit za neuzavřenou, a tudíž vhodnou k dalšímu 

případnému zkoumám. K tomuto rozhodnutí jsme museli přikročit vzhledem k faktu, 

že pro učinění relevantních závěrů nám chyběly některé informace, jež však 

považujeme za klíčové. 

Původně jsme očekávali, že vyjdeme z následujícího schématu: 

Očekávali jsme, že bude možné kvantitativně vyhodnotit úspěšnost jednotlivých 

hráčů na základě výsledků jednotlivých hlasování a tato data následně vztáhnout 

k proměnným uvedeným ve schématu. To by samozřejmě možné bylo, avšak při 

plánování výzkumu jsme podcenili některé skutečnosti, které zde můžeme zahrnout 

do kategorie kontext. Patří sem především postoj hráče k tématu a vliv 

mimodiskusních jednání. Oba tyto faktory pokládáme pro takovou analýzu za natolik 

důležité, že se nedomníváme, že by měla být realizována bez jejich zohlednění. 
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Postoj hráče k tématu 

V popisu hry jsme uvedli, že je možné dle agendy jednotlivých států rozdělit 

všechny hráče při hlasování do tří kategorií, a to na (a) souhlasící (A+); (b) 

nesouhlasící (A"); (c) indiferentní (A°). Ve skutečnosti však není možné vystačit si 

s rozdělením na tyto tři skupiny, protože nezohledňují vlastní osobní postoj hráče 

k danému problému. Agenda je pouze jedním z přítomných vlivů, které formují 

celkové stanovisko k danému problému. Tím dalším je samozřejmě vlastní postoj, 

vlastní hodnoty a preference, které daný hráč zastává v reálném světě. V rámci 

agendy má například hráč za úkol prosazovat zákaz kouření na veřejných prostorách, 

byť je sám kuřák a takovéto opatření je zcela proti jeho přesvědčení. 

Jen těžko bychom si proto mohli představit, že osobní postoj nemůže ovlivnit na 

míru horlivosti, sjakou bude hráč své stanovisko prosazovat. Podle osobních 

preferencí můžeme opět utvořit tri kategorie: (a) souhlasící (P+); (b) nesouhlasící (P" 

); (c) indiferentní (P°). 

Vzájemnou kombinací výše uvedených šesti kategorií je možné vyčlenit celkem 

devět tzv. stanovisek, a to: 

1. A*P+ (hráč s daným návrhem souhlasí jak osobně, tak v rámci své 

agendy) 

2. A+P~ (agenda hráče s návrhem souhlasí, ale osobně je hráč proti) 

3. A+P° (agenda hráče s návrhem souhlasí a osobně hráč k danému 

návrhu nemá žádný postoj) 

4. A°P+ (hráč s daným návrhem souhlasí osobně a jeho agenda je 

k danému návrhu indiferentní) 

5. A°P" (hráč s daným návrhem osobně nesouhlasí a jeho agenda je 

k danému návrhu indiferentní) 

6. A°P° (hráč ani jeho agenda nemají k danému návrhu žádný postoj) 

7. A"P° (agenda hráče s návrhem nesouhlasí a osobně hráč k danému 

návrhu nemá žádný postoj) 

8. A~P" (agenda hráče ani hráč osobně s návrhem nesouhlasí) 

9. A"P+ (agenda hráče s návrhem nesouhlasí, ale osobně je hráč pro) 
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Uvedené rozčlenění není samoúčelné, vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, 

že celkové stanovisko je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují míru motivace 

přesvědčovat ostatní o určitém návrhu. 

Předpokládáme, že největší motivaci budou mít ti, kteří mají k danému návrhu 

nějaký postoj (kladný či záporný). Tento postoj se shoduje osobně i v rámci agendy. 

Dá se tedy předpokládat, že nejvíce budou své stanovisko hájit hráči typu A+P+ a A" 

Mimodiskusní jednání 

V popisu hry jsme uvedli, že hráči měli vždy po proběhnuté diskusi pár minut na 

určité „zákulisní" jednání. Tento prostor byl vyčleněn autory hry z toho důvodu, aby 

hráči mohli upřesnit své požadavky v případě nabídky vzájemné podpory etc. 

V rámci tohoto prostoru nebylo možné jednotlivé hráče sledovat, neboť vzájemné 

rozhovory probíhaly najednou a v prostoru celé třídy (či tříd). Bylo by jistě poměrně 

zajímavé analyzovat takovéto projevy a jejich odlišnosti od projevů v rámci oficiální 

skupinové diskuse v podobě, v jaké jsme o ní hovořili v této práci, avšak podobná 

analýza by si vyžádala svůj vlastní výzkum, který by byl od našeho v mnoha 

ohledech jistě odlišný. 
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