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Abstrakt 

 Cílem bakalářské práce „Zážitkově reflektivní aktivity v primární prevenci sociálně 

patologických jevů“ je teoretické vymezení zážitkově reflektivních aktivit ve vztahu 

k prevenci sociálně patologických jevů a seznámení se zážitkově reflektivní metodou 

Divadla fórum. Tato bakalářská práce je zaměřena převážně teoreticky. 

 V první kapitole se věnuji problematice sociálně patologických jevů, příčinám 

vzniku sociálně patologického chování a vymezení a klasifikaci sociálně patologických 

jevů. V druhé kapitole se zaměřuji na primární prevenci a její realizaci. Třetí kapitolu 

věnuji zážitkově reflektivním aktivitám, zážitkové pedagogice a výchově prožitkem. Čtvrtá 

kapitola se zabývá metodou Divadla fórum, jeho historií, ale především realizací. Pátá 

kapitola je zaměřena více prakticky, popisuji v ní mé osobní zkušenosti s metodou Divadla 

fórum a její realizací na základních školách. Tyto zkušenosti dokresluji výzkumnou sondou 

realizovanou formou rozhovorů. Tyto rozhovory jsou zaměřeny na názory a zkušenosti 

učitelů s metodou Divadla fórum.  

 

 

Klíčová slova 

sociálně patologické jevy, primární prevence, rizikové chování, zážitkově reflektivní 

aktivity, zážitková pedagogika, výchova prožitkem, dramatická výchova, Divadlo fórum 

  



5 

 

Summary 

 The aim of presented bachelor thesis named „Experiential-reflective activities in 

primary prevention of socially pathological phenomena“ is to theoretically set the 

experiential-reflective activities in relation to the prevention of socially pathological 

phenomena and to introduce the experiential-reflective method of Forum Theatre. This 

thesis is focused mainly theoreticaly.    

 First part introduces  the socially pathological phenomena, the cause of socially 

pathological behavior and demarcation and classification of socially pathological 

phenomena. Second part is focused on primary prevention and its realisation. Third part 

describes the experiential-reflective activities, experiental learning and learning-by-doing 

method. Fourth chapter is about the Forum theatre method, it‘s history and mainly it’s 

realisation. The last part is practically focused, it describes author’s personal experience 

with Forum theatre and it’s relisation in the elementary schools. In addition, this 

experience is enriched by research interviews. These interviews are focused on opinions 

and experience of the teachers who are familiar with Forum theatre method. 

 

 

Keywords 

socially pathological phenomena, primary prevention, risk behavior, experiential-reflective 

activities, experiential learning, learning by doing, Forum theatre, drama education   
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Úvod 

 Téma své bakalářské práce jsem si vybrala na základě svého zájmu o zážitkovou 

pedagogiku, dramatickou výchovu a primární prevenci rizikového chování. Tyto oblasti 

spojuje metoda Divadla fórum, které se dlouhodobě věnuji. K této metodě jsem se dostala 

před dvěma lety díky občanskému sdružení Život bez závislostí, které tuto metodu 

realizuje. Hned po prvním představení, kterého jsem se zúčastnila, mě tato metoda nadchla. 

Je to neobvyklé, ale velice zajímavé pojetí primární prevence rizikového chování, které 

bohužel není příliš známé. Tato skutečnost stála na počátku vzniku této bakalářské práce. 

Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s nepříliš známou metodou Divadla 

fórum a teoreticky popsat realizaci této metody. Metoda Divadla fórum je velmi 

zajímavým interaktivním způsobem primární prevence sociálně patologických jevů, ve 

kterém není nejdůležitější herecký výkon, ale zkušenosti a zážitky, které díky této metodě 

účastníci získají. Není právě zážitek tím, co v nás zůstává navždy? Právě primární 

prevence může díky zážitku nabýt na své účinnosti. A proto bych byla ráda, aby byla tato 

práce inspirací pro všechny, kteří se odborně věnují primární prevenci sociálně 

patologických jevů nebo pro odborníky z oblasti zážitkové pedagogiky či dramatické 

výchovy. Každý pedagog se setkává s dětmi a mladistvými, kteří řeší problémy ve 

vztazích, v sebepojetí, problémy s alkoholem a závislostmi. Divadlo fórum představuje 

pomoc při řešení těchto problémů. 

 Práce je zaměřena teoreticky a informativně. První kapitola se věnuje sociálně 

patologickým jevům, vymezení pojmů, příčinám vzniku sociálně patologického chování a 

vymezení a klasifikaci sociálně patologických jevů. V druhé kapitole je popsána primární 

prevence rizikového chování, se zaměřením na efektivitu primární prevence. Třetí kapitola 

je zaměřena na učení prostřednictvím zážitku, výchovu prožitkem a zkušenostní učení. Je 

zde uvedeno, kde je možné se s učením prostřednictvím zážitku setkat. Konkrétněji se zde 

věnuji dramatické výchově, která nás zavede až do čtvrté kapitoly. Čtvrtá kapitola vychází 

z mých zkušeností a popisuje metodu Divadla fórum, její historii, ale především realizaci.  

 Poslední, tedy pátá kapitola, se věnuje mým osobním zkušenostem s metodou 

Divadla fórum. Uvádím zde dvě nejčastěji hraná představení Divadla fórum a jejich cíle. 

Své zkušenosti poté doplňuji o zkušenosti učitelů, kteří se s metodou Divadla fórum 

setkali. Nakonec je zde krátké zamyšlení nad zkušenostmi, klady i zápory Divadla fórum, 

jak z pohledu učitelů, tak i z mého pohledu.   
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1 Sociálně patologické jevy 

 V dnešní době stále častěji slyšíme pojem sociálně patologické jevy. Pro začátek je 

nutné si tento pojem vymezit. „Jedná se o variabilní škálu jevů, které vnímáme jako 

nechtěné, nežádoucí nebo až nepřijatelné.“ (Fischer, Škoda, 2009, str. 13). Sociálně 

patologické jevy jsou odvozené od tzv. normality společnosti (tj. standardizovaného, 

očekávaného a vyžadovaného chování) (Kraus, Hroncová, 2007). Pokorný (2003) definuje 

sociálně patologické jevy jako chování jedince, charakteristické nezdravým životním 

stylem, nedodržováním nebo porušováním sociálních norem, předpisů, etických hodnot, 

chování, které vede k poškozování zdraví jedince a prostředí, ve kterém žije. A v důsledku 

vede k individuálním, skupinovým a celospolečenským poruchám a deformacím. Není to 

problém pouze v České republice, ale je to celosvětový problém, který je nutné řešit. 

 Sociální patologie je klíčovým pojmem. Vychází z latinského pathos, což znamená 

utrpení nebo choroba. „Jde o souhrnné označení nezdravých, abnormálních a obecně 

nežádoucích společenských jevů.“ (Fischer, Škoda, 2009, str. 14). Studiem těchto jevů se 

zabývají vědní disciplíny jako sociologie, psychologie, etopedie, medicína a další. Tyto 

vědní disciplíny se zabývají příčinami vzniku konkrétních sociálně patologických jevů, 

analýzou zdrojů a příčin jejich existence ve společnosti. Dále stanovují a aplikují 

preventivní postupy k eliminaci těchto jevů. Sociální patologie tedy zkoumá zákonitosti 

projevů společensky nežádoucího chování, porušujícího sociální, morální či právní normy 

společnosti (Fischer, Škoda, 2009). 

 Sociální patologie je jedním z odvětví sociologie, které je spojováno s prací H. 

Spencera, který se věnoval tzv. „organistickému proudu“ v sociologii, v této koncepci šlo o 

zdůraznění podobnosti rysů lidské společnosti a biologického organismu. Hledal paralelu 

mezi patologií jako nemocí a patologií jako společenskou chorobou. E. Durkheim považuje 

sociální patologii za vědu o chorobách a nepříznivých skutečnostech, které se stávají 

organickou součástí společnosti (Fischer, Škoda, 2009). 

 Pojem sociální patologie je často zaměňován s pojmem sociální deviace. Zatímco 

sociálně patologické jevy jsou pro společnost či jednotlivce vždy negativní, u sociální 

deviace tomu tak být nemusí. Sociální deviace pochází z latinského slova deviatio, jehož 

význam je odchylka nebo úchylka. „Sociální deviace je definována jako způsob jednání, 

které není konformní vůči společenské normě, jež je akceptována většinovou populací.“ 

(Fischer, Škoda, 2009, str. 14). Obecně vzato je deviace jakákoliv odchylka od normální 
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funkce či struktury v přírodě i ve společnosti. Deviace je na rozdíl od sociální patologie 

hodnotově a emocionálně neutrální. V praxi se proto dělí na pozitivní a negativní deviaci. 

Deviace je každé porušení normy (např. extrémní postoje, alkoholismus, ale i prohibice) 

(Fischer, Škoda, 2009). 

 Sociální dezorganizace je pojem blízký sociální deviaci. Tento pojem do 

sociologie zavedla tzv. Chicagská škola, která zkoumala hlavně kriminalitu. Jejími 

představiteli byli například E. Hughes, E. F. Frazier či G. H. Mead. Na rozdíl od sociální 

deviace je tento pojem zaměřený na širší společenské aspekty příčin vzniku patologických 

jevů, sociální deviace zaměřuje pozornost na jedince a jeho jednání. Sociální 

dezorganizace znamená narušení nebo rozklad systému norem společnosti (Fischer, Škoda, 

2009). 

 Normalita je pojem, který není snadné vymezit. Každý člověk je jedinečný a má 

zažité jiné vzorce chování, které považuje za normální. To, co je normální v jedné sociální 

skupině, může být v jiné považováno za abnormální. Normalita je sociokulturně 

podmíněna. Příkladem mohou být gesta v nonverbální komunikaci v různých zemích.  Je 

důležité se umět přizpůsobit normám a společenským pravidlům, tato schopnost 

přizpůsobit se se nazývá konformita. Konformita je společnosti podporována, a to 

pozitivně (odměny, pochvaly) nebo negativně (tresty). Všechny normy se mění v průběhu 

času a vývoje společnosti. Mění se tolerance k různým jevům. To, co bylo dříve 

považováno za normální, je dnes abnormální a naopak. Hodnocení normality závisí na 

mnoha faktorech. Hranice mezi normalitou a abnormalitou je pohyblivá (Fischer, Škoda, 

2009). Sociální normy definuje P. Ondrejkovič (2001, str. 23) jako pravidla pro vědomé 

sociální jednání, předpisy pro sociální chování, očekáváné chování nebo dokonce 

požadované sociální chování, s charakterem kategorického imperativu. 

1.1 Zdroje a příčiny sociálně patologických jevů 

    Vznik sociálně patologických jevů je důsledkem působení různých 

biopsychosociálních faktorů. Příčiny vzniku jsou multifaktoriální. Existují tři základní 

přístupy v teorii příčin vzniku sociální patologie a deviace: (Fischer, Škoda, 2009, str. 28) 

1. Teorie, jež předpokládá existenci určitých typů lidí, kteří mají tendenci volit chování 

mimo společenské normy. 
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2. Teorie situační – předpokládá, že určité sociální situace navozují možnost vzniku a 

rozvoje sociální deviace. Takového chování se může v podstatě dopustit kdokoliv. 

3. Teorie konjunktivní – jedná se o kombinaci obou předchozích přístupů. Východiskem 

této teorie je, že v určitých situacích se určitý typ lidí bude chovat určitým způsobem. 

 Existují také teorie zdrojů sociální patologie, které se snaží objasnit kriminalitu. 

Teorie jsou velmi propracované a lze je aplikovat u vzniku jiných sociálně patologických 

jevů a deviací. Tyto teorie vychází ze tří základních přístupů.  

Mezi biologicko-psychologický přístup patří Lombrosova teorie „criminal man“ 

(teorie rozeného zločince), v níž Lombros dospěl k tomu, že lze identifikovat na základě 

měřitelných tělesných a duševních znaků degenerovanou skupinu lidských bytostí. Později 

Lombroso připustil, že vliv mají i psychosociální faktory. Dále mezi biologicko-

psychologické přístupy můžeme zařadit Goddardovu teorii nízké úrovně mentální 

schopností (oligofrenie), nebo genetické a adopční studie, které srovnávaly jednovaječná a 

dvouvaječná dvojčata a jejich dědičnou podmíněnost (Fischer, Škoda, 2009). 

Sociálně psychologický přístup představuje Teorii osobnosti ve vztahu 

k deviantnímu jednání, ve které Eyseneck podle svého dělení extroverze-introverze, 

emoční labilita-stabilita předpokládá, že neurotičtí jedinci se silnou společenskou orientací 

mají nižší schopnost požadovaného sociálního učení. Takže například bezstarostnost 

emocionálně stabilního extraverta nebo naopak impulzivnost či agresivita nestabilního 

extraverta mohou být příčinou vzniku deviantního chování. Jejich socializace může být 

nedostatečná. Dále je zde Bandurova Teorie sociálního učení, která za klíčový prvek 

považuje sociální učení, a to hlavně imitaci a identifikaci. Výzkumy Bandura orientoval na 

vliv násilí v rodině. Závěrem bylo, že násilné vzory jednání se přenášejí z generace na 

generaci (Kraus, Hroncová, 2007). 

Sociologický přístup vychází z toho, že je jistá souvislost mezi vlivem společnosti 

a chováním jedince. Jednou ze sociologických teorií je teorie kulturního přenosu, která 

předpokládá, že deviantní chování je naučené v primárních skupinách a v interakcích 

s druhými (Fischer, Škoda, 2009). Tuto teorii propracoval Edwin H. Sutherland. Dokazuje 

to na vysokém výskytu sebevražd v Japonsku, kde je sebevražda považována za projev 

odvahy. Další teorií je teorie sociální kontroly. Ta se ptá, proč ostatní také nejednají 

deviantně? Odpovědí je, že nechtějí přijít do konfliktu se sociální kontrolou. Příčinou 
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deviantního chování je tedy absence sociální kontroly. Mechanismy sociální kontroly jsou 

vnitřní (autokontrola, výčitky svědomí) a vnější (realizované okolím, sankce). 

Představitelem teorie sociální anomie je Emil Durkheim (Kraus, Hroncová, 2007). Pojmem 

anomie označil stav společnosti, kdy přestávají platit zákony (právní i morální). Tento stav 

je způsoben změnami ve společnosti, které bortí tradiční hodnoty a normy. „Nastává chaos 

a stav, který vede k nejistotě a následně k patologickému chování.“ (Fischer, Škoda, 2009, 

str. 35). Dle Roberta K. Mertona jde o problém tlaku společnosti na jedince, který ho nutí 

jednat nonkonformně. „Rozpor mezi kulturními normami a sociální realitou vede ke 

zhroucení norem a k anomii.“ (Fischer, Škoda, 2009, str. 35). Anomický stav je podle 

obou představitelů příčinou nárůstu kriminality a deviantních jevů. Dle teorie sociální 

dezorganizace je příčinou deviantního chování sociální situace ve společnosti. Kriminalita 

se týká především chudinských čtvrtí. Představitelé této teorie jsou Florian Znaniecki a 

Robert E. Park. Poslední sociologickou teorií, kterou zde připomenu, je Etiketizační teorie 

(tzv. Teorie „labellingu“). Východiskem této teorie je symbolický interakcionismus, jehož 

zakladatelem je G. H. Mead (Kraus, Hroncová, 2007). Deviace je chápána jako výsledek 

označování jedinců za devianty a to lidmi, kteří jsou pro ně významní (Fischer, Škoda, 

2009). 

V průběhu osmdesátých let 20. Století se objevuje snaha o integraci jednotlivých 

koncepcí.  Vzniká multifaktorový model, který zdůrazňuje kombinaci bio-psycho-

sociálních příčin. Představiteli jsou manželé Gluckeovi. Současná věda zdůrazňuje 

endógenní (faktory geneticky dané, vrozené) i exogenní (prostředí rodiny, tzv. „sociální 

dědičnost“) příčiny vzniku deviantního chování (Kraus, Hroncová, 2007). 

1.2 Klasifikace a kategorizace sociálně patologických jevů 

 Klasifikace sociálně patologických jevů se v odborných publikacích různí.              

P. Ondrejkovič (2001, str. 23) člení sociální chování ve vztahu k sociálním normám takto: 

1. Normokonformní (konformní) sociální chování – je v souladu s normami 

společnosti 

2. Nonkonformní – nápadné, provokující sociální chování, je v tolerančním limitu, 

společností akceptovatelné 

3. Deviantní (odchylné od normality)  

- Disociální 

- Asociální a antisociální 
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- Delikventní 

- Kriminální 

Mezi sociálně patologické jevy řadíme dle Metodického pokynu k prevenci sociálně 

patologických jevů MŠMT (2007): 

- záškoláctví,  

- šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,  

- kriminalita, delikvence,  

- užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále 

jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi 

souvisejícími s užíváním návykových látek,  

- závislost na politickém a náboženském extremismu, 

- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)  

 

Dle dalších odborných publikací mezi sociálně patologické jevy patří též suicidita a 

patologie rodiny (syndrom CAN, psychická deprivace) (Kraus, Hroncová, 2007).  

1.2.1 Kriminalita a delikvence 

„Kriminalitu (z lat. criminalis = zločinný, crimen = zločin) můžeme definovat jako 

výskyt chování, které je v dané společnosti trestné.“ (Fischer, Škoda, 2009, str. 156). Jde o 

chování, které je v konkrétní společnosti sankcionovatelné podle trestního zákona. 

Delikvence (z lat. Delinquere = provinit se) zahrnuje například přestupky, trestnou činnost 

osob mladších 15 let, kterým trest nelze uložit. Proto je pojem delikvence používán 

v souvislosti s nežádoucím chováním dětí a mládeže (Fischer, Škoda, 2009). Vágnerová 

(2004) označuje kriminální chování a delikvenci jako projev poruchy sociálně adaptačních 

schopností a dovedností. 

Na vznik kriminality a delikvence mají vliv biopsychosociální faktory. Mezi 

biologické faktory můžeme zařadit vliv pohlaví – muži se kriminality dopouští častěji než 

ženy. Je to zdůvodňováno tím, že muži k dosažení seberealizace potřebují více agresivní a 

sociálně dravé jednání a mají větší tendenci k agresivnímu chování vzhledem k mužskému 

pohlavnímu hormonu testosteronu. Dalšími biologickými faktory jsou vrozené dispozice 

k určitému způsobu reagování (vyšší dráždivost, vyšší míra impulzivity, nižší míra 

frustrační tolerance), rané poruchy a poškození CNS a poruchy chování a emocí (tzv. 

minimální mozková dysfunkce, syndrom hyperaktivity) (Fischer, Škoda, 2009). Psychické 
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faktory, tedy vrozené osobnostní dispozice, též mohou přispět ke vzniku a rozvoji 

delikventního chování. Mohou to být psychopatie, které se projevují opakovanými 

konflikty v sociálním prostředí, sníženou sebekontrolou, impulzivitou, sebestředností, nižší 

tolerancí k druhým lidem aj. Podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí jsou 

uvedeny tyto osobnostní poruchy: Disociální porucha osobnosti, Emočně nestabilní 

porucha osobnosti, Smíšená porucha osobnosti a dále je připojena skupina Návykových a 

impulzivních poruch, mezi které je řazeno Patologické hráčství, Patologické zakládání 

požárů a Patologické krádeže (Matoušek, Kroftová, 2003). Lidé, kteří se dopouští trestných 

činů či přestupků se vyznačují například tím, že neumí rozlišovat mezi „dobrem“ a „zlem“, 

mají narušenou morálku, podle odborných výzkumů jejich chování souvisí i s negativním 

sebehodnocením, zvýšenou impulzivitou (Matoušek, Kroftová, 2003). Mezi sociální 

faktory můžeme zařadit mnoho činitelů, kteří mají vliv na utváření chování a socializaci 

jedince, tedy i na rozvoj delikventního chování. Patří sem rodinné prostředí, škola, 

vrstevnické skupiny, ale vliv má i celá společnost. Mnoho výzkumů v posledních letech 

potvrzuje vliv médií na vzrůstající zločinnost.  

1.2.2 Agresivita a násilí 

 Všeobecně uznávaná definice agrese neexistuje. „Agresivitou a násilím se rozumí 

manifestní, pozorovatelné chování, vedené s úmyslem poškodit jiný organizmus (zvíře či 

člověka) nebo předmět neživotný.“ (Fischer, Škoda, 2009, str. 46). Agresivní chování 

můžeme z hlediska sociální patologie definovat jako porušení sociálních norem a chování 

omezující práva sociálního okolí. K agresivnímu chování patří samozřejmě i autoagresivní 

chování. Tím je nejen sebepoškozování, ale v krajních případech i suicidalita (Fischer, 

Škoda, 2009). Ondrejkovič (2001) agresivitou označuje nejčastěji útočné chování, které 

obyčejně nastupuje jako reakce na skutečné nebo zdánlivé ohrožení vlastní moci, nejčastěji 

jako projev hněvu. Sociologický význam agrese obsahuje záměr. Agresivitu dělíme na 

individuální, skupinovou, ale i masovou. Z hlediska jednotlivce se agresivní chování může 

projevovat v ohrožení individuálního zdraví (ovlivnění nervové soustavy, napětí, strach, 

psychózy, nemoci trávicí soustavy, srdce atd.). Z hlediska společnosti dokáže agrese 

ohrozit lidské vztahy, fungování sociálních systémů a dokonce i samotnou existenci lidstva 

(války, zbraně atd.). Agrese může být aktivní (otevřená) nebo pasivní (skrytá). Aktivní 

agresí označujeme evidentní projevy, jako například bití, trhání, zatímco pasivní agresí 

označujeme skryté projevy, jako je například ponižování, zesměšňování atd. (Ondrejkovič, 

2001). 
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 V literatuře se můžeme setkat se třemi skupinami teorií agrese (pudově 

instinktivistické teorie, frustrační teorie a teorie sociálního učení, považující agresi za 

naučenou odpověď). Stálé přetrvávají debaty v odborných diskusích o tom, zda je agrese 

primárně smysluplná síla, která umožňuje člověku řešit životní problémy nebo zda má 

agrese destruktivní potenciál, který je nutné výchovou a sebevýchovou odstranit. Nebo 

třetí možnost, že agrese je sekundárním následkem frustrace. Nejčastěji je agrese 

považována za konstruktivní faktor (Ondrejkovič, 2001). „Z etologického hľadiska možno 

povedať, že v živočíšnej ríši je agresia v službách života. Tu pokladáme agresiu za pud a 

nie za reakciu na frustračné vonkajšie vplyvy. U človeka nie je však tento pud kanalizovaný 

v genetických dráhach, v spôsobe správania nie je ritualizovaný a stereotypizovaný, ale je 

spojený s medziľudskými vzťahmi. Zatiaľ sa však nepodarilo žiadnej filozofii, etike, ani 

náboženstvu ľudskej agresii skutočne zabrániť.“ (Ondrejkovič, 2001, str. 71-72). 

Vágnerová (2004) uvádí, že k agresivnímu chování má člověk vrozené dispozice. Tyto 

dispozice jsou závislé na historii a sociokulturní tradici. Agresivní chování není závislé jen 

na dědičnosti, ale rozvíjí se i učením a napomáhají mu vlivy prostředí. Pokud je agresivní 

chování podporováno výchovou (posilování agresivních tendencí, hodnotový systém 

rodičů, nápodoba, styl výchovy, preferovaný způsob chování), je zde velká 

pravděpodobnost vzniku agresivního chování. 

 Fischer, Škoda (2009) uvádějí dva zásadní a často diskutované problémy spojené 

s agresivitou. Časté sledování násilí v televizi vede k necitlivosti a posunu v emočním 

vnímání. Podněcuje zvědavost a následně může být příčinou vzniku záliby v násilí. Jedinec 

mění postoje, schvaluje násilí, ztrácí soucit s obětí a stává se bezcitným násilníkem. 

Sledování násilí tedy ohrožuje mravní i sociální vývoj jedince. V dnešní době je nezbytné, 

aby dospělí (rodiče, vychovatelé) věnovali pozornost tomu, co jejich dítě sleduje v televizi, 

jaké počítačové hry hraje a kolik času těmito činnostmi tráví. Druhým problémem je 

vandalizmus. Je to specifický typ agresivního chování, který může být trestně stíhán. 

Vandalizmus může být charakterizován jako logicky nezdůvodnitelné poškozování nebo 

ničení majetku a věcných hodnot (Fischer, Škoda, 2009). Jedinci nepřináší žádný 

materiální zisk. Jde pouze o odreagování se a demonstraci moci. Často jde o životní styl 

mládeže a part. Úzce souvisí s dalšími sociálně patologickými jevy (alkoholismus, užívání 

drog apod.). Vandalizmus se odlišuje od programového a instrumentálního násilí svojí 

iracionalitou. U vandalizmu je cílem ničení kulturních hodnot, zatímco u jiných typů násilí 

je to jen doprovodný jev jinak motivovaného chování (Fischer, Škoda, 2009). 
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 V souvislosti s agresivitou se setkáváme i s pojmem hostilita a asertivita. Asertivita 

nastává, když je míra agrese „zdravá“ a jedinec má schopnost se „zdravě“ a pozitivně, tedy 

společensky přijatelným způsobem, sociálně prosadit (Fischer, Škoda, 2009). Hostilita 

označuje všeobecně nepřátelský postoj vůči sobě a společnosti provázený agresivním 

chováním. Nemusí se projevovat přímo agresivním chováním, ale třeba jen tak, že se 

jedinec o někom vyjadřuje negativně, přeje mu neúspěch, nemoc nebo problémy. 

S agresivitou též souvisí sociálně patologický jev, který je nazýván týráním, zneužíváním a 

zanedbáváním dětí (Ondrejkovič, 2001). 

1.2.3 Šikana 

 Šikana je všudypřítomná a může provázet člověka po celý život. Setkat se s ní 

můžeme v rodinách, mezi sourozenci, ve školách (bullying), v zájmových skupinách, 

v zaměstnání (mobbing, stuffing), ale i v partnerských vztazích, v nemocnici, ve vězení 

nebo v domovech důchodců. Šikanování je sociální nemoc, jejímž důsledkem je 

poškozování jednotlivce nebo skupin (Kolář, 2011). Kolář uvádí trojrozměrný pohled na 

šikanu. Šikana jako patologické chování, jako závislost a jako porucha vztahů ve skupině. 

Jde o vzájemnou vazbu oběti a agresora. Je to nesymetrický vztah na základě strategie 

skrýt vlastní strach a zároveň využít strachu druhého. Zároveň je to onemocnění celé 

skupiny, nejen oběti a agresora. Extrémní formou je identifikace oběti s agresorem, kdy si 

oběť myslí, že agresor je její kamarád a poslouchá ho na slovo. Šikanu Kolář definuje 

takto: „Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně týrá a zotročuje spolužáka či 

spolužáky a používá k tomu agresi a manipulaci.“ (Kolář, 2011, str. 32). Říčan (1997) 

definici šikany konkretizuje. Šikanou nazývá ubližování mezi těmi, kteří jsou ve stejném 

postavení.  Ve škole tedy mezi žáky nebo studenty, ve sportovním oddíle mezi sportovci, 

ve vězení mezi vězni, na pracovišti mezi spolupracovníky atd. Šikanou můžeme nazvat i 

ubližování žákům ze strany učitele, sekýrování pracovníků ze strany zaměstnavatele a 

naopak. Mezi agresorem a obětí je osobní asymetrický vztah. Šikanu obvykle rozlišujeme 

na přímou a nepřímou. Přímá šikana spočívá v násilí všeho druhu (působení bolesti, 

ponižující manipulace, poškozování a braní osobních věcí, slovním napadání či 

zotročování). Nepřímá šikana spočívá v sociální izolaci spolužáka, kterého druzí neberou 

na vědomí. Častěji se vyskytuje u dívek a může být trýznivější než šikana přímá (Říčan, 

Janošová, 2010). Kolář (1997) přidává členění na fyzické a verbální šikanování a aktivní a 

pasivní šikanování. Typickými znaky šikany je nepoměr sil, samoúčelnost převahy 

agresora nad obětí a opakování. Nákaza vztahů při šikaně se vyznačuje svým specifických 
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vývojem a má svoji vnitřní dynamiku. Kolář rozděluje vývoj šikanování do pěti stádií 

(Kolář, 2011, str. 45): 

1. Zrod ostrakismu (identifikace a vyčlenění krajových členů) 

2. Přitvrzování manipulace a výskyt fyzické agrese (upevnění soudržnosti skupiny na 

účet oběti) 

3. Vytvoření jádra agresorů (programově směřuje k ovládnutí skupiny) 

4. Většina přijímá normy agresorů (virus zevnitř rozkládá skupinu) 

5. Totalita (vykořisťování, skupina se dělí na „otrokáře a otroky“) 

Podstata šikany může být v tom, že šikanující chce být takový jako ten druhý a tak 

ho zesměšňuje a ponižuje. Dalšími motivy provázejícími šikanu může být touha po moci, 

motiv krutosti, také zvědavost či nuda a touha po stále silnějších a vzrušujících zážitcích, 

senzaci. Šikana se odehrává mezi obětí a agresorem, kteří mají své typické vlastnosti. Dále 

šikaně přihlíží třídní „publikum“, pedagog, rodiče zúčastněných dětí, ale Říčan zdůrazňuje 

i roli žáka, který se oběti aktivně zastává. Vliv má i místní komunita a společnost, ve které 

se šikana odehrává (Říčan, 1995). 

Šikanovaný tak může být každý, kdo je nejslabší ze slabých a neumí zakrývat svůj 

strach a využívat strachu druhých. Kolář uvádí, že nejsilnějším magnetem je viditelná 

bojácnost a vrozená slabá reaktivita v zátěžových situacích (propadání panice, výčitkám 

svědomí a přílišné sebekritičnosti. Oběti mívají buď fyzický, nebo psychický handicap, 

případně se liší od skupinové normy (rasová odlišnost, nejchytřejší žák ve třídě atd.). 

Tělesným handicapem je malá fyzická síla, obezita, neobratnost, mimořádnost ve vzhledu. 

Mezi psychická znevýhodnění můžeme zařadit například opožděný duševní vývoj. Kolář 

opět rozděluje oběti na, tři skupiny. První skupinou jsou oběti „slabé“ s tělesným a 

psychickým handicapem, druhou skupinou jsou oběti „silné“ a nahodilé a třetí skupinou 

jsou oběti „deviantní“ a nekonformní. Situace bývá nepřehledná, protože oběť může být 

označována za provokatéra a darebáka. Poté je těžké rozuzlit, kdo koho ve skutečnosti týrá 

(Kolář, 1997). Říčan, Janošová (2010) uvádějí konkrétnější příklady obětí jako děti 

oslabené nemocí, neurotické či sobecké děti, provokující, rasově odlišné děti, děti ze 

sociálně slabé rodiny nebo výrazně submisivní děti. Ale může to být i dítě „šplhoun“ nebo 

dítě, které se dostane do pro něj nového, ale sehraného kolektivu.  

Osobnost agresora se vyznačuje různými druhy chování. Zásadním problémem 

agresorů je morální slepota, tedy to, že netrpí pocity viny a následné tresty vnímají jako 
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křivdu. Morální slepota má dvě úrovně. Povrchnější úroveň má charakter obrany 

sebepojetí, zatímco hlubší úroveň je sobecká a soběstředná úroveň. Obrana sebepojetí se 

projevuje racionalizací, kdy agresor svaluje vinu na oběť („On mě provokoval…“). 

Základním zdrojem šikanování je sobeckost, egocentričnost agresorů. Netrápí je pocit 

viny, neozývá se svědomí, porozumění druhému je jim cizí. Vnímají šikanu jako „legraci a 

zábavu“. Jsou to lidé, jejichž vztahy k druhým jsou pouze prospěchářské a manipulativní. 

Mohou být schopní, inteligentní i tvořiví, ale mít poruchu duchovního a mravního vývoje. 

Zůstanou ve stádiu pětiletého dítěte, které nerozlišuje, co je zlé a co dobré. Agresoři jsou 

žáci, kteří jsou v dané skupině za ty „silné“, ale přitom jen skrývají svůj strach a zneužívají 

strachu druhých (Kolář, 1997). Je dobré znát určité typické vlastnosti agresorů, abychom 

jejich chování odhalili. Uvádí se například, že agresor bývá tělesně zdatný, může to být 

rváč, jeho chování může být problémové z hlediska školního řádu, má zakrnělé svědomí, 

slabší školní prospěch, „hojí si šikanou mindrák“, dominantní a rád ovládá druhé, je 

neoblíbený a škodolibý, chybí mu empatie. Existují ovšem výjimky. Někdy agresor 

nepotřebuje sílu, aby někoho šikanoval. Rváči zase může chybět škodolibost a rve se, aniž 

by někoho šikanoval (Říčan, Janošová, 2010). Kolář rozděluje agresory na tří typy. Prvním 

je hrubý, primitivní a impulzivní. Druhý je velmi slušný, kultivovaný, narcisticky 

šlechtěný, někdy i se sadistickými tendencemi v sexuálním smyslu. A nakonec třetí 

„srandista“, který je optimistický, dobrodružný, často velmi oblíbený a vlivný (Kolář, 

1997). 

K léčbě šikany musíme znát základní i neobvyklé formy šikany, pochopit, jak 

funguje zakrývající a protiúzdravný systém a být si vědom toho, že šikana je nemocné 

chování, závislost a zároveň těžká porucha vztahů. Jedině s vědomím těchto poznatků 

můžeme vybrat vhodné metody a neudělat závažné chyby. Při léčbě musíme rozlišovat 

vnitřní stádia šikany, respektovat intenzitu závislosti mezi obětí a agresorem a být si 

vědom překážek jako je např. komplot velké šestky, spiknutí ochránců „spravedlnosti“ atd. 

Šikanu je potřeba podchytit, co nejdříve. Počáteční stádia mohou řešit vyškolení 

pedagogové, zatímco pokročilá stádia řeší odborníci. Pedagog by měl znát sociální vztahy 

mezi žáky ve třídě, být dobrým pozorovatelem, všímat si změn a počátečních signálů 

šikany, nepodceňovat prevenci šikanování (např. utvářet dobré klima ve třídě). Pokud se 

nepodaří zamezit vzniku šikany, je na řadě postup stanovený školou, který je popsaný v 

Minimálním preventivním programu školy. Běžným postupem jsou rozhovory pedagoga 

s informátory, obětí, nalezení vhodných svědků a rozhovory s nimi. Rozhovor s agresorem 
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přichází na řadu až po zajištění bezpečí oběti. Po předběžné diagnóze se volí vhodná 

metoda – metoda usmíření nebo metoda vnějšího nátlaku. Metoda usmíření lze realizovat 

pouze v počátečních stádiích, zatímco metoda vnějšího nátlaku je uplatňována 

v pokročilých stádiích. Metoda vnějšího nátlaku spočívá ve výchovném pohovoru za účasti 

výchovné komise a rodičů agresora. Nelze zapomenout na poslední fázi, kdy je nutné 

pracovat s celou třídou a na třídní schůzce informovat rodiče (Kolář, 2011). 

1.2.4 Kyberšikana 

Kyberšikana se od běžné šikany odlišuje tím, že zde chybí typický asymetrický 

osobní vztah mezi obětí a agresorem. Nástrojem šikany je velmi často internet. V tomto 

druhu šikany bývá agresor skrytý, může jít o pomstu toho, kdo byl kdysi šikanovaný 

(Říčan, Janošová, 2010). Kyberšikana  není považována v České republice za trestný čin, 

ale vychází z podstaty některých trestných činů (vydírání, stalking, vyhrožování nebo 

útisk) (Rogers, 2011). Kolář (2011) ovšem kyberšikanu považuje za pravou formu šikany, 

konkrétně formu psychické šikany. Základní definici šikany pozměňuje Kolář (2011, str. 

84) na definici kyberšikany takto: „Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně 

psychicky týrá a zraňuje spolužáka či spolužáky a používá k tomu novou informační a 

komunikační technologii – zejména internet a mobil.“ Kolář (2011) uvádí, že kyberšikana 

bývá často propojená i s klasickou školní šikanou. To pomáhá intervenci, protože školní 

šikanu můžeme řešit, zatímco kyberšikana je těžko postihnutelná.  

Kyberšikana má mnoho společných znaků s nepřímou (psychickou) šikanou. Jsou 

to: záměrnost, opakovanost, psychické násilí, symbolická agrese a způsobování 

psychických traumat, která jsou obtížně léčitelná. Rozdíl mezi kyberšikanou a psychickou 

šikanou je v tom, že při kyberšikaně chybí přímý kontakt, odehrává se v kyberprostoru. 

Oproti tradiční šikaně využívá zbraně hromadného ničení, jako jsou internet a mobil. Oběť 

může být pronásledována kdykoliv, kdekoliv, nemůže agresorovi utéct. V kyberšikaně se 

informace šíří velice rychle, publikum je velké, agresor je anonymní nebo má falešnou 

identitu. Pro oběť je kyberšikana zdrojem beznaděje, bezmoci a opakujícího trýznění 

(Kolář, 2011).  

Kyberšikana bývá uskutečňována zasíláním urážlivých zpráv, ať už přes internet 

nebo mobilní telefon, rozesíláním videí, fotografií oběti, vytvářením webových stránek 

oběti, pořádáním negativních internetových anket nebo vymýšlením virtuální lásky přes 

internet. Všechny tyto činy se odehrávají ve virtuálním světě, který přesahuje hranice 
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školy. Z toho lze vyvodit, že kyberšikanu, pokud nezasahuje do školního prostředí a není 

propojena se školní šikanou, nemůžeme přímo řešit. Při léčbě kyberšikany je nutné 

využívat propojenosti (pokud existuje) se školní šikanou a též je k léčbě potřeba 

počítačová gramotnost nebo spolupráce s počítačovými odborníky, správci facebooku nebo 

jiných webových sítí. Pro vystopování kyberagresora musíme být počítačově zdatní (Kolář, 

2011). „Každá technologie v sobě ukrývá paradox: nůž může krájet chleba, ale také 

zabíjet. S mobilem a internetem je to podobné.“ (Kolář, 2011, str. 92). 

1.2.5 Návykové chování a závislost 

 V době postmoderní společnosti se návykové a závislostní chování stává součástí 

života mnoha lidí, nejčastěji však součástí života dětí a mladistvých. Postmoderní 

společnost je typická tím, že je konzumní a že legitimizovala moc masmédií. „Závislostní 

chování se intenzivně šíří do oblastí hracích automatů, sexuálního chování, sledování 

televize, pracovní činnosti, odborníci zaznamenáva1í závislosti na jídle, hubnutí, závislost 

na sektách, kultech a narůstající počty klasicky závislých, tj. na alkoholu, drogách, 

cigaretách, kávě, čaji apod.“ (Mühlpachr, 2002, str. 15). Nabídka možností, na čem by 

jedinec mohl být závislý je velmi široká. Jak píše Mühlpachr (2002), v dnešním světě 

hrozí, že každý padne za oběť nějaké závislosti. 

Definice syndromu závislosti podle 10. Revize Mezinárodní klasifikace nemocí 

(str. 197) zní takto: „Soubor behaviorálních‚ kognitivních a fyziologických stavů‚ který se 

vyvíjí po opakovaném užití substance a který typicky zahrnuje silné přání užít drogu‚ 

porušené ovládání při jejím užívání‚ přetrvávající užívání této drogy i přes škodlivé 

následky‚ priorita v užívání drogy před ostatními aktivitami a závazky‚ zvýšená tolerance 

pro drogu a někdy somatický odvykací stav. Syndrom závislosti může být pro specifickou 

psychoaktivní substanci (např. tabák‚ alkohol nebo diazepam)‚ pro skupinu látek (např. 

opioidy) nebo pro širší rozpětí farmakologicky rozličných psychoaktivních substancí.“ 

 Nešpor (2011) uvádí, že diagnostikovat závislost lze, pokud během jednoho roku 

došlo k alespoň třem nebo více jevům jako: 

o silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving, bažení) 

o potíže v sebeovládání při užívání látky 

o somatický (tělesný) odvykací stav (užívání látky proto, aby se zmenšili příznaky 

vyvolané užíváním látky) 

o průkaz tolerance k účinku látky (vyžadování stále vyšších dávek) 
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o postupné zanedbávání jiných zájmů a potěšení 

o pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků (poškození jater, 

deprese atd.) 

Závislost může být přítomna pro určitou látku (např. tabák, alkohol), třídu látek (např. 

kanabinoidy) nebo širší řadu různých látek. Pro přehled zde uvedeme jednotlivé druhy 

závislostí a jejich kódy (Nešpor, 2011, str. 10): 

 F10.2 Závislost na alkoholu 

 F11.2 Závislost na opioidech (např. heroin) 

 F12.2 Závislost na kanabinoidech 

 F13.2 Závislost na sedativech nebo hypnoticích (tlumivých lécích 

 F14.2 Závislost na kokainu 

 F15.2 Závislost na jiných stimulanciích včetně kofeinu a pervitinu 

 F16.2 Závislost na halucinogenech (např. MDMA čili slangově extáze) 

 F17.2 Závislost na tabáku 

 F18.2 Závislost na organických rozpouštědlech 

 F19.2 Závislost na několika látkách nebo jiných psychoaktivních látkách 

Z této klasifikace vyplývá, že závislost na internetu, patologické hráčství, závislost na 

práci nebo závislost na sexu není pravou závislostí, ale spíše návykovým chováním, které 

má se závislostí společné rysy (Nešpor, 2011). 

Existuje pět typů vztahů člověka k návykové látce: abstinence, misuzus, úzus, abúzus 

a závislost. Abstinence je střízlivost nebo zdrženlivost k návykové látce, úzus znamená 

užití látky jako pochutiny v příhodném čase (např. alkohol ve vhodné chvíli a bez rizika, 

chemické látky jako léku předepsaného lékařem). Misuzus označuje zneužití 

psychoaktivní látky nebo legitimní látky, tolerované v nevhodné situaci, i jednorázově 

(např. vdechování výparů organických rozpouštědel, alkohol v nevhodné situaci nebo pití 

alkoholu dětmi, užití léků, které nepředepsal lékař atd.). Abúzus značí nadužívání léku či 

pijáctví. Je to porucha chování, při které dochází k přeceňování drogy (např. „bez prášků 

bych neusnula“). V této fázi dochází ke stále častějším dávkám, které směřují k závislosti 

(Vališová, Kasíková, 2011). 

 V této kapitole se dále budu věnovat nejčastěji se vyskytujícím druhům závislostí, 

které jsou rizikové hlavně pro skupiny dětí a mladistvých, a proto by u nich primární 

prevence neměla být podceňována. Budou to závislost na alkoholu, drogové závislosti a 

patologické hráčství. 
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Alkoholismus 

 Původ slova alkohol pochází z arabského al-kahal, což znamená jemnou substanci. 

Je jakýmsi předpisem na relaxaci. Je to droga, která má rozporné účinky. V jedné minutě v 

nás vyvolává pocity lásky, které se ve chvíli mohou změnit v agresivitu a zuřivost 

(Alkoholik.cz, 2003). Alkohol je na rozdíl od jiných drog v naší společnosti tolerován. 

Prodává se legálně, je lehce dostupný a je propagován mnoha reklamami. Následky 

nadužívání alkoholu mohou být stejně vážné jako u požití tvrdších a nelegálních drog 

(Vališová, Kasíková, 2011). 

Alkoholismus, tedy závislost na alkoholu (nadměrné užívání alkoholu) je chronické 

onemocnění. Syndrom závislosti na alkoholu je psychická nemoc s označením F10.2 podle 

10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí. „Jde o souhrnný název, který zahrnuje celou 

škálu negativních zdravotních a sociálních důsledků konzumace alkoholu, týkajících se jak 

konkrétního jednotlivce, tak i malých skupin (např. rodiny) nebo i celé společnosti.“ 

(Popov 2003, s. 29). Typickým znakem alkoholismu je silná touha po požití alkoholu. Po 

období abstinence nastává větší riziko znovuobjevení závislosti na alkoholu, než u jedinců, 

kteří na alkoholu nikdy závislí nebyli (Mühlpachr, 2002). Odvykací stavy u alkoholismu 

jsou nebezpečné. Typické jsou pro ně epileptické záchvaty a delirium (Nešpor, 2011). 

Alkohol zapříčinil mnoho automobilových nehod, úrazů, rvaček a výtržnictví, 

zvyšuje riziko vzniku psychiatrických nemocí a duševních poruch. Způsobuje mnoho 

sociálních konfliktů a rozpadů vztahů. Česká republika je držitelem prvního místa 

v konzumaci alkoholických nápojů. Prevence alkoholismu je značně podceňována, naopak 

společnost alkohol nadměrně toleruje. Pozitivní vztah k alkoholu se často utváří v útlém 

dětství. Alkohol se objevuje v pohádkách, dospělí ho pijí na oslavách a často dětem někdo 

nabídne, aby ochutnaly. Pití alkoholických nápojů se objevuje v literatuře starého Řecka, 

ve středověké poezii, v divadelních hrách, v obrozenecké literatuře, ale i v mnoha dalších. 

Problémem není sám alkohol, ale hlavně nezdrženlivost k alkoholu a jeho konzumace 

v nevhodných podmínkách. Zdá se, že existuje málo alternativ smysluplného trávení času a 

proto mladí lidé často tráví svůj čas spolu s alkoholickými nápoji. Alkohol dodává větší 

sebejistotu a zbavuje pocitu strachu (Vališová, Kasíková, 2011). 

Osoby pijící alkohol můžeme rozdělit do čtyř skupin dle toho, co od alkoholu 

žádají. Abstinenti odmítají alkohol a následkem toho mohou být společností považování 

za outsidery ("když pijí všichni, proč ty ne?"). Konzumenti pijí alkohol příležitostně, na 

javascript:void(0)
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oslavách a pro chuť. Zatímco pijani pijí alkohol pro jeho účinky, pro pocit euforie, lepší 

náladu nebo uvolnění. Alkoholici pijí všechny druhy alkoholu a denně (Alkoholik.cz 

2003). 

Jedinec je diagnostikován jako závislý na alkoholu, pokud se u něj během 

posledního roku projevily následující znaky: silná touha požít alkoholický nápoj, 

dostatečná kontrola v pití, zejména v případě začátku a ukončení nebo přijatého množství 

alkoholického nápoje, tělesný odvykací stav, další konzum alkoholu s úmyslem odstranit 

nebo zmenšit příznaky odvykacího stavu nebo jestliže je za tímto účelem přijata příbuzná 

látka, zvyšující se tolerance k dávkám alkoholu, zanedbávání povinností a zájmů z důvodu 

požívání alkoholických nápojů, zvyšující se doba vyhrazená pro obstarání a přijímání 

alkoholických nápojů čí zotavení se z účinků alkoholu a pokračování v užívání i přes to, že 

se projevují problémy způsobené nadměrným pitím (fyzické zdravotní problémy, deprese, 

poškozené myšlení) (Nešpor, 1999). 

Vývoj alkoholismu rozdělil kanadský psychiatr Jellinek na čtyři stadia: (Jellinek, 

1960. In: Muhlpachr, 2002) 

1. Stádium počáteční (iniciální) - pacient se neliší od svého okolí, pije pro psychotropní 

účinky alkoholu, intoxikace mu pomáhá překonávat stresové a neřešitelné situace, pacient 

zvyšuje konzumaci a jeho tolerance roste. 

2. Stadium varovné (prodromální) - rostoucí tolerance zapříčiňuje stále vyšší hladinu 

alkoholu v krvi, tajné pití, pití s předstihem, rychlejší konzumace alkoholu, citlivost na 

verbální i nonverbální komunikaci spojenou s tematikou alkoholu, nepamatuje si průběh 

intoxikace, prohlubují se jeho pocity viny, zvyšuje se snaha ovládnout účinky alkoholu. 

Stadium varovné je hranicí možnosti řešit situaci kontrolovaným pitím a vyřešení 

původních problémů. 

3. Stadium rozhodné (kruciální) - stále roste tolerance, alkohol se stává součástí 

metabolických dějů, dochází k nárůstu konfliktů s okolím, budování racionalizačního 

systému – systém zdůvodnění, kterým svému okolí i sobě vysvětluje a omlouvá své pití. 

Typické je alkoholocentrické chování - úpadek zájmů a povinností, tlak okolí může donutit 

i k dlouhodobé abstinenci. Uvolněním tlaku končí i období abstinence. V tomto stadiu se 

objevují zdravotní poruchy. 
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4. Stadium konečné (terminální) – pacient má nepříjemný stav po vystřízlivění, objevují 

se tzv. ranní doušky, které přecházejí v několikadenní konzumaci. Nastává degenerace 

osobnosti a její celkový úpadek. 

Akutní intoxikace alkoholem je diagnostikována, pokud jsou prokázány tyto 

kritéria: je prokázáno nedávné požití alkoholu, jedinec vykazuje příznaky opilosti a tyto 

příznaky nejsou zapříčiněny něčím, co nemá souvislost s psychoaktivní látkou (např. 

tělesná porucha, závratě po úrazu). Otrava alkoholem, odborně nazývaná ebireta, má čtyři 

stádia: (Vališová, Kasíková, 2011, str. 405) 

 Excitační (stav vybuzení, družnosti, rozjařenosti a mnohomluvnosti) 

 Hypnotické (dochází k poruchám výslovnosti, vrávorání, psychickému útlumu a 

spavosti) 

 Narkotické (stav hlubokého bezvědomí, provázený tělesnou ochablostí, kdy reflexy 

nelze vybavit ani bolestivými podněty 

 Asfyktické, které bývá smrtelné (hluboké bezvědomí, kdy nastává oběhové selhávání a 

zástava dechu) 

 

Drogové závislosti 

 Drogy mají dlouhou historii. Už v dávných dobách prvních civilizací lidé užívali 

drogy. Měnili jimi stav svého vědomí, stimulovali, uvolňovali nebo naopak povzbuzovali 

svoji mysl, aby lépe vnímali. Také si drogami vyvolávali halucinogenní stavy. Závislost na 

drogách se objevovala už v dávné minulosti (Mühlpachr, 2002). Droga je podle Nešpora 

(2003) každá chemická látka, která mění duševní stav člověka a důsledkem toho ovlivňuje 

jeho myšlení, cítění nebo jednání. 

 Drogy jsou v odborné literatuře nejčastěji děleny podle jejich účinku. Pro účely této 

práce uvedu nejčastěji užívané drogy, tedy marihuanu a hašiš, tlumivé léky, organická 

rozpouštědla, látky s budivým účinkem (včetně pervitinu), opiáty, halucinogeny, anabolika 

a nakonec společností tolerovaný tabák. 

Marihuana a hašiš 

 Mnoho mladých lidí tvrdí, že marihuana je neškodná a bojuje za její legalizaci. 

Marihuana ovšem není tak neškodná, jak by se mohlo zdát. Marihuana zvyšuje riziko 
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užívání jiných drog. Může se stát jakýmsi první krokem do světa drogové závislosti 

(Nešpor, 2003). 

 Marihuana i hašiš jsou vyráběny z konopí. Hašiš obsahuje mnohem více účinných 

látek, než marihuana. Drogy z konopí obsahují látku tetrahydrokannabinol (THC). Je to 

jedovatější látka, než alkohol – pouhý 1 gram kvalitního hašiše může omámit 3 až 4 lidi. 

Marihuana se nejčastěji kouří, ale konopné drogy se přidávají do nápojů, do pečení, ale 

vyrábí se z nich i léčiva, konopné masti, zábaly na vlasy apod. THC zůstává v těle dlouhou 

dobu, ukládá se v tukové tkáni. Při dlouhodobém užívání marihuany se látka THC v těle 

hromadí, a to může mít nepříznivý vliv na tělesné i duševní zdraví. Marihuanové cigarety 

mají více rakovinotvorných buněk, než klasické tabákové cigarety. Z dlouhodobějšího 

hlediska má marihuana negativní vliv na paměť, člověk se stává apatickým a ztrácí zájem o 

okolí (Nešpor, 2003). Jak uvádí Nešpor (2003, str. 28): „Americké materiály shrnují účinky 

dlouhodobého braní marihuany následovně: Marihuana dělá z nadaných podprůměrné, 

z průměrných hloupé, z bojovníků poražené.“ 

Varovnými známkami užívání marihuany jsou zarudlé oči, zrychlený puls, kašel, 

sucho v ústech, únava a nezájem, hlad, kolísání nálad atd. Po odeznění účinku přichází 

únava. U nezkušených uživatelů drogy je užití mnohem rizikovější, mohou nastat úzkostné 

a panické stavy. Největší riziko duševních poruch v důsledku užívání marihuany nastává u 

lidí, kteří někdy v minulosti byli duševně nemocní nebo jsou duševně labilnější. Při 

dlouhodobějším užívání marihuany jsou projevy závažnější. Je to například menší péče o 

zevnějšek, podrážděnost, nesoustředěnost, horší postřeh, zhoršení paměti, zhoršená 

schopnost orientace v čase a prostoru, kolísání nálad, citové otupení, ztráta hodnot, 

neochota přebírat zodpovědnost, zpomalení životního rytmu. Ve zdravotním stavu má 

dlouhodobé užívání marihuany následky, jako například oslabení imunitního systému, 

vyšší riziko rakoviny, chronické záněty dýchacích cest, neplodnost u mužů a další. Při 

chronickém užívání konopí se jedinec stává neklidným a agresivním (Nešpor, 2003). 

Tlumivé léky 

 Díky farmaceutickému průmyslu je produkce léků velmi vysoká a tlumivé léky pro 

lepší spánek, proti bolestem nebo na uklidnění jsou ve společnosti velmi populární. 

Bohužel mají tyto léky mnoho vedlejších účinků a způsobují návykovost. 

Nejnebezpečnější jsou ty léky, které obsahují barbituráty. Mohou způsobovat otravy, a 

proto by rozhodně neměly být v blízkosti dětí. Tlumivé léky mohou vyvolat odvykací 
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stavy, kdy se příznaky, kvůli kterým byl lék předepsán, projevují v zesílené podobě. 

Tlumivé léky většinou neodstraňují příčinu potíží, ale jen zmírňují stavy bolesti a úzkosti. 

Mnohem účinnější pomocí přitom může být rehabilitační cvičení, relaxace, psychoterapie 

atd. Duševní nepohoda nám signalizuje, že bychom měli něco ve svém životě změnit a 

proto není vhodné se snažit tento signál odstraňovat pomocí léků (Nešpor, 2003). 

 Varovnými signály je zpomalená řeč, jedinec působí dojmem opilého, nastávají 

poruchy orientace, úsudku, ospalost, kolísání nálad, bolesti hlavy, těžké otravy, hlavně 

v kombinaci s alkoholem. Častější je vznik závislosti u žen. Projevuje se poruchami 

výživy, nechutenstvím, roztřeseností, pocity pronásledování, poruchy spánku, problémy 

krevního oběhu. Při vysazení vysokých dávek léku mohou nastat kumulované epileptické 

záchvaty, které mohou v nejkrajnějším případě ohrozit život (Nešpor, 2003). 

Organická rozpouštědla 

 Organická rozpouštědla jsou velmi nebezpečnou drogovou závislostí. V důsledku 

jejich zneužívání dochází k poškození jater, mozku a tvorby krve.  Je to velmi riskantní 

způsob užívání drog. Pokud při jejich užívání upadneme do bezvědomí v atmosféře plné 

výparů z těchto látek, hrozí smrtelná otrava. Největším rizikem je, když někdo tuto drogu 

zneužívá na opuštěném místě, kde mu nemá, kdo pomoci.  Pokud zneužití předcházel stres 

nebo fyzická námaha, může nastat srdeční zástava. Nejčastějšími skupinami, které 

zneužívají organická rozpouštědla, jsou děti a mladiství. Nebezpečná jsou nejen organická 

rozpouštědla, ale i některá lepidla (Nešpor, 2003). 

 První známky zneužívání těchto drog jsou pach chemikálií z oděvů, neduživost, 

pobledlost, rozšířené zornice, zarudlé oči, nepřítomný pohled, nesmyslný smích a jednání. 

Smrtelná otrava, zadušení nebo srdeční zástava může nastat i při prvním zneužití drogy. 

Pozdními známkami je nezájem, lenivost, zanedbávání školy, poruchy paměti, zvýšené 

riziko poškození mozku, ohrožení srdce, dýchání a vyrážka kolem úst a nosu (Nešpor, 

2003). 

Látky s budivým účinkem (stimulanty) 

 Nejčastěji zneužívanou drogou této kategorie je u nás Pervitin (metanfetamin). Patří 

sem další látky, jako například amfetamin, efedrin (léky proti kašli), Fermatrazin, 

Dexfermatrazin a běžný kofein. Stimulanty zvyšují bdělost organismu a aktivizují ho po 

stránce fyzické i duševní. Proto někdy bývají zneužívány jako doping. Následuje ovšem 
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silné vyčerpání. Pervitin se často vyrábí z Efedrinu nebo Modafenu. Fosfor a jód zvyšují 

jedovatost produktu a zároveň riziko otravy příměsemi, které výrobci nedokázali odstranit 

z konečné drogy. Pervitin vyvolává halucinace nebo paranoidní pocity. Zneužíván je 

šňupáním nebo nitrožilním způsobem, který zvyšuje riziko otravy, zanesení infekce nebo 

přenos žloutenky a AIDS (Nešpor, 2003). 

 Známky počátečního zneužívání stimulantů jsou zrychlený tep, neposednost, 

rozšířené zornice, podrážděnost, podezíravost, úzkosti. Při předávkování nastávají 

úzkostné stavy, pocity pronásledování, ale bohužel jsou časté i smrtelné otravy (důsledkem 

srdečního selhání). Typické je nesmyslné nebo násilné jednání. Dále nastávají poruchy 

spánku, deprese, poruchy soustředění, pocity pronásledování, horečky, pocení, poruchy 

vidění, úrazy, agrese. Stále se zvyšuje tolerance a organismus vyžaduje stále vyšší dávky 

(Nešpor, 2003). 

 Do souboru drog s budivým účinkem patří také Kokain. Má podobný účinek jako 

Pervitin, ale je o mnoho dražší a působí kratší dobu. Proto, že je Kokain drahý, je 

považován za drogu prostitutek a objevuje se spíše ve skupinách bohatších lidí. Není tedy 

takovým rizikem pro děti a mladistvé. Patří k jedné z nejnebezpečnějších drog. Zneužíván 

je šňupáním, injekčně, ale i kouřením. Při šňupání kokainu je typické proděravění nosní 

přepážky. Vysoce koncentrovaný kokain smíchaný s vodou a sodou se nazývá „crack“. 

Ten se většinou kouří a vznik závislosti je velmi rychlý. Po vystřízlivění se objevuje 

silná touha po další dávce a typické jsou deprese a jiné nepříjemné duševní stavy (Nešpor, 

2003). 

 Další skupinou drog jsou opiáty. Mezi opiáty patří heroin, opium, morfin, dolsin, 

kodein, metadon a buprenorfin. Opiáty jsou typické růstem tolerance a je u nich velké 

nebezpečí předávkování. Mezi halucinogeny řadíme MDMA, nazývané „extáze“ nebo 

LSD. U halucinogenů mohou nastat tzv. flashbacky, při nichž se dostavuje pocit jako při 

zneužití drogy, i když užita nebyla. Dále zmíním anabolika, tedy steroidy, které jsou 

zneužívány hlavně sportovci během tréninku, nikoliv pro účinek na duševní stav, ale pro 

zlepšení výkonu. Proto nejsou zařazovány mezi drogy, ale jsou nebezpečné zdraví a někdy 

i životu. Jsou následkem přehnané ctižádosti vrcholových sportovců. Jako poslední zmíním 

tabák, který se zdá být zdánlivě neškodný oproti již zmíněným drogám. Účinky tabáku 

sice nemají tak dramatické projevy, ale kouření tabáku je tak rozšířené, že jsou jeho účinky 

viditelné. Jak uvádí Nešpor (2003) podle zahraničních pramenů je až 30% rakovin 
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způsobeno kouřením. V tabákovém kouři nalezneme mnoho chemických látek, jako dehet, 

kysličník uhelnatý, formaldehyd a arsenid či kyanid. Návykový je však jen nikotin. Zdraví 

nebezpečné je i soužití s málo ohleduplným kuřákem (Nešpor, 2003). 

Nejrizikovější skupinou v drogových závislostech jsou hlavně děti a mladiství. 

Utváření životního stylu děti ovlivňuje hlavně rodina, její sociální postavení, povaha 

rodičů, komunikace v rodině, výchovné styly rodičů a přístup k dětem.  Hledání sociální 

identity je jednou z nejčastějších příčin vzniku abúzu drog. Vliv mají vrstevnické skupiny, 

kamarádi, party, se kterými se jedinec stýká. Experimentování s návykovými látkami má 

mnoho faktorů: sociálních, biologických i psychických (Mühlpachr, 2002). Mühlpacher 

(2002) uvádí několik motivační zdrojů abúzu drog: 

 motivace interpersonální - přání proniknout interpersonálními bariérami a získat 

uznání vrstevníků 

 motivace sociální - potřeba prosadit si sociální změny, identifikovat se s určitou 

subkulturou, unikat z obtížných podmínek prostředí, současná společnost způsobuje 

sociální frustraci, působí chaoticky na děti a mládež 

 motivace fyzická - přání fyzického uspokojení, uvolnění, odstranění obtíží, získání 

více energie a udržení si fyzické kondice 

 motivace senzorická - potřeba smyslové a sexuální stimulace 

 motivace emocionální - uvolnění od psychické bolesti, snížení úzkosti, uvolnění od 

špatné nálady, emocionální relaxace 

 motivace politická - identifikace se skupinami protestujícími proti establishmentu, 

změny drogové legislativy, nedodržovat společenských pravidel  

 motivace intelektuální - uniknout nudě, dosáhnout intelektuální kurióznosti, 

produkovat originální ideje, zkoumat vlastní vědomí a podvědomí, motivace 

kreativně estetická (vylepšit uměleckou tvorbu, ovlivnit a rozšířit představivost)  

 motivace filozofická - objevovat významné hodnoty, hledat smysl Života 

 motivace antifilozofická - zklamání při hledání smyslu Života  

 motivace spirituálně mystická - vyznávání ortodoxní víry, získávání boží vize, 

komunikace s Bohem, získávání spirituální moci 

 motivace specifická - osobní potřeba prožít dobrodružství, získat ocenění u určitých 

osob  
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Patologické hráčství 

 Hra nás provází celý život, už od dětství. Je cestou poznávání světa a lidí, přináší 

nám pocit spokojenosti a uvolnění. Takové hry, ale oproti mačkání knoflíků na hracích 

automatech, vyžadují fyzickou a psychickou připravenost. Hazardní hru vystihuje rizikové 

rozhodování – „všechno nebo nic“ a bažení s intenzivním pocitem vzrušení. Jedinec má 

utkvělý sen o tom, že rychle zbohatne (Vališová, Kasíková, 2011). 

Mezi patologické hráčství řadíme hazardní hru, závislost na hracích automatech, 

karetních hrách, hrách v kasinech nebo sportovních sázkách. Patologické hráčství je 

podobné závislosti na návykových látkách, ale podle Světové zdravotnické organizace 

(MKN-10) je zařazeno mezi „návykové a impulzivní poruchy“. Mezi tyto poruchy patří 

také kleptomanie a pyromanie. Porucha nazývaná patologické hráčství spočívá 

v opakovaných a častých epizodách hráčství. Hazardní hra ovládá život závislého na úkor 

sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot. Pro lidi závislé na hráčství je 

typické zadlužení se a v důsledku toho i lži a porušování zákona. Závislost se projevuje 

neovladatelným puzením ke hře a neustálými myšlenkami na hraní. Z toho vyplývá, že 

patologické hráčství má blízko k závislostem na návykových látkách (Nešpor, 2003). 

 Mezi varovné signály patologického hráčství patří projevy bezradnosti, návštěvy 

heren, bezohlednost vůči rodině, deprese, dluhy, myšlenky na sebevraždu, delikvence či 

prostituce, odcizení od rodiny a přátel, skrývání hry a lhaní, trestné činy spojené 

s krádežemi a podvody. Typické je zvyšování sázek, zanedbávání zdraví, rodiny a 

důležitých hodnot. Zvyšuje se riziko vzniku závislosti na alkoholu a drogách (Nešpor, 

2003). 

 S patologickým hráčstvím souvisí návykové chování ve vztahu k počítačům a 

internetu. Závislost na internetu a počítačích může být úzce spjata s duševními poruchami, 

například bipolární poruchou, afektivní poruchou, úzkostnou poruchou (např. sociální 

fobie), s patologickým nakupováním atd. Podle jiných výzkumů může v důsledku 

nadměrného trávení času u počítače a internetu docházet k manželským konfliktům či 

syndromu vyhoření (Nešpor, 2011). Neúměrné trávení času u počítače a internetu je 

typické vznikem elektronických vztahů, díky anonymitě si jedinec může vymyslet novou 

„lepší“ identitu a s někým se tak seznámit. Dále dochází ke snížení prosociálního chování, 

snížení prahu citlivosti vůči cizí bolesti. V důsledku nedostatečného aktivního pohybu 
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dochází ke zvyšování hmotnosti, bolesti zad a šíje a též k únavě očí, pálení očí či 

rozmazanému vidění (Vališová, Kasíková, 2011). 

 Nešpor (2011) uvádí další podobné závislosti, které nejsou běžně řazeny mezi 

závislosti, ale jsou považovány spíše za návykové chování, které je úzce spjato se 

závislostmi na návykových látkách. Je to závislost na sexu, na práci, patologické 

nakupování nebo poruchy přijmu potravy. 

1.2.6 Další sociálně patologické jevy 

 Dalšími sociálně patologickými jevy jsou sebevražednost a sektářství. Sektářství je 

typické specifickým životním stylem, odvrácením od tradice, svojí exotičností je pro určité 

lidi přitažlivé. Sektářství je považováno za nebezpečné pro církev. „Sekta je definována 

jako sdružení věřících, oddělujících se a překračujících hranice oficiální církve.“ 

(Mühlpachr, 2002, str. 44). Sekty jsou typické uzavřeností a izolovaností, touhou po 

ideálním společenstvím, autoritativním řízením a sebevědomím duchovní elity. Pro mnoho 

lidí je sekta něčím novým a zajímavým. Učení sekt je poutavé a misionáři a propagátoři 

sekt umí oslovit lidi tak, aby se chtěli stát členem sekty (Mühlpachr, 2002). 

Sebevražednost je dalším typem sociálně patologického chování. „Sebevražda je 

různě motivované usmrcení sebe sama. Obvykle je to afektogenní reakce na tíživou situaci 

(stres), která se jedinci zdá bezvýchodná a bezperspektivní (ztráta smyslu života). V 

podstatě jde o poruchu pudu sebezáchovy, popsanou i u některých druhů zvířat, velmi 

vzácnou též u dětí.“ (Mühlpachr, 2002, str. 56). U dětí a mladistvých se setkáváme se 

specifickými motivy sebevražd. Většinou jsou způsobeny v důsledku zkratkovitého 

jednání, bez rozvahy a jsou subjektivní. Nejčastějšími způsoby sebevraždy jsou otrava 

jedem, oběšení, skok z výšky, podřezání žil, otrava léky, skok pod vlak nebo zastřelení 

(Mühlpachr, 2002). 
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2 Prevence sociálně patologických jevů 

 Se sociálně patologickými jevy úzce souvisí pojem prevence. Pro začátek je nutné 

si definovat slovo prevence. Slovo prevence má latinský původ a znamená opatřit, učinit 

předem nebo také včasnou ochranu. Je tedy nutné poskytovat prevenci, abychom zamezili 

vzniku sociálně patologických jevů. Koncem 50. let se prevence rozdělila na primární a 

sekundární. V 60. letech přibylo dělení na terciární prevenci (Nešpor, 1999). 

 Primární prevence je pro účely této práce nejdůležitější a budeme se ji v další 

kapitole věnovat detailněji. Jejím cílem je předcházet nemoci než vznikne. Tedy 

předcházet problémům s návykovými látkami než závislost na nich vznikne. Sekundární 

prevence se uplatňuje po vzniku nemoci, ale ještě předtím, než nemoc způsobí nějaké 

škody a potíže. Jejím cílem je pomáhat těm, kdo návykové látky začal zneužívat, ale ještě 

není v pokročilém stádiu. Terciární prevence přichází na řadu až poté, co nemoc 

způsobila škody. Jejím cílem je předejít dalším škodám a zmírnit ty, které už nastaly 

(Nešpor, 1999). 

 Dalším dělením prevence, které uvádí Nešpor (1999) je dělení na všeobecnou 

prevenci, selektivní prevenci a prevenci indikovanou. Všeobecná prevence je cílena na 

celou populaci. Například pro všechny dospívající v určité oblasti. Selektivní prevence je 

určena pro děti a dospívající, u kterých je větší riziko vzniku sociálně patologických jevů, 

ale ještě látku neužívají. Mohou to být například děti s poruchami pozornosti, 

hyperaktivitou, děti s duševními problémy atd. Indikovaná prevence je zaměřena na děti a 

dospívající, kteří vykazují varovné známky užívání návykových látek, ale není u nich 

možné diagnostikovat zneužívání či závislost na návykových látkách. Všeobecná i 

selektivní prevence je vlastně prevencí primární (Nešpor, 1999). 

2.1 Dělení primární prevence 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT, 2008) rozděluje primární 

prevenci na specifickou a nespecifickou. Specifická primární prevence rizikového 

chování zahrnuje aktivity a programy, které se zaměřují na některé z konkrétních forem 

rizikového chování. Je zaměřena na děti, kterým z různých důvodů (špatná sociální situace 

rodiny, patologie rodičů, špatné výchovné prostředí aj.) nestačí nabídky volnočasových 

aktivit, ale potřebují specifické podpůrné programy. Stejný problém nastává i u dospělých 

(např. přistěhovalci, sociálně slabší skupiny). Specifická prevence musí být indikovaná, 

zaměřená na konkrétní jedince a musí odpovídat právě jejich problémům. Za 
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nespecifickou primární prevenci je považována nabídka volnočasových aktivit, sportovní 

a kulturní vyžití. Nespecifická prevence je důležitou součástí preventivního působení. 

Hlavním principem je výchova ke zdraví, k osvojení pozitivního sociálního chování a 

snaha o zachování integrity osobnosti. Cílem je zvyšovat pestrost a dostupnost rekreačních 

a volnočasových aktivit (MŠMT, 2008).  

Specifická primární prevence je v Národní strategii primární prevence rizikového 

chování na období 2013 – 2018 dále dělena do tří úrovní: všeobecná, selektivní a 

indikovaná. Všeobecná se zaměřuje na běžnou populaci žáků a studentů a pracuje s 

většími skupinami. Selektivní se zaměřuje na skupiny osob, u kterých jsou rizikové faktory 

přítomny a jsou více ohrožené, než jiné skupiny populace. Zde se uplatňuje práce 

v menších skupinách nebo práce s jednotlivci. Indikovaná je zaměřena na osoby, u kterých 

se projevy rizikového chování projevily a je u nich zvýšená pravděpodobnost výskytu 

rizikového chování. Zde se nejčastěji pracuje s jednotlivci (MŠMT, 2013). 

2.2 Rizikové chování vs. Sociálně patologické jevy 

V posledních letech je pojem sociálně patologické jevy stále častěji nahrazován 

pojmem rizikové chování. Proto je třeba objasnit zde vztah mezi těmito pojmy. „Pod 

pojmem rizikové chování přitom rozumíme chování, v jehož důsledku dochází 

k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince 

nebo společnost.“ (Miovský, Zapletalová, 2006. In: Miovský, Bártík, 2010, str. 23). Je 

nutné pojmenovat konkrétní riziko pro jedince nebo společnost, abychom ho mohli 

pozitivně ovlivnit či eliminovat. „Za prevenci rizikového chování považujeme jakékoli 

typy výchovných, vzdělávacích, zdravotních, sociálních či jiných intervencí směřujících 

k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících jeho další progresi, zmírňujících 

již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky.“ 

(Miovský, Bártík, 2010, str. 24). 

Hlavní tematické oblasti ve školní prevenci jsou záškoláctví, šikana a extrémní 

projevy agrese, extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, rasismus a 

xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování a závislostní chování 

(adiktologie). V širším pojetí lze zařadit i spektrum poruch příjmu potravy a poruchy a 

problémy spojené se syndromem týraného a zanedbávaného dítěte. Různorodost a 

propojenost těchto oblastí a rizikových projevů vyžaduje mezioborový přístup (Miovský, 

Bártík, 2010). Rizikové chování je aktuálním označením ve školním prostředí. Sociálně 
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patologické jevy jsou sociologickým pojmem, k němuž opatření primární prevence 

směřuje též. Tento pojem označuje fatální jevy ve společnosti (např. alkoholismus, 

krádeže), na rozdíl od pojmu rizikové chování, se kterým pracují pedagogové. Pedagogové 

rizikové chování diagnostikují a přijímají efektivní opatření (MŠMT, 2010). 

Ve své práci Hadj Moussová a Duplinský (2007) porovnávají termín sociálně 

patologické jevy a rizikové chování. „“Sociálně patologické jevy” je běžně používané 

označení, které zahrnuje širokou škálu problémových projevů a problémových jedinců.“ 

(Hadj Moussová, Duplinský, 2007, str. 21). Tento termín stále častěji nahrazuje termín 

„rizikové chování“. Oba tyto termíny se používají pro označení stejných projevů. V praxi i 

v odborné literatuře se často prolínají. „Označení určitého jevu jako sociálně patologický 

znamená, že již překračuje danou sociální normu a představuje ohrožení pro společnost.“ 

„Sociální patologie je vymezena ve vztahu k druhým lidem - společnosti, sekundárně k 

jedinci. U sociální patologie je jasněji vymezený obsah – vše, co je společensky nebezpečné 

a co je také legislativně postižitelné.“ (Hadj Moussová, Duplinský, 2007, str. 22). 

„Rizikové chování je obsahově mnohem širší pojem. Jedná se v zásadě o chování, které se 

vymyká běžným zvyklostem, nemusí však jít o chování odsouzeníhodné.“ (Hadj Moussová, 

Duplinský, 2007, str. 22). Užití termínu „rizikové chování“ je problematické, z důvodu 

jeho nedostatečného vymezení. Některé chování můžeme označit za rizikové, ale někdy i 

za sociálně patologické. Určující je míra nebezpečnosti chování (Hadj Moussová, 

Duplinský, 2007). 

Hadj Moussová a Duplinský (2007) hovoří o důležitosti správného užívání těchto 

pojmů. Pokud označíme chování jedince za sociálně patologické, okolí si ve vztahu 

k němu vytvoří mnoho předsudků. Hrozí zde zhoršení stavu jedince v důsledku tzv. 

labellingu (nálepkování) a upevnění sociálně patologického chování. Takto označený 

jedinec má pocit, že nikdy tento problém nemůže překonat a je pravděpodobnější, že dojde 

k nežádoucímu vývoji chování směřujícímu k sociální deviaci. Na druhou stranu pojem 

„rizikové chování“ může zlehčovat závažnost problémů. „Rizikové chování“ tedy označuje 

spíše projevy, které ačkoliv jsou problematické, nemusí být neměnné a sociálně 

nebezpečné. 

2.3 Primární prevence v ČR 

 Primární prevence je mezioborová, souvisí s psychologií, sociologií, pedagogikou a 

dalšími obory. Zároveň je pro ni charakteristická i mezisektorovost. Je rozvíjena v oblasti 
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školství, zdravotnictví, v sociální oblasti, ale i v oblasti působnosti ministerstva dopravy a 

spravedlnosti. Primární prevence vzniká z náročného procesu diskuse, který probíhá mezi 

všemi rezorty a proto je názorově velmi rozmanitý. Pro nalezení aplikačních řešení je tedy 

nezbytné hledat kompromisní řešení (Miovský, Bártík, 2010). 

Do roku 1989 v České republice neexistoval žádný ucelený systém, ani koncepce primární 

prevence. Neexistoval žádný dokument, který by definoval rámec primární prevence. 

Primární prevence v té době měla spíše moralizující a ideologické cíle. Převážně šlo o to, 

aby byl pomocí odstrašování snížen počet uživatelů alkoholu, tabáku a výjimečně i léčiv. 

Neexistovala školní prevence, ani specialisté v oblasti prevence. První snahou o koncepci 

protidrogové politiky byla Strategie protidrogové politiky z roku 1993 (MV ČR). Začalo se 

vážněji diskutovat o primární prevenci a o tom, jak by měla vypadat. Od té doby proběhlo 

mnoho změn a vzniklo mnoho různorodých efektivních i nepříliš úspěšných programů 

primární prevence. Oblast primární prevence se stále vyvíjí a prochází mnoha inovacemi 

(Miovský, Bártík, 2010). 

2.3.1 Realizace prevence v ČR 

Systém prevence mají v České republice na starost tyto instituce a organizace 

veřejné správy: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho vybrané přímo řízené 

organizace, odbory školství, mládeže a tělovýchovy na krajských úřadech (s platností od 1. 

1. 2001), základní, střední a speciální školy, školní družiny, školní kluby, domovy 

mládeže, střediska pro volný čas dětí a mládeže, pedagogicko-psychologické poradny a 

střediska výchovné péče a školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné 

výchovy. Přičemž zásadní součástí systému prevence v České republice jsou: odborný 

pracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajský školský koordinátor 

prevence, okresní metodik prevence a školní metodik prevence. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy spolupracuje i s jinými resorty a nevládními organizacemi, které 

mají prevenci na starost (MŠMT, 2000). Činnosti jednotlivých institucí jsou stanoveny 

v Metodickém pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže, v Metodickém doporučení k primární prevenci 

rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních a v Národní 

strategii primární prevence rizikového chování na období 2013 – 2018. V Národní strategii 

jsou uvedeny všechny legislativní dokumenty, které zaštiťují primární prevenci rizikového 

chování v České republice. 
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Minimální preventivní program je dokumentem školy, který je zpracováván na 

jeden školní rok. Tento dokument zpracovává školní metodik prevence a podléhá kontrole 

České školní inspekce. Na závěr školního roku je minimální preventivní program 

vyhodnocován. Hodnotí se efektivita a kvalita zvolených strategií primární prevence. 

Program je zaměřený na výchovu a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu, na 

osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Je založen na aktivitě 

žáků, pestrosti forem prevence, spolupráci celé školy a spolupráci rodičů se školou 

(MŠMT, 2010). 

Dále by měla mít každá škola tzv. školní preventivní strategii. Školní preventivní 

strategie je dlouhodobým preventivním programem. Je součástí školního vzdělávacího 

programu. „Vychází z omezených časových, personálních a finančních investic se 

zaměřením na nejvyšší efektivitu, jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, je 

naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována. Přizpůsobuje se kulturním, 

sociálním či politickým okolnostem i struktuře školy či specifické populaci jak v rámci 

školy, tak v jejím okolí, respektuje rozdíly ve školním prostředí. Oddaluje, brání nebo 

snižuje výskyt rizikových forem chování, zvyšuje schopnost žáků a studentů činit 

informovaná a zodpovědná rozhodnutí.“ (MŠMT, 2010, str. 3). Pomáhá zajišťovat lidská 

práva a povinnosti hlavně jedincům z ohrožených skupin (minority, cizinci atd.), podporuje 

zdravý životní styl a harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí. Také 

poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu (MŠMT, 2010). 

Zajímavými programy primární prevence jsou tzv. Peer programy nebo různé 

programy prevence prožitkem (např. Divadlo fórum, použití metod tvořivé dramatiky 

nebo jiných metod učení prostřednictvím zážitku). Prevenci prožitkem se budeme věnovat 

v následující části práce. Proto v této kapitole stručně představím jen peer program. 

V České republice položili základy peer programu tito autoři: Nešpor, Csémy, Pernicová. 

„Principem peer programů je aktivní zapojení předem připravených vrstevníků. Význam 

anglického slova „peer“ je ovšem širší nežli jen vrstevník. Je to někdo, s nímž se cílová 

populace může ztotožnit.“ (Nešpor, 2003, str. 3). Nejde tedy jen o věk, ale například i o 

sociální situaci. Původně byly peer programy vyvinuty v USA a bylo jim vyčítáno, že 

budou efektivní jen v USA. Výzkumy ale prokázaly efektivitu těchto program i v jiných 

zemích. Realizace programu může probíhat třemi způsoby. Jedním z nich je ustavení 

organizace, jejíž členové působí na vrstevníky, a to formálně ve školním prostředí, ale i 

neformálně mimo školní prostředí. Připravení členové mohou zvát vrstevníky na výstavy, 
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do klubů atd. Dalším způsobem je, že si školy samy vychovávají své peer vedoucí. Některá 

škola se tak může stát školicím střediskem pro peer vedoucí z jiných zařízení. Třetím 

způsobem je vyškolování malých týmů. Mohou to být někteří žáci ze školy spolu 

s učitelem. Ti poté peer programy aplikují ve své škole. Podstatné je, aby peer aktivisté 

byli o jeden nebo dva roky starší, než cílová skupina. O dva roky vyšší věk dává jakousi 

převahu a zároveň se s nimi cílová populace lépe ztotožní. Podrobnou realizaci peer 

programu popisuje Nešpor v Metodice prevence ve školním prostředí (2003). 

2.3.2 Základní principy efektivní primární prevence 

„Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova 

k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, 

k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání 

zátěžových situací osobnosti.“ (MŠMT, 2010, str. 2). Aby byla primární prevence 

efektivní, musí být uskutečňované programy kontinuální a komplexní. Měly by být 

interaktivní, skupinové, mely by vytvářet dobré klima ve třídě, zaměřovat se na zkvalitnění 

komunikace, osvojování a rozvoj sociálně emočních dovedností a kompetencí, zvládání 

konfliktů a zátěžových situací. Nepochybně by měli žáky učit odolávat sociálnímu tlaku, 

odmítat legální i nelegální návykové látky. S tím souvisí zvyšování zdravého sebevědomí a 

sebehodnocení, stanovování si realistických cílů, zvládání úzkosti a stresu. Principy 

efektivní prevence jsou založeny na aktivnosti, dlouhodobosti, přiměřenosti, názornosti a 

soustavnosti (MŠMT, 2010).  

Jako neúčinné jsou označovány přístupy, jako jsou: citové apely, jednorázové akce, 

stigmatizování a znevažování osobních postojů žáka, besedy s bývalými uživateli na ZŠ, 

nezapojení žáků do aktivit, politika nulové tolerance ve škole a potlačování diskuse 

(MŠMT, 2010). Preventivní programy, které se zaměřují pouze na předávání informaci a 

znalostí o problematice nejsou příliš efektivní. Nejdůležitějším a nejspolehlivějším 

ukazatelem efektivity primární prevence je změna chování, často propojená se změnou 

hodnot (Nešpor, 1999). 

 Nešpor (1999) zmiňuje několik zásad efektivní primární prevence. Všeobecná 

prevence by měla začínat co nejdříve a program by měl odpovídat věku, být interaktivní, 

zahrnovat co nejvíce žáků, rozvíjet jejich sociální dovednosti a dovednosti potřebné pro 

život. Dále by měl program zahrnovat místní specifika, využívat pozitivních modelů, ale i 

snižovat dostupnost návykových látek. To vše by mělo doplňovat dlouhodobé a soustavné 
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realizování programu důvěryhodnou a kvalifikovanou osobou. Program by měl počítat 

s komplikacemi a měl by být připraven na řešení těchto komplikací.  

 Selektivní prevence se zaměřuje na charakter ohrožení. Využívá podobných zásad 

jako všeobecná primární prevence, ale využívá je cíleněji. Pomoc se zaměřuje na 

individuální specifické potřeby, program využívá více strategií a je intenzivnější než u 

všeobecné primární prevence. Měl by intenzivně spolupracovat s rodiči problémového 

dítěte a s jinými organizacemi. I v selektivní primární prevenci je důležité rozvíjet sociální 

dovednosti a učit jedince relaxačním technikám a technikám zvládání stresu. Selektivní 

prevenci vyžadují žáci, jejichž rodiče jsou závislí na alkoholu, žáci, kteří trpí úzkostnou 

poruchou, žáci zanedbávaní nebo týraní, žáci s hyperaktivitou nebo poruchami chování a 

žáci z rizikového sociálního prostředí. Selektivní prevence využívá mnoho postupů, jako 

jsou například diagnostika neprospěchu, pomoc při učení, poradenství týkající se vhodného 

studia, lepší integrace v kolektivu, zlepšení vztahů ve třídě, ale i častější přestávky, 

odpočinková plocha ve třídě, individuální učební plán nebo zařazení do speciální školy. 

Prevence šikanování je specifická. V ohrožení se nachází šikanovaný i šikanující, a proto 

je potřeba kvalitní psychologické práce s oběma jedinci (Nešpor, 1999). 
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3 Zážitkově reflektivní aktivity 

„Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si možná vzpomenu. Zapoj mě a já pochopím.“    

(čínské přísloví) 

 Zážitkově reflektivní aktivity jsou aktivity, které vycházejí ze zážitkové pedagogiky 

a jejích principů. Mohou to být hry, úkolové situace či aktivity, které pomáhají 

k osobnostnímu růstu a sociálnímu rozvoji. V této kapitole představím zážitkovou 

pedagogiku a modely zkušenostního učení. Důležité bude také vyjasnění terminologie 

zážitkové pedagogiky. Následně uvedu možnosti, kde se v dnešní době můžeme setkat se 

zážitkovou pedagogikou, tedy i se zážitkově reflektivními aktivitami. 

3.1 Učení prostřednictvím zážitku 

Učení zážitkem je často nazýváno také jako zážitková pedagogika, pedagogika 

prožitku nebo výchova prožitkem. „Základem zážitkové pedagogiky je vlastní aktivita, 

prostřednictvím které vychovávaný člověk získává zážitky. Čím víc vlastní energie člověk 

vynaloží, tím je zážitek intenzivnější, zapamatovatelnější a využitelnější pro výuku.“ 

(Pelánek, 2008, str. 21). Z toho plyne oddělení od komerčních zážitků, které nám sice 

poskytnou pocit zábavy, ale nic v nás nezanechají, protože nás nestály žádnou energii.  

Zážitková pedagogika se zaměřuje hlavně na postoje a dovednosti, konkrétněji na 

sociální učení (sebepoznání a spolupráci), životní postoje (tolerance, odpovědnost) a též 

komunikační dovednosti nebo metody řešení problémů (kritické myšlení). Nemůžeme se 

prostřednictvím zážitku učit všem tématům (Pelánek, 2008). Rovnice a chemické vzorce si 

jen těžko osvojíme prostřednictvím zážitku. Je tedy potřeba ujasnit si, čemu chceme 

jedince naučit a poté vhodně zvolit metody. Myslím si, že zážitková pedagogika není 

využitelná za každých okolností a ve všech vyučovacích předmětech, ale v oblasti 

osobnostního a sociálního rozvoje je nenahraditelná.  

Vychází z principu učení se prostřednictvím zážitku a rozšiřováním komfortní 

zóny prostřednictvím dobrodružství (Pelánek, 2008). Aby bylo dosaženo učení, je nutné 

k zážitku připojit reflexi. K učení totiž dochází při zkoumání toho, co jsme prožili a při 

zpracování zkušenosti, kterou zážitek vyvolal (Pelánek, 2008).  
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3.1.1  Modely zkušenostního učení 

 Jako první přišel v roce 1938 s teorií zkušenostního cyklu učení John Dewey. Ve 

svém modelu zkušenostního učení považuje zážitek za základního činitele vzdělávání a 

zdůrazňuje velký vliv zážitku na budoucí zkušenosti. Deweyho cyklus zkušenostního učení 

má tři fáze: (Hanuš, Chytilová, 2009, str. 37) 

1. Pozorování okolí po daném impulzu. 

2. Promýšlení znalostí a zkušeností toho, co se stalo v podobných situacích 

v minulosti (sbírání informací, varování, rady). 

3. Úsudek, který kombinuje současné pozorování a znalosti z minulosti, abychom 

věděli, co představují. 

Dewey říká, že je důležité, aby byl zážitek kvalitní a byl v souladu s výchovnými 

cíli. Tato kvalita má dvě stránky – vliv na bezprostřední prožívání (pozitivní či negativní a 

vliv na pozdější zkušenost. Každý zážitek ovlivňuje následné prožívání. Z toho vyplývá, že 

zásadní pozornost je potřeba věnovat výběru zážitků, které budou mít pozitivní vliv na 

rozvoj osobnosti a obohatí dosavadní zkušenosti (Hanuš, Chytilová, 2009).  

Kurt Lewin, zakladatel americké sociální psychologie, přišel s modelem 

zkušenostního učení, který v roce 1984 publikoval Kolb. Lewin staví model zkušenostního 

učení na subjektivním zážitku, který reflexí vede k formování abstraktního pojetí a 

zevšeobecnění. To je následně převedeno do nových situací, ve kterých se opět testují 

důsledky (Hanuš, Chytilová, 2009).  

Asi nejznámější z modelů zkušenostního učení je Kolbův cyklus. Kolb, jak už bylo 

řečeno, vycházel z práce Lewina, Deweye a Piageta. Zdůrazňuje úlohu zážitku v procesu 

učení. Kolb také říká, že zkušenostní učení je holistickým procesem, který probíhá 

průběžně a je zakotvený v zážitcích. Kolb odděluje zkušenostní učení od behavioristických 

teorií a tradičních přístupů ve výuce. Tedy od metod založených na rozumovém a 

racionálním poznávání. Kolbův cyklus učení má čtyři fáze: konkrétní zkušenosti, ohlédnutí 

a reflexe, zobecnění, aktivní zkoušení (viz. Obr. 1). Dále je dělen do dvou dimenzí. První 

zahrnuje konkrétní zkušenosti a zobecnění. Jsou zde dva póly – „zde a nyní“ (konkrétní 

zkušenost – bezprostřední prožívání) a abstraktní zpracovávání (zobecnění – pojmový 

výklad a představy).   Druhá dimenze zahrnuje ohlédnutí a aktivní zkoušení. Má také dva 

póly – praktickou činnost a zkušenost (vnější zpracování zážitku) a na druhém pólu úvahy 

a pozorování (zpracování zážitku vnitřní reflexí) (Hanuš, Chytilová, 2009). 



40 

 

 

Obr. 1 Kolbův model zkušenostního učení (Kolb, 1984) 

Konkrétní aktivita vychází ze stávajících zkušeností každého člověka. Po ukončení 

aktivity nastává ohlédnutí, tedy reflexe. Při reflexi dochází ke zpětnému připomenutí 

klíčových momentů a zhodnocení osobních pocitů a spokojenosti s průběhem a dosažením 

cílů. Dále dochází k zobecnění, ve kterém přemýšlíme nad tím, jak se po tomto zážitku 

zachováme v budoucnosti (co zopakujeme a čeho se vyvarujeme). Následuje plynulý 

přechod k formulování plánů změn a jejich ověřování pomocí aktivního zkoušení (Hanuš, 

Chytilová, 2009). 

Poté, co získáme zkušenost v nějakém úkolu, hře, ale i v životě, reflektujeme ji. 

Reflexe je tzv. zpětné ohlédnutí. Ptáme se, co se vlastně odehrálo, jak jsme to řešili. Poté 

nastává hodnocení, kdy se ptáme, co jsme udělali špatně a proč nebo naopak co se nám 

povedlo. Poslední fází je vytvoření plánu změn, tedy toho, jak budeme postupovat příště. 

Poslední fáze se opět překlene k první fázi zkušenosti, kdy na základě stávajících 

zkušeností získáváme zkušenosti nové (Pelánek, 2008). 

Rozšiřování komfortní zóny je druhým principem, ze kterého vychází zážitková 

pedagogika. Komfortní zóna je oblast, ve které se člověk cítí bezpečně. Obvykle se člověk 

zdržuje v této zóně, protože je to pohodlné. Když člověka dostaneme kousek z jeho 

komfortní zóny a bude mít podporu, že nové úkoly zvládne, dostane se tak do zóny učení. 

To obohatí jeho život a zvětší jeho komfortní zónu. Pokud by míra náročnosti byla příliš 

velká, nedochází k učení, ale člověk se dostává do zóny ohrožení. V zóně ohrožení se 

člověk stává nejistým a v důsledku toho k učení nedochází. Za zónou ohrožení je zóna 

nemožného, kdy splnění úkolu není v lidských možnostech. Pokud bude míra náročnosti 

příliš nízká, člověk zůstane ve své komfortní zóně a ničemu novému se nenaučí (Pelánek, 

2008). Z tohoto principu lze vyvodit, že náročnost úkolu musí být pro jedince výzvou, tedy 
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náročnější než doposud byl schopen zvládnout a musí být v jeho osobních možnostech 

dosáhnout cíle úkolu.   

3.2 Výchova prožitkem 

 Výchova prožitkem má hluboké kořeny. Už Platon ve výchově využíval prožitek. 

Tělo i duši má vychovávat nejen gymnastické vzdělávání, ale i vzdělávání múzické. J. A. 

Komenský zase tvrdil, že „citový vhled“ vede k překonávání mechanického učení a 

poznávání vztahů vnějšího světa. Rousseau považoval pocity a přímou zkušenost za základ 

výchovy. Prožitků a zkušenosti ve výchově využíval i Pestalozzi (Neuman, 1999). Jak 

uvádí Neuman (1999) při vysvětlování role prožitku ve výchově autoři vychází z díla 

německého filozofa Diltheye, který se věnoval tzv. filozofii života. Tvrdí, že díky 

bezprostřednosti prožitku může individuum uchopit svět. V prožitku se představuje realita, 

se kterou jsme se střetli a zvnitřnili ji. Prožitek není nic daného, ani vymyšleného. Díky 

prožitku objevujeme nové aspekty života. Reformní pedagogika a hnutí Nových škol se 

snažily zavést nové formy učení, které se též zaměřovaly na prožitek a individuální učení. 

Jednu z reformních škol založil roku 1920 Kurt Hahn, jmenovala se Salem. Výchovu 

prožitkem nalézáme i ve volnočasových programech jako americký Woodcraft Indians, 

anglický skauting, německé horolezectví a turistické organizace. Kurt Hahn roku 1941 

založil hnutí Outward Bound ve Velké Británii. Hahnova „prožitková terapie“ měla 

pomáhat lidem, aby v budoucnosti dokázali překonávat krizové životní situace. 

V posledních letech se výchova prožitkem rozšířila do škol i volnočasových aktivit a 

zabývá se jí mnoho organizací (Neuman, 1999).  

 Výchovu prožitkem definuje Hartl, Hartlová (2000) jako výchovu dobrodružstvím, 

uskutečňovanou prostřednictvím programů spojených s fyzickou náročností a určitou 

mírou rizika. Cílem výchovy prožitkem je zvýšit odolnost a připravenost dítěte na 

každodenní stresy a traumatizující životní události. Jde o každodenní události, jako jsou 

např. ztráta dokladů, mobilního telefonu. Výchova prožitkem probíhá prostřednictvím 

strukturovaných her, výprav do obtížně dostupného terénu, náročnými vodáckými akcemi, 

simulovanou slepotou, tréninkem chování v krizových situacích apod. Výchova prožitkem 

umožňuje rozvoj sociálních vztahů, sebepojetí, vztahu k životnímu prostředí. Zahrnuje 

nejen fyzický výkon, ale i sebereflexi a reflexi sociální interakce. 

Výchova prožitkem neboli zážitková pedagogika pracuje s pojmy prožitek, 

zážitek a zkušenost. To probíhá v procesu dramaturgie, tedy v cíleně naplánovaných 
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situacích. K tomu je často používána hra, a to v různých svých podobách. Tento proces je 

evaluován pomocí reflexe, aby dosáhl co největší efektivity v rozvoji osobnosti (Hanuš, 

Chytilová, 2009). 

Prožitek vs. Zážitek 

Prožívání je psychickým jevem, který je charakteristický proudem vědomí každého 

více či méně uvědomovaného duševního obsahu. Je individuální a jen těžko sdělitelné. 

Autentický prožitek je jedním ze základních obsahů psychiky. Je to citově zabarvené 

vnímání aktuálního, často dramatického okamžiku v životě, ale také náhlé poznání vzniklé 

ze zhodnocení okolní skutečnosti (Hartl, Hartlová, 2000). 

Zážitek je každý duševní jev, který jedinec prožívá (vnímání, myšlení, 

představivost). Zážitek je vždy vnitřní, subjektivní a citově provázaný. Je zdrojem osobní 

zkušenosti a hromadí se celý život. Je to vlastně jedinečné duševní bohatství každého z nás 

(Hartl, Hartlová, 2000). 

Zážitků by při učení nemělo být příliš mnoho najednou. Začaly by se přehlušovat a 

člověk by se sice bavil, ale nic by to v něm nezanechalo. Pokud vystavujeme účastníky 

zážitku, měli bychom mít jasno v tom, co by mu měl tento zážitek přinést. Cíl hry by měl 

být vždy smysluplný (Pelánek, 2008).  

Zkušenost 

 Ve výchově prožitkem se setkáme i s pojmem zkušenost. Zkušenost je považována 

za znalost, kterou získáváme vlastním prožíváním a vlastním náhledem. Výchova 

prožitkem zprostředkovává zkušenosti získané neobyčejnými zážitky. Jde o prožitek 

zpracovaný pomocí reflexe (Neuman, 1999). 

 Hartl, Hartlová (2000) definují zkušenost několika způsoby. Zkušenost je poznání, 

které přichází z vnějšího prostředí člověka prostřednictvím činnosti, pozorování a pokusů. 

Zkušenost je hlavním zdrojem poznatků o světě. Zkušenost je subjektivní stav, vznikající 

uvnitř mysli člověka při usuzování či vnitřních konfliktech. Zkušenost je také to, co bylo 

prožito a uchováno v paměti člověka. Přičemž není pasivní složkou paměti, ale je aktivní. 

Proces získávání zkušenosti a změny, kterou zkušenost vyvolá, je zdrojem poznání a 

interakce s prostředím, tedy podstatou učení.  
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Reflexe 

Reflexe je jednou z hlavních součástí zážitkové pedagogiky „Reflexe je učební 

situace věnovaná zhodnocení zkušenosti, která ožila/nově vznikla v průběhu předchozí 

akce.“ (Valenta, 2006, str. 50). Reflexe je druh sebepozorování, ve kterém jde o obrácení 

myšlení na sebe, do svého vědomí a prožitků. V pojetí konstruktivistů je považována spolu 

s úvahou za hlavní prvek procesu učení. Následuje po učební zkušenosti (Hartl, Hartlová, 

2000).  

Reflexe pomáhá systematizovat zážitek a zkušenost a obohacuje naše prožívání a 

jednání v budoucnosti. Hlavním nástrojem reflexe je otázka. Otázky v reflexi se zaměřují 

na zkonkrétnění zážitku (rekapitulace toho, co se dělo, zpětná vazba druhým lidem nebo od 

nich, hodnocení nebo transfer zkušenosti do budoucího života apod.) a zobecnění zážitku 

(učení o jevech, které v situaci nastaly apod.) (Valenta, 2006). „Abychom se něco naučili, 

nestačí pouhý zážitek, ale musíme ho zpracovat a poučit se z něj.“ (Pelánek, 2008, str. 

101). Právě k tomu slouží reflexe. Reflexe by měla dát prostor pro sdílení emocí, pocitů, 

zážitků. Poskytuje zpětnou vazbu, nalézá problémy, které řeší a poskytuje poučení do 

budoucnosti. Vedení reflexe je velmi náročnou činností, na kterou je nutné se předem 

pečlivě připravit (Pelánek, 2008). Reflexe má obvykle formu diskuse (Valenta, 2006). Ale 

použity mohou být i jiné způsoby reflexe (např. reflexe tvořením, rychlé shrnutí – 

teploměr, palec nahoru/dolů nebo dramatická reflexe – sehrání krátké scénky, pantomima 

apod.) (Pelánek, 2008).  

Když to shrneme, reflexe je užívána proto, aby bylo zkušenostní učení efektivní. Je 

důležitá pro utřídění zkušeností a zážitků a uvědomění si toho, co jsme vlastně prožili a jak 

to vhodně použijeme v budoucím životě. Reflexi je možné provést více způsoby. Měla by 

být předem pečlivě připravená a vhodně a citlivě provedená. 

3.3 Kde se setkáme s učením prostřednictvím zážitku?  

S učením prostřednictvím zážitků, tedy se zážitkovou pedagogikou, výchovou 

prožitkem se můžeme setkat ve školním prostředí díky osobnostní a sociální výchově, 

která je součástí RVP ZV a RVP G jako průřezové téma. Také se s výchovou prožitkem 

můžeme setkat v předmětu dramatická výchova. Ale i v outdoorových aktivitách, které 

mohou být ve školách realizovány v rámci seznamovacích kurzů. V neposlední řadě je 

škola místem, kde probíhá prevence rizikového chování. Při té, jak bude dále zmíněno, 

může též probíhat výchova prožitkem.  
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Se zážitkovou pedagogikou se můžeme setkat i v mimoškolním prostředí, jako děti, 

mladiství nebo dospělí. V dnešní době existuje mnohou kurzů, které jsou zážitkově 

zaměřeny. Různé firmy a organizace pořádají outdoorové kurzy, teambuildingy. Nabízený 

adrenalin a dobrodružství je velkým lákadlem. Jen je potřeba v tomto odvětví věnovat 

pozornost tomu, zda konkrétnímu realizátorovi nejde spíše o komerční zážitky, zábavu a 

zisk firmy či organizace, na úkor opravdovému zážitku, který vede k rozvoji osobnosti a 

sociálních vztahů. 

3.3.3 Osobnostní a sociální výchova 

Z výše uvedených informací vyplývá, že zážitková pedagogika nebo také výchova 

prožitkem úzce souvisí s osobnostním a sociálním rozvojem. Ten se realizuje v osobnostně 

sociální výchově. „Osobnostně sociální výchova je praktická disciplína zabývající se 

rozvojem klíčových životních – konkrétněji řečeno: „osobnostních a sociálních“ 

dovedností pro každý den.“ (Valenta, 2006, str. 13). Osobnostní a sociální výchova (dále 

jen OSV) je specifická tím, že se sám žák stává učivem a zároveň se jím stávají 

každodenní situace. Smysl OSV spočívá v tom, aby pomohla žákovi nalézt jeho vlastní 

cestu ke spokojenému životu, založenému na dobrých vztazích k sobě i okolnímu světu. 

OSV se řídí třemi základními principy, které mají velmi blízko k učení prostřednictvím 

zážitku. OSV by měla být praktická, zosobněná a provázející (Valenta, 2006). 

„Témata OSV jsou oblastmi lidských dovedností, vlastností, rysů, schopností, 

postojů, modelů lidského chování atd.“ (Valenta, 2006, str. 15). Tematické okruhy OSV 

jsou uvedeny v RVP ZV. Jsou členěny na témata osobnostního rozvoje, sociálního rozvoje 

a rozvoje morálního. Do osobnostního rozvoje patří například rozvoj schopností 

poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena a 

kreativita. Mezi témata sociálního rozvoje patří poznávání lidí, mezilidské vztahy, 

komunikace, kooperace a kompetice. Do morálního rozvoje jsou zařazena témata řešení 

problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje a praktická etika (Valenta, 2006). 

Z hlediska zaměření této práce jsou nejzajímavější aplikační témata, která jsou 

uvedena pouze v akademické verzi OSV, tedy nejsou v Rámcovém vzdělávacím programu. 

Tato témata jsou označována též jako rolově situační. Mají upozornit, že s výše zmíněnými 

tématy se setkáme v našem každodenním životě a to v různých situacích a v různých 

životních rolích. Tyto situace je možné natrénovat, a to pomocí navozování rolí a situací. 

To je vhodné v rámci odborného vzdělávání, kdy se žáci připravují na specifickou profesi. 

Ale i ve všeobecném vzdělání, kdy jde o učení se dovednostem pro role (např. rodiče, 
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nakupujícího) a obecné situace (např. ostýchání mluvit s někým, když někdo někomu 

nabízí drogu). Trénink těchto situací probíhá jednáním v rolích, které žáci zastávají, budou 

zastávat nebo rolí, do kterých se může dostat. Ale užitečné je si vyzkoušet i role, do 

kterých se nedostane, pokud jsou užitečné z hlediska učení (např. středověký král, který 

řeší dilema). Další možností tréninku je jednání v (specifických) situacích. Mohou to být 

každodenní sociální situace, složité situace (např. odmítnutí drogy), krizové situace (např. 

konflikt) nebo situace fiktivní apod. Valenta (2006) uvádí, že vlastně žijeme od role k roli 

a od situace k situaci. S každou rolí jsou spojeny osobnostní a sociální nároky. Každá role 

vyžaduje specifické typy sociálních dovedností. Sociální role je vždy spojena s určitým 

chováním a situacemi. Přičemž situace je souhrn mezilidských vztahů v daném čase a 

prostoru. OSV pracuje s navozováním situací (hry, úkolové situace) nebo využívá situace, 

které samovolně nastanou (spory mezi žáky, emoce po nevydařené hře atd.) (Valenta, 

2006). Tento „trénink“ by měl pomoci žákům, aby dokázali efektivně jednat a řešit situace, 

které reálně v jejich životech mohou nastat. A když nastanou, aby věděli, jak je zvládnout. 

S OSV se můžeme setkat v práci školy. V RVP není přesně určeno, jak mají být 

naplněna průřezová témata, kterým OSV je. Proto je více možností, jak témata OSV 

realizovat. Témata mohou být uplatněna prostřednictvím chování a jednání učitele, 

využitím potenciálu témat OSV v běžných školních situacích, včleněním témat OSV do 

jiných předmětů či včleněním témat OSV do práce školy v samostatných časových blocích, 

předmětech apod. (Valenta, 2006). 

3.3.2 Dramatická výchova 

 Dramatická výchova je často volitelným předmětem na základních a výjimečně i 

středních školách. Dalo by se říci, že prostřednictvím předmětu dramatické výchovy jsou 

často realizována témata OSV. Nyní se podíváme na rozdíly OSV a dramatické výchovy. 

 „Dramatická (resp. divadelní) výchova je systém řízeného, aktivního uměleckého, 

sociálního a antropologického učení dětí či dospělých založený na využití základních 

principů a postupů dramatu a divadla se zřetelem na jedné straně ke kreativně-uměleckým 

(divadelním a dramatickým) a k pedagogickým (výchovným či formativním) požadavkům a 

na druhé straně k bio-psycho-sociálním podmínkám (individuálním i společným 

možnostem dalšího rozvoje zúčastněných osobností).“ (Valenta, 2008, str. 40). Pokud 

bychom z této definice dramatické výchovy odstranili slova „umělecký“, „drama“ a 

„divadlo“, došli bychom k definici osobnostně sociálního rozvoje. Dramatická výchova je 
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estetickovýchovným oborem, který má také výchovné a vzdělávací dopady v oblasti 

osobnostně sociálního rozvoje (Valenta, 2008). 

3.3.3 Výchova prostřednictvím dramatu a divadla 

 Vztah mezi dramatickou výchovou, divadlem a dramatem je velmi složité jasně 

vymezit. Drama můžeme chápat jako psanou uměleckou reflexi světa, která obsahuje 

nějaký příběh, který je uspořádán do dějových sekvencí a jádrem příběhu je konflikt, 

rozpor, napětí nebo problém. Tento problém nutí postavy v příběhu k jednání. Drama umí 

podávat obecnější zprávu o principech fungování světa. Jednání v dramatu má většinou 

formu dialogů, doplněnou monology. Drama je převážně určeno k předvádění divákům. Ke 

zprostředkování dramatu divákům slouží systém divadla (Valenta, 2008). 

 Divadlo je systém aktivit, které zajišťují modelové zobrazení. Divadlo je možné 

chápat jako časoprostorové a fyzické umění. Jde o zastoupení určité skutečnosti, zejména 

osob v čase a prostoru. Toto se odehrává prostřednictvím hry, která vytváří fikci. Divadlo 

zobrazuje něco nepřítomného „tady a teď“. Toto vytvářejí herci, kteří svým jednáním hrají 

jiné osoby (tzv. hra v roli). Probíhá pro potěšení či poučení diváků. Divadlo je soustavou 

znaků a gest, která mají svůj symbolický význam (Valenta, 2008).  

 „Divadlo žije v symbióze s dramatem a naopak. Drama se prostřednictvím divadla 

„vyjevuje“.“ (Valenta, 2008, str. 42). Divadlo je pro diváka nejzajímavější, když se hraje 

drama, tedy příběh, který má zápletku a něco se v něm řeší. I improvizované divadlo by 

nemělo postrádat řešení zápletky. Metodicky vzato jde o to, že drama nám určuje, co se má 

ve hře vyjevit, zatímco divadlo, tedy hra v roli, určuje, jak se to má provést (Valenta, 

2008). 

 Do výchovy a vzdělávání dramatem a divadlem můžeme zahrnout divadelní 

představení hrané dětmi a studenty, ale přesto využití principů dramatu a divadla ve 

vzdělávání a výchově není identické s hraním divadla pro diváky. Jedná se o 

dramatickou/divadelní výchovu. Hlavní rozdíl je v záměru, který je u dramatické 

výchovy pedagogický. V představení musí jít o rozvoj toho, kdo hraje. Dramatická 

výchova koná proces, který se opírá o prvky dramatu a divadla, ale nejde jim o produkt, ale 

o proces (konání pro zážitek, který nás rozvíjí). Ve světě divadla se toto odehrává pouze, 

pokud se stírají rozdíly mezi herci a diváky. V DV se mění parametry hry. Hra v DV 

většinou nemá diváka nebo je divákem (pozorovatelem) někdo ze stejné sociální skupiny. 

Výchovné drama se neodehrává v divadle, ale využívá principů divadelního zobrazování. 
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Může se opírat o předlohu (pohádka atd.) a velmi často je jakousi improvizací „tady a teď“. 

V edukativním dramatu se může pracovat s hrou v roli, bez sledování estetických a 

uměleckých parametrů. Na druhou stranu dramatická výchova klade na estetické a 

umělecké parametry větší důraz než osobnostně sociální výchova nebo sociálně 

psychologický výcvik (Valenta, 2008). 

 Základním metodickým principem dramatické výchovy je hra v roli. Role je 

obecně chápána jako systém očekávání vůči chování jedince (stát, otec, manželka apod.). 

Role je chápána jakou soubor vnějších projevů chování a jednání jedince (policista 

udělující pokutu apod.) nebo jako vnitřní představa jedince o výkonu určité role. Máme 

schopnost brát na sebe role, které nejsou naše vlastní. Jimi vytváříme nebo napodobujeme 

jinou skutečnost. K tomu přebíráme roli herce. Ve výchovném hraní rolí jde o převzetí 

role, která má výchovný potenciál. Hráč má za úkol svým chováním a jednáním vytvořit 

obraz určitého fiktivního člověka nebo jevu. Tato akce by měla vycházet 

z psychosomatických zdrojů (tělové impulzy, pocity, myšlenky a představy a kreativně 

obohacené zkušenosti) (Valenta, 2008). „Hraní rolí je výchovná a vzdělávací metoda, 

která vede k plnění esteticko-výchovných, osobnostně a sociálně rozvojových a věcně 

vzdělávacích cílů na základě většinou spíše improvizovaného rozehrání a následné reflexe 

fiktivní situace (většinou dramatické) s výchovně hodnotným obsahem.„ (Valenta, 2008, 

str. 53).  

Hra v roli má tři roviny podle hloubky hráčovy proměny v někoho jiného. První 

z nich je rovina simulace, ve které hráč jedná za sebe, ale ve fiktivních, momentálně 

nepřítomných situacích. Simulační hra je tedy hrou nejčastěji užívanou v osobnostně 

sociální výchově či sociálně psychologickém výcviku. Další rovinou je alterace, ve které 

jde o ztvárnění role ve fiktivních okolnostech ve smyslu „já v herní roli“. Je to úroveň 

hraní v dramatické výchově. Modelujeme zde člověka, který má vymezenou sociální roli – 

např. matka, učitel, nebo dáma. Jde nám o jejich jednání a chování, které vychází z jejich 

postojů, vztahů a motivů. Třetí rovinou je charakterizace, která je jakousi hlouběji 

probádanou alterací. Zkoumáme zde vnitřní motivaci, postoje i psychické charakteristiky 

zobrazované postavy. Role v charakterizaci nabývá osobnějších dimenzí než sociální role 

v alteraci. Herec v této rovině musí plně proniknout do charakteru postavy (Valenta, 2008). 

Dramatičnost nás provází celým životem. Stále nás potkávají dramatické situace, 

rozpory a problémy v sebepojetí, ale i ve vztazích k druhým lidem. Dramatické pro nás 
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mohou být naše osobní problémy, ale zároveň jako dramatickou situaci označujeme i válku 

nebo globální problémy.  Jsme scéničtí. Vytváříme svým jednáním fikci, kterou ukazujeme 

druhým. Scéničnost se objevuje v našich životních „divadýlkách“, ale i ve formě politický 

ideologií a manipulace médií. Na konec musím citovat, že „… dramatická výchova využívá 

jednak přirozeného lidského zájmu o dramatické situace a jednak spontánní lidské 

schopnosti hrát v řádu „jako“ a dává této schopnosti formu cestou divadelních prostředků 

za účelem naplnění příslušných formativních cílů.“ (Valenta, 2008, str. 45).  

3.4 Metody učení prostřednictvím zážitku 

Z popisu oblastí, ve kterých se můžeme setkat se zážitkovou pedagogikou nebo 

výchovou prožitkem, je evidentní, že metod učení se prostřednictvím zážitku existuje 

mnoho. Své specifické metody má zážitkové učení v oblasti osobnostní sociálního rozvoje, 

dramatické výchovy i outdoorových aktivit. Jsou si podobné tím stěžejním – tedy rozvojem 

osobnosti a sociálních vztahů prostřednictvím zážitku a nabýváním nových zkušeností, 

které po reflektování dokážeme využít v budoucím životě. Osobnostní a sociální výchova 

má metody zaměřené hlavně na rozvoj osobnosti, sebepojetí a vztahy s druhými lidmi. 

Dramatická výchova je zaměřená podobně, ale klade větší důraz na estetické a umělecké 

aspekty. Využívá hlavně metodu hry v roli. Outdoorové aktivity též rozvíjí osobnost a 

vztahy k druhým lidem. Specifické jsou silnými prožitky, dobrodružstvím, rizikem a jak 

napovídá sám název „outdoorové“ také tím, že se odehrávají venku, ideálně v přírodě. 

Vzhledem k zaměření této práce, nebudu uvádět konkrétní náměty na aktivity a hry, ale 

uvedu přehled metod a souborů aktivit. Pojmem metoda budeme označovat postup 

k edukačnímu cíli. Aktivity, hry a cvičení jsou konkrétními typy metod. 

Dělení metod a souborů aktivit zážitkové pedagogiky je velmi nejednotné a rozsáhlé. 

Pelánek (2008) rozděluje své aktivity na drobné hry a úkoly, pohybové, hry zaměřené na 

psychiku, tajemno, tvořivé aktivity a turistiku a putování. Neumann (2011) dělí hry na 

zahřívací a kontaktní, hrátky a zábavné soutěžení, hry na rozvoj důvěry, iniciativní a 

týmové hry, hry na rozvoj komunikace a spolupráce, hry a cvičení v přírodě, ekohry, 

závěrečné hry a ceremoniály a nakonec hry pro reflexi a závěrečné hodnocení. Hra je 

základním prostředkem k získávání zkušeností. Hry podporují komunikaci a spolupráci, 

budují důvěru, učí ohleduplnosti a odpovědnosti, působí na emocionální a psychickou 

sféru, ovlivňuje postoje hráčů, obohacuje je o nové zážitky a zkušenosti, pomáhá zvyšovat 

sebedůvěru a sebehodnocení a rozvíjí sociální vztahy. Hra má rysy dobrodružnosti, 

nalézáme v ní momenty překvapení a napětí (Neumann, 2011). Z mnohosti her a aktivit, 
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které se realizují v rámci učení prostřednictvím zážitku, vyplývá i mnohost metod 

využívaných v učení prostřednictvím zážitku.  

Valenta (2010) uvádí tyto metody osobnostně sociální výchovy: analýza artefaktů, 

výtvorů, brainstorming, činnosti s akcentem na fyzickou stránku, pohyb apod., dialog, 

diskuze, rozhovor, dotazníkový princip („otázka-odpověď“), hraní rolí, dramatizace, 

inscenace/inscenační metoda, kompetitivní situace, kresebný princip doprovázený 

analýzou artefaktů, monolog (souvislá promluva jednotlivce), neverbální techniky, 

percepce a koncentrace, „podivné” reálné situace (situace s „deformací”), práce s hmotou, 

materiálem, práce s prostorem, psací technologie (princip „tužka – papír”), relaxačně-

sugestivní a uvolňovací princip, situační analýza, specifické signalizace, textová analýza, 

verbalizované/psané transformace, transformace s estetickou dimenzí, úkolově 

kooperativní situace, vizualizace/imaginace (práce s vizuálními, ale i zvukovými, 

hmatovými jinými představami) a nakonec zvukové exprese. Myslím, že pro utvoření 

představy o metodách zážitkově pedagogického učení, stačí tento stručný přehled. Bohužel 

není cílem této práce věnovat se těmto metodám podrobněji. Pro podrobnější informace 

doporučuji článek na metodickém portálu RVP, který napsal Josef Valenta (2010). Dále 

také tyto publikace: Neumann (2011), Valenta (2008) a Pelánek (2008). Zde jsou 

podrobněji popsány jak metody, tak i konkrétní aktivity zážitkové pedagogiky. 
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4 Divadlo Fórum 

 Jednou z nepříliš známých metod dramatické výchovy je Divadlo fórum. Divadlo 

fórum je zaměřené na osobnostně sociální rozvoj a je pro něj typické hraní v roli. V této 

části budu vycházet nejen z odborné literatury, ale i z vlastních zkušeností, které jsem 

získala spoluúčastí na realizaci Divadla fórum pod vedením občanského sdružení Život bez 

závislostí. 

4.1 Vznik Divadla fórum 

 Divadlo fórum je jednou z metod Divadla utlačovaných, jehož zakladatelem je 

Augusto Boal. Augusto Boal se narodil roku 1931 v Rio de Janeiru. Je jedním 

z nejznámějších divadelníků latinské ameriky (Pavlovská, Remsová, 2006). Augusto Boal 

byl brazilský režisér, dramatik a divadelní pedagog, který své úsilí zasvětil divadlu, které 

podle něho, má moc změnit svět. V zemích Latinské Ameriky, které byly v té době 

sužovány chudobou a útlakem, chtěl ukázat lidem, že se mohou bránit (Život bez závislostí 

[online]). Již v necelých 25 letech založil malé divadlo v Sao Paulu, které se jmenovalo 

Teatro de Arena, ve kterém později vytvořil novou koncepci lidového divadla. Pořádal též 

pouliční akce. V divadle Augusta Boala byly hrány hry J. Steinbecka, B. Brechta. Tyto hry 

byly adaptovány na problémy brazilského lidu. Hrály se i hry s aktuálními tématy (např. 

kubánská krize). Hrálo se všude tam, kde bylo potřeba nastartovat proces alfabetizace. 

Boal založil i divadelní školu, kde se studovaly a kolektivně psaly hry zaměřené na lidi 

nacházející se v nouzi nebo lidi utlačované. Zajímavé bylo i to, že se nehrálo na 

vyvýšeném jevišti, ale v kruhovém prostoru mezi diváky. Používána byla mluva 

obyčejných lidí. Pro Boala bylo důležité, aby diváci dokázali zcela pochopit problém, aby 

s ním následně mohli bojovat a postavit se mu. Teatro de Arena bylo proto uzavřeno cizím 

textům. Později se kvůli politické situaci se Boal  musel vrátit zpět ke klasikům. Cenzura 

ovšem nemohla zakázat divadelní výjezdy na vesnice. Toho Boal využil a začal se svými 

herci hrát divadelní hry na náměstích, na schodech do kostela nebo na nákladních autech. 

Často po představeních následovaly dlouhé diskuze. Boal došel k tomu, že nemůže 

rolníkům říkat, jak se mají správně zachovat, když on sám není rolníkem. Tím, že někomu 

poradíme, co má udělat, si jen uklidníme svědomí, ale vlastně to nikomu neprospěje. Jeho 

hry byly silně zaměřené proti vládě, a proto byl roku 1971 zatčen a po propuštění musel 

opustit Brazílii. Odešel do Argentiny, později do Peru a své zkušenosti a poznatky spojené 

s divadlem publikoval pod názvem Divadlo utiskovaných (Pavlovská, Remsová, 2006). 
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„Boal objevil jinou strategii, jak pomoci utlačovaným, tzv. simultánní divadlo. Jeho 

podstatou bylo ukázat divákům scénu, v níž byl někdo utlačován. Představení se odvíjí až 

do okamžiku krize, tedy do okamžiku, v němž je utlačovaný nucen řešit konfliktní situaci.“ 

(Pavlovská, Remsová, 2006, str. 12). Poté se divadlo zastavilo a objevil se tzv. joker, který 

byl nestranný a jen žádal diváky o návrhy, jak vyřešit situaci utlačované osoby a jak by se 

tato osoba mohla chovat. Vstupovali do děje pouze poznámkami a ne svojí fyzickou 

aktivitou. To se ovšem změnilo po představení, ve kterém si Boal, ani jeho herci, nevěděli 

rady s tím, jak vyhovět návrhům jedné rozzlobené ženy. Improvizace stále nebyla podle 

jejích představ, a tak nakonec Boal ženu vyzval, ať jde na jeviště a zahraje to, co má na 

mysli (Tvořivá dramatika, 2003).  

Právě tato událost stála u zrodu Divadla fórum. „Z diváka se stává herec, který 

přichází na jeviště s jednáním, které má na mysli, a jedná způsobem, který je osobitý, 

jedinečný a nepřenositelný. Divadlo fórum napomáhá proměně pasivního diváka v 

aktivního spoluhráče-herce, dává divákům možnost vyzkoušet si nanečisto jednání 

v situacích, ve kterých se mohou reálně ocitnout, dává mu možnost překonat vnitřní i vnější 

útlak.“ (Pavlovská, Remsová, 2006, str. 13).  

Boal v roce 1976 jel do Evropy, kde stále píše divadelní hry proti režimu v rodné 

Brazílii a zároveň zde pořádá přednášky a semináře. Zjišťuje, že v Evropě se útlak 

objevuje též, ale v jemnější podobě. Nejde zde o politický boj, ale spíše o psychologické 

problémy a boj o získání svobody individua (Pavlovská, Remsová, 2006).  

Boalovo divadlo utlačovaných se rozšířilo po celém světě. Každá společnost ho 

může využít k tomu, aby se započala diskuze a ukázala se možná řešení útlaku a trápení, 

existujících v mnoha svých podobách v každém společenstvím lidí. Lidé potřebují držet 

svůj život pevně v rukou a toto je cesta k tomu jim v tom pomoci. Jedno z center Augusta 

Boala vzniklo v Paříži na Sorboně, kde Boal vedl workshopy, v nichž seznamoval 

pedagogy s Divadlem fórum. Po změně politického režimu se vrátil zpět do své vlasti, kde 

se konečně mohl zapojit do politického života. V roce 1992 byl dokonce zvolen do 

městské rady v Rio de Janeiru a pracoval v Brazilian Worker Party. Mezi jeho nejznámější 

díla patří: Games for Actor and Non – Actors a Theatre of the Oppressed (Pavlovská, 

Remsová, 2006). 
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4.1.1 Formy divadla utlačovaných 

 Spolu s Divadlem fórum, kterému se budeme věnovat podrobněji, patří do divadla 

utlačovaných další divadelní formy. Tyto formy vznikly stejně jako Divadlo fórum 

v důsledku politické situace v 60. a 70. letech v Jižní a Latinské Americe (Pavlovská, 

Remsová, 2006). Stručně zde popíši tyto formy. 

Divadlo propagandy 

 „Cílem divadla propagandy bylo ozřejmit a vysvětlit divákům v krátkém časovém 

limitu určitou aktuální událost, zároveň je mělo aktivizovat a vyburcovat k činům, např. 

podnítit diváka k volbě určitého kandidáta, k účasti ve stávce, být solidární s jinými lidmi 

či národy.“ (Pavlovská, Remsová, 2006, str. 15). Do psaní her se občas zapojovali i dělníci 

s autentickými zkušenostmi. Do těchto her zasahovali diváci (Pavlovská, Remsová, 2006). 

Divadlo šifry 

 Divadlo šifry využívá text jako šifru, která vyslovuje určité politické mínění. 

Vzniklo jako způsob překonání bariéry mezi indiánským obyvatelstvem a cizinci. Byly 

využívány i biblické texty, které jsou analyzován ze současného pohledu (Pavlovská, 

Remsová, 2006). 

Neviditelné divadlo 

 „Jde o formu lidového divadla, kdy do předem připravené akce je zapojován divák, 

aniž to tuší, a na danou akci reaguje zcela spontánně jako v normálním životě.“ 

(Pavlovská, Remsová, 2006, str. 18). Diváci jsou aktivními herci, ale neví, že se jedná o 

divadlo. Scény se mohou odehrávat na zastávce, v kavárně apod. Vychází z textu, kde je 

přesně popsána konfliktní situace a počítá s různými možnostmi chování diváků (herců). 

Může se stát, že se diváci nezapojí, ale bude je to alespoň nutit přemýšlet nad tím, co viděli 

(Pavlovská, Remsová, 2006). 

Fotodivadlo 

 V této formě divadla utlačovaných šlo o nacházení odpovědí na to, jak změnit svůj 

život, pomocí fotografií. Účastníci dostali fotoaparát a měli naleznout odpověď. Dále 

absolvovali různá cvičení, kterými se učili vyjadřovat své potřeby, problémy a touhy 

(Pavlovská, Remsová, 2006). 
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Divadlo jako řeč 

 V této formě jde o spolupráci herce a diváka prostřednictvím diskuze o tématu či o 

problému. Snaží se společně nalézt řešení problému (Pavlovská, Remsová, 2006). 

Simultánní divadlo (dramaturgie) 

 Podstatou je ukázat divákům scénu, ve které je někdo utlačován. Tato scéna trvá až 

do okamžiku krize, kdy utlačovaný řeší konfliktní situace. Poté se scéna zastaví a vstupuje 

do hry tzv. joker. Joker vyzývá diváky, aby navrhovali možná řešení pro utlačovanou 

osobu. Herci improvizují podle pokynů diváků (Pavlovská, Remsová, 2006). 

Divadlo soch 

 V této formě divadla se z diváka stává aktivní účastník hry, který nesmí mluvit, ale 

vyjadřuje svůj názor pomocí obrazů, tedy sousoší, které sestavuje z herců. Určuje 

postavení, výraz v tváři apod. S vytvořeným obrazem by měli souhlasit všichni účastníci. 

Jde o kolektivní plastické zobrazení reality. Poté společně stejným způsobem vytváří obraz 

ideálu. Nakonec nastává tzv. přechodný obraz, kdy každý z účastníků přeskupuje sochy 

tak, jak přešel od reálného obraz k obrazu ideálnímu (Pavlovská, Remsová, 2006). 

4.2 Co je to Divadlo fórum? 

 „Divadlo fórum je formou divadla ve výchově, která otevírá divákovi možnost 

ovlivnit průběh jednání. Využívá krátkého konfliktního divadelního příběhu, který zrcadlí 

otázky či problémy lidí, a aktivního přístupu diváků k pozitivní změně v jejich chování.“ 

(Pavlovská, Remsová, 2006, str. 21). Diváci jsou vyzýváni k tomu, aby vstoupili na jeviště 

a pokusili se zvrátit nepříznivý průběh představení. Témata jsou vybírána tak, aby byla 

dané skupině blízká a aby pro ně byla aktuální. Základním předpokladem je, že pro diváka 

bude dané téma zajímavé a tím ho povzbudí k aktivní účasti a zboří bariéry mezi hercem a 

divákem. Dochází zde k diskuzi o chování postav a o snahu porozumět problému a nalézt 

jeho řešení (Pavlovská, Remsová, 2006). „Z diváka se tedy stává herec, jenž přichází na 

jeviště s jednáním, které má na mysli a jedná způsobem, který je osobitý, jedinečný a 

nepřenositelný.“ (Pavlovská, Remsová, 2006, str. 21). „Divadlo fórum napomáhá proměně 

pasivního diváka v aktivního spoluumělce, který stejně jako v životě, hraje hlavní roli 

„svého“ příběhu. Divadlo fórum tak dává lidem možnost vyzkoušet si nanečisto jednání 

v situacích, ve kterých se mohou reálně ocitnout. Umožňuje průpravu pro budoucnost a 

pomáhá zlomit vnitřní i vnější útlak.“ (Tvořivá dramatika, 2003, č. 2, s. I). 
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4.2.1 Cíle 

 Cílem Divadla fórum je, aby diváci využili zkušenosti nabyté v představení a 

dokázali se díky nim lépe orientovat ve svých životech a řešit životní situace. Důležité je, 

aby pochopili, že právě oni mohou ovlivnit a změnit svoji životní situaci. Cílem je též 

naučit se porozumět druhým lidem, jejich názorům a vcítit se do jejich situace. Divadlo 

fórum se snaží dovést diváky k vědomí, že žádná situace nemá jen jedno řešení a že vždy 

existují nějaké další řešení. Minimalizuje lhostejnost k problémům jiných lidí a povzbuzuje 

lidi k tomu, aby dokázali najít odvahu postavit se konfliktu (Pavlovská, Remsová, 2006).  

4.2.2 Pravidla a zásady realizace 

 Jako první je důležitý vhodný výběr tématu. „Obsahem krátkých her bývají životní 

situace, do kterých se kdokoliv z nás může dostat, dále ty, které obsahují problémy týkající 

se vztahů jak mezi vrstevníky, tak mezi rodiči a dětmi či partnery.“ (Pavlovská, Remsová, 

2006, str. 21). Téma je voleno tak, aby bylo zajímavé pro danou skupinu diváků a aby byl 

cíl daného představení pro danou skupinu smysluplný.  

 Divadlo fórum má tři základní zásady, které je nutné dodržovat. První z nich je, že 

životní situace, které jsou přehrávány divákům, musí obsahovat konflikt. Dále diváci mají 

možnost říct „STOP“ v situaci, ve které mají pocit, že lze konfliktu zabránit či předejít. 

Toto jednání navrhnout a situace se odehraje znovu. Poslední zásadou je možnost diváků 

vstoupit do herního prostoru, převzít roli a zahrát situaci znovu (Pavlovská, Remsová, 

2006). Dále existují pravidla, bez kterých by Divadlo fórum nebylo efektivní. Pavlovská, 

Remsová (2006) uvádí tyto pravidla: 

o Nesmí dojít k proměně charakteru postavy (z tiché dívky se nesmí stát hvězda třídy). 

o Nesmí být použito kouzlo (např. výhra v loterii, která zachrání jedince před 

konfliktní situací). 

o Nesmí se na jevišti objevit fyzické násilí nebo sex. 

o Nikdo z diváků nebude přemlouván ke vstupu do role. 

Z vlastní zkušenosti bych zde doplnila dvě pravidla. Není možné se spoléhat na 

náhody (např. při šikanování půjde okolo třídní učitelka a uvidí to). Dále také pravidlo, že 

se nesmí používat nejen fyzické násilí, ale i slovní agrese či manipulativní jednání. Je 

vhodné zdůraznit, že takovýmto chováním zlepšení situace nedosáhneme. Herci jsou na 

takové pokusy diváků připraveni, tudíž vědí, jak reagovat. Diváci tak přirozeně dojdou k 
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tomu, že to nebude příliš vhodné řešit situace konfliktem, manipulativním jednáním nebo 

dokonce lží. 

4.2.3 Obsazení 

Divadlo fórum realizuje tzv. protagonista, „joker“, „herci“ a také diváci. Ústřední 

postavou je tzv. protagonista, který je tím, kdo je utlačovaný. Protagonista se dostává do 

problémů a konfliktních situací, které neumí řešit nebo je řeší špatným způsobem. Vedlejší 

role ztvárňují „herci“, kteří vstupují do rolí. Jejich úkolem je co nejpřesněji přehrát situaci 

a mít ji dokonale zafixovanou – tak, aby ji dokázali na přání diváků klidně několikrát 

zopakovat. Herci hrají postavu, která má určitý charakter. Charakter postavy musí 

dokonale znát, aby dokázali improvizovat v rámci charakteru dané postavy. Naproti tomu 

diváci musí nalézt řešení v rámci charakterů jednotlivých postav. Nemohou měnit 

charaktery, jak se jim hodí. Herci musí vhodně reagovat na nově vznikající situaci, 

přijmout nové herce – diváky a pomoci jim při hraní. Herci také komunikují s diváky podle 

pokynů „jokera“. Každá postava má svoji tzv. zástupnou rekvizitu, která je znakem 

postavy (např. šátek, čelenka, sluchátka…) (Pavlovská, Remsová, 2006). Zástupná 

rekvizita plní důležitou funkci. Ve chvíli, kdy divák dostane tuto zástupnou rekvizitu, stává 

se konkrétní postavou a musí jednat v rámci charakteru této postavy. 

Důležitou postavou je také „joker“. „Joker je v podstatě nejdůležitější osoba každé 

produkce Divadla fóra. Zprostředkovává kontakt mezi diváky a herci.“ (Tvořivá 

dramatika, 2003, č. 2, s. I). Tato technika musí mít odborné vedení a musí být zajištěna 

bezpečnost účastníků a dodržení pravidel. To Boal zajistil právě postavou jokera. Ten celé 

představení vede a udržuje atmosféru (Život bez závislostí [online]). Řídí celé představení, 

uvádí ho, vysvětluje princip a pravidla Divadla fórum, představuje postavy a dohlíží na to, 

aby měl každý možnost projevit svůj názor. Jeho úkolem je naladit diváky na představení, 

vnímat jejich připomínky, zastavovat představení podle potřeb diváků a zvát je na jeviště. 

Joker musí udržet linii představení tak, aby stále směřovala k cíli. Proto musí být plně 

soustředěný, mít cit pro situaci, umět rychle reagovat na vzniklé situace, tlumit aktivitu 

diváků nebo ji naopak povzbuzovat. Často musí improvizovat a přizpůsobovat postupy 

dané skupině (Pavlovská, Remsová, 2006). Joker má důležitou funkci už před začátkem 

celého představení. Má za úkol „nažhavit“ diváky na představení. Připravit prostor, a 

zahrát si s diváky několik her pro fyzickou aktivaci a naladění (Tvořivá dramatika, 2003).  
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Jak už bylo řečeno, aktivními účastníky jsou také diváci. Diváci jsou diváky pouze 

při prvním přehrání představení. Při druhém přehrání se mohou stát herci a pokusit se 

převzít roli a změnu zahrát sami nebo mohou jen navrhovat změny, které zahrají herci 

(Pavlovská, Remsová, 2006). 

4.2.4 Průběh představení 

Divadlo fórum se skládá ze dvou částí. 

První část začíná tzv. nažhavením publika. Joker s diváky navodí dané téma pomocí 

průpravných aktivit, které se týkají, jak způsobu práce (tedy vstupování do rolí, čtení 

emocí apod.), tak i problému, který bude zobrazen v představení. Následuje diskuze o 

problematice, kdy joker vysloví několik otázek či názorů na danou problematiku a diváci 

reagují svými názory (Pavlovská, Remsová, 2006). Poté joker představí postavy a upozorní 

diváky, že mají „číst mezi řádky“ a bedlivě sledovat, co se v představení odehrává, protože 

to ještě budou potřebovat. Úkolem jokera je informovat diváky o pravidlech a možnostech 

jejich vstupování do představení. Vstoupit může kdokoliv s jakýmkoliv nápadem, který 

společně s herci realizuje a bude mít možnost se podívat, zda byl jeho nápad možným 

řešením konfliktní situace. Divák může zasahovat těmito způsoby (Život bez závislostí 

[online]):  

 Promluvit si s postavou. 

 Doporučit postavě alternativní chování. 

 Sám se vžít do postavy a stát se z pasivního diváka aktivním hercem - prožije si tak 

danou situaci, která může být i nepříjemná, a je tak konfrontován se všemi 

důsledky svých rozhodnutí. 

 Diváci také mohou navrhnout zcela novou situaci, která v příběhu není. 

 Schvalování, posuzování a debata o změně, která nastala. 

 Horké křeslo: Postava (herec) je vyzván, aby se posadil na „horké křeslo“, diváci se 

ptají na otázky, které je zajímají. Herec odpovídá v roli, to znamená, že nemusí 

mluvit pravdu, vystupuje za svou postavu. 

 Vnitřní hlas: Divák se může v kteroukoliv chvíli zeptat na vnitřní hlas postavy a ta 

musí říct, co si v tu chvíli v duchu myslí. 
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Následuje druhá část, kdy je poprvé přehráno představení. Joker musí udržovat 

koncentraci a pozorně sledovat reakce diváků. Po přehrání joker iniciuje zájem o téma. Ptá 

se, co v představení viděli, jestli mají pocit, že něco bylo špatně, koho jim bylo líto apod. 

Dále diváky upozorní, aby při druhém rozehrání nezapomněli vyhledávat situace, kdy se dá 

uskutečnit nějaká změna. Inscenace se rozehrává znovu, ale tentokrát s možností průběh 

kdykoliv zastavit a následně změnit jednání postav. To mají na starost diváci. Pokud se 

divák rozhodne vstoupit do role, musí si vzít tzv. zástupnou rekvizitu, aby se stal postavou 

a lépe se do postavy vžil. Novým přehráním situace se ověří, zda dojde ke změně a řešení 

bude účinné nebo ne. Joker může pomáhat divákům-hercům usnadnit jejich snahy. Pokud 

vidí, že si neví rady, může představení zastavit a zeptat se ostatních diváků, co by postavě 

poradili. Dále může pro usnadnění a lepší průběh navrhovat divákům, jestli se postavy 

nechtějí na něco zeptat nebo jí něco poradit. Joker se může i sám postavy na něco 

zásadního dotázat nebo navést diváky svojí otázkou na důležitou myšlenku. Další možností 

je použití hlasování diváků, zda by se postava měla zachovat tak či jinak nebo tzv. 

kolektivní postava, kdy všichni diváci mohou být onou postavou a vést rozhovor s jinou 

postavou, kterou hraje herec. Za každý pokus by měl joker poděkovat a za herecké výkony 

odměnit potleskem. Důležité je, aby joker za každou cenu zůstal nezávislým 

pozorovatelem, který pouze popisuje, co diváci viděli, ale v žádném případě nehodnotí - 

kladně ani záporně. Joker ukončuje inscenaci, když uzná, že proběhlo ze strany dostatečně 

mnoho návrhů na změnu k lepšímu a že si z představení odnesou zážitek či zkušenost do 

svého života (Pavlovská, Remsová, 2006). 

Na závěr je vhodné zařadit krátkou reflexi, kterou opět vede joker. Záleží na jokerovi, 

jaký typ reflexe zvolí (Pavlovská, Remsová, 2006). Měl by se v krátkosti zhodnotit celý 

příběh. Je možné pozvat postavy (herce) před diváky a vyzvat diváky, aby každé z postav 

doporučili, jak by měla změnit svoje chování nebo jí v krátkosti sdělit nějakou radu do 

života. Též může být realizována reflexe pomocí techniky tzv. „teploměru“. Použity 

mohou být například tyto otázky: Jak moc si myslíte, že je reálné, aby se tato situace ve 

skutečnosti stala? Jak velkou byste měli odvahu pomoci? Jak se vám líbil tento typ 

programu? 

Nejen Divadlo fórum, ale i ostatní metody divadla utlačovaných, se dají použít, jak 

pro žáky na základní škole, tak i pro dospělé. Vhodné jsou pro rozpoutání diskuze 

k určitému tématu, jako proces hledání vhodného řešení situací a konfliktů, stmelení 

kolektivu a vybudování důvěry nebo učení se spolupráci a porozumění. Také z hlediska 
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osobnostního rozvoje jsou velmi užitečné, a to při budování sebeúcty a sebedůvěry, 

podporování respektu k odlišným názorům, učení obhájit i vlastní rozhodnutí a uvědomění 

si, že nikdo není víc, než ten druhý. Divadlo utlačovaných otevírá nové obzory a dodává 

víru, že s útlakem lze bojovat (Tvořivá dramatika, 2003). 
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5 Divadlo fórum jako primární prevence rizikového chování 

 Pro děti a mládež je nepřínosnější, když si mohou problémovou situaci vyzkoušet 

sami a prožít ji. Na základě tohoto předpokladu existuje program „Prevence prožitkem“, 

který realizuje občanské sdružení Život bez závislostí. Tento program využívá techniky 

Divadla fórum, je dynamický, řeší konfliktní situace a konkrétní problémy dětí i mládeže. 

Účastníci se při něm nejen učí, ale zároveň si mohou vyzkoušet nanečisto, jak by se 

zachovali, kdyby se stala nějaká ze situací, které jsou voleny na základě znalosti vztahů 

v konkrétní třídě, věku dětí a odpovídající problematice (např. šikanování, 

experimentování s alkoholem apod.). Program, na kterém mám možnost se aktivně podílet, 

využívá atraktivní divadelní postupy k dosažení výchovně - vzdělávacích cílů. Když 

dokážeme udělat změnu v divadelním světě „nanečisto“, snáze to potom dokážeme i ve 

skutečnosti.  

Cílem Prevence prožitkem je, aby diváci (děti, studenti) na základě zkušeností, 

získaných během programu (Život bez závislostí [online]): 

 dokázali lépe rozpoznávat a řešit podobné situace v běžném životě; 

 pochopili, že každý člověk může svým jednáním situaci změnit; 

 našli odvahu postavit se konfliktu; 

 dokázali vidět situaci z různých úhlů pohledu a pochopili, že každá situace může 

mít několik řešení; 

 nezůstávali lhostejní k problémům jiných lidí a uměli jim nabídnout pomoc. 

5.1 Mé zkušenosti s realizací Divadla fórum  

Vzhledem ke zkušenostem, které jsem získala při realizaci Divadla fórum 

v občanském sdružení Život bez závislostí, budu při popisu programu Prevence prožitkem 

vycházet hlavně z nich. Spolupráce se třídou začíná setkáním s třídním učitelem a 

metodikem prevence, kteří poskytnou základní informace o dané třídě. Na základě těchto 

informací je voleno vhodné téma, se kterým je seznámena třída před představením. 

Realizaci předchází zadání sociometrického dotazníku, který je užitečný pro naši orientaci 

ve vztazích mezi žáky. Sociometrický dotazník je vyhodnocen odborníky a předán 

třídnímu učiteli, který poté může na základě dotazníku na představení navázat například při 

třídnických hodinách.  

Je vhodné, když se představení účastní i třídní učitel. Získá díky němu představu o 

reaktivitě dětí na určité téma a pozná je v jiné situaci, než ve vyučování. Učitelé často 
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bývají chováním svých žáků mile překvapeni. Ve výjimečných případech může projevit, že 

vztah žáků k učiteli není založen na důvěře. Žáci se v přítomnosti učitele nechtějí 

projevovat nebo se naopak předvádí. V takovémto případě není příliš vhodná přítomnost 

učitele, ale toto zjištění je přínosné pro budoucí práci se třídou a spolupráci s učitelem. 

Realizace začíná rozehřívacími technikami a nácvikem čtení emocí či diskuzí o 

problematice, která se objeví v představení. Poté následuje stručné představení každé 

z postav. Pro aktivizaci žáků joker poutavě sdělí informaci o každé z postav. Je to 

informace, kterou by o sobě postava sama nikdy neřekla. Je to v podstatě taková nápověda 

k charakterům postav. Po představení postav začíná první přehrání, které skončí špatně. 

Hrdina nezvládne svoji situaci. Je třeba představení rozehrát znovu a dostatečně 

namotivovat žáky, aby hrdinovi pomohli vyřešit jeho situaci a nedošlo tak k tragickému 

konci. Toto má na starosti joker, který zároveň sdělí všechny možnosti, jak toho 

dosáhnout. Každý může vyzkoušet, zda jeho návrh pomůže změnit situaci k lepšímu.  

Jestliže chceme, aby byl program maximálně efektivní, na závěr je nutné provést 

reflexi. Reflexe nejčastěji probíhá tak, že si herci stoupnou do řady a každému z nich žáci 

poradí, jak by měl změnit své chování. Dále je připojena reflexe pomocí techniky tzv. 

teploměru. Joker pokládá otázky: Jak moc pravděpodobné je, že se něco takového může 

stát i ve skutečnosti? Jak moc odvahy byste měli, abyste ve skutečnosti dokázali 

zasáhnout? Jak se Vám líbila tato podoba programu?  

Tento program trvá tři vyučovací hodiny. První hodinu probíhá již zmiňované 

vyplňování sociometrického dotazníku a rozehřívání diváků. Následující dvě vyučovací 

hodiny jsou věnovány samotnému Divadlu fórum. Život bez závislostí nabízí témata 

zaměřená na prevenci šikany, poruch příjmu potravy, agresivity, užívání alkoholu, 

prevenci skupinového tlaku a manipulace. Cílen je na podporu tolerance odlišnosti, 

dobrých vztahů a začlenění do kolektivu, odmítaní.  

Myslím, že tato metoda je jedinečná a nenahraditelná. Většina žáků odchází 

s pocitem, že mají moc něco změnit. Mají možnost vyzkoušet si své jednání nanečisto. 

Když se to nepovede, nic se nestane a můžou přijít s novým nápadem. Mohou si tak 

„natrénovat“ účinné jednání a v reálném životě tyto zkušenosti využít. Podle mého názoru 

je to účinný způsob primární prevence, který donutí žáky přemýšlet nad životními 

situacemi. Stále mě překvapuje, jak jsou žáci nadšení a s jakým úsilím se snaží situace 

řešit. Myslím, že i když se nezapojí jako herci, nemohou odejít bez zážitku a bez toho, že 

by se jich to nijak nedotklo. Je to natolik intenzivní a dynamický způsob prevence, že 

většinu zláká k aktivitě. Ačkoliv zaujmout žáka, aktivizovat ho a ještě ho něčemu přiučit 
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nebo dokonce změnit jeho postoj, je velmi těžké, myslím, že dobře realizované Divadlo 

fórum má dostatečný potenciál, aby to dokázalo. 

5.2 Představení a jejich cíle 

 V této podkapitole pro ukázku a představu čtenáře uvedu stručný přehled scén dvou 

nejčastěji realizovaných představení Divadla fórum v rámci primární prevence rizikového 

chování. Tato představení vznikla pod vedením Gabriely Sedláčkové, koordinátorky a 

realizátorky prevence v organizaci Život bez závislostí za spolupráce herců, kteří tuto 

prevenci realizují. Obě představení hraje pět herců. Je nutné podotknout, že po nalezení 

vhodných řešení v jedné scéně, se pokračuje další scénou, ale v původní „špatné“ verzi 

(jako by předtím žádné změny k lepšímu nenastaly). Pokud by ve skutečnosti došlo 

k tomu, že žáci nenaleznou odvahu hned v počátku, ukáže se, že i později se se situací dá 

něco dělat.  

„Proč jsou na mě zlí?“ 

 Prvním představením je představení s názvem „Proč jsou na mě zlí?“. Toto 

představení je zaměřené na prevenci šikany, tedy velmi častého sociálně patologického 

jevu. Cílem tohoto představení je, aby děti pochopily, rozdíl mezi šikanou a škádlením a 

vyzkoušely si, jak vhodně řešit situace, ve kterých se šikana projeví. Řešeních je mnoho, 

neexistuje jediné správné řešení. Vyřešit situaci může vlastně každá z postav, ale sama to 

nedokáže. Potřebuje radu, podporu, potřebuje dojít k uvědomění si motivů svého jednání 

nebo dokonce ukázat, jak by se měla zachovat. To, že si žáci vyzkouší řešení „nanečisto“ 

jim pomůže sebrat odvahu k řešení i v reálném životě. Toto je již zmiňovaný přenos 

zkušenosti do budoucího života.  

 Toto představení je vhodné hrát pro žáky pátých a šestých tříd. Mimořádně je hráno 

i v sedmých třídách. Celé představení se odehrává ve školní třídě a v kabinetu třídní 

učitelky. Představení má pět scén a objevuje se v něm pět postav: 

Barbara (12 let) 

- Barbaře brzy bude 13 let, nemá ráda, když se jí říká Báro 

- má staršího bratra, který je úspěšný 

- pochází z bohaté rodiny 

- ve škole má spíše dvojky, ale pořád se doma musí učit 

- jezdí na koni, dělá aerobik, tancuje, poslouchá Evropu 2 
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- ve třídě má velký vliv 

- zástupná rekvizita: korále 

Aneta (12 let) 

- Nejlepší kamarádka Barbary, má stejné zájmy 

- Nechce mít s Barbarou konflikty, uznává její názory (občas si myslí něco jiného, ale 

bojí se to říct) 

- Zástupná rekvizita: čelenka 

Nela (12 let) 

- Je velmi chytrá, ale moc se neučí 

- Ráda čte knížky, zpívá ve sboru 

- Ve třídě není moc oblíbená 

- Pochází ze sociálně slabší rodiny, žije jen s maminkou, se kterou si rozumí 

- Zástupná rekvizita: růžová čelenka (není „in“) 

Pavel (12 let) 

- Je ve třídě nový a chce „zapadnout“ 

- Nebyl nikdy moc oblíbený, a proto mu moc záleží na tom, aby si získal kamarády 

- Chodí s Nelou do sboru, je to jeho kamarádka 

- Má rád svíčkovou od babičky a povahou je pohodář, který nerad dělá konflikty 

- Zástupná rekvizita: kšiltovka 

Třídní učitelka Dana Svatošová (35 let) 

- Má svoji třídu ráda a její práce jí baví, ale neklade moc velký důraz na pozorování 

vztahů ve třídě (o vztahy dětí se moc nezajímá) 

- Ráda se dívá na romantické filmy, cvičí jógu a žije sama se svým synem 

- Zástupná rekvizita: šátek 

 

1. Scéna 

Odehrává se o přestávku. Pavel sedí sám v lavici a Barbara si ho všimne. Společně 

s Anetou se s ním jdou seznámit. Barbara s Anetou odchází. Pavel jde na chodbu a ve 

dveřích potkává Nelu, je příjemně překvapený, že spolu budou chodit do třídy. Znají se ze 
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sboru. Zazvoní, všichni sedí v lavici a Aneta posílá lísteček Pavlovi. Pavel ho čte: „Pokud 

chceš zapadnout do naší třídy, nebav se s Nelou.“ 

2. Scéna 

Odehrává se o velké přestávce. Nela si čte a brouká si. Barbara s Anetou ji vidí, smějí se 

jejímu zpěvu a hlavně růžové čelence. Čelenku jí seberou a začnou si s ní házet. Nela se 

zvedne a chce ji chytit, ale spadne a odře si koleno. Nela brečí. Barbara na ní hodí čelenku 

a společně s Anetou otráveně odchází. Celou událost sleduje z lavice Pavel. 

3. Scéna 

Odehrává se v kabinetu. Nela už si neví rady, tak jde za učitelkou, kde se svěří se svým 

trápením a také s tím, že si snad něco udělá. Paní učitelka jí řekne, ať přivede Pavla, který 

vše viděl. Pavel ale nepřizná, že holky Nele ubližovaly. Paní učitelka situaci dále neřeší. 

4. Scéna 

Barbara viděla, že Pavel byl v kabinetu a že jí „nepráskl“. Proto za ním o přestávku jde a 

nabídne mu, aby se zúčastnil oslavy jejích narozenin. Na tuto oslavu přijde i Leoš Mareš, 

protože je to tátův známý a bude tam celá třída. Pavel nedokáže odmítnout. Ale Barbara 

za to chce protislužbu – něco musí provést Nele. 

5. Scéna 

Nela si čte v lavici. Na stole má penál a věci na výuku. Pavel podle instrukcí Barbary jde, 

Nele sebere věci z lavice a hodí je do koše. Nela se zvedne, rozbrečí se, bere do ruky 

nůžky a vyhrnuje rukáv. Chce si ublížit.  

 V tomto představení je často zdůrazňován rozdíl mezí šikanou a škádlením, ale také 

žalováním a sdělením důležité informace. Žáci velmi často říkají, že je jim líto Nely a 

Pavla. Občas ale zmíní i Anetu, která se sebou nechává manipulovat a neříká svůj názor. 

Barbara je hvězda třídy a má velký vliv. Všichni  žáci mají často tendenci být k ní hrubí, 

ale zjišťují, že její vnitřní motivy chování vychází ze závisti k Nele, která se nemusí učit a 

má jedničky a ze závisti ke svému bratrovi, kterého doma opěvují za jeho úspěchy. 

Barbara potřebuje být hvězdou alespoň ve třídě. Žáci zastavují představení v každé scéně 

a vždy dokážou najít mnoho vhodných řešení.  
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„Vztahy se nekupují“ 

 Toto představení je zaměřené na prevenci manipulativního chování a schopnost 

odolávat skupinovému nátlaku. Cílem je, aby si žáci vyzkoušeli odolávat skupinovému 

nátlaku a manipulaci v situaci, kdy chtějí někam patřit, mít svoji partu a kamarády. Stejně 

jako u prvního představení je v každé scéně mnoho řešení a nějakým způsobem může řešit 

situaci každá z postav. Opět ale potřebuje radu a podporu. Toto představení se nejčastěji 

hraje pro osmé a deváté třídy. Výjimečně se může hrát i v prvním ročníku střední školy. 

Má pět scén a objevuje se v něm pět postav: 

Honza (15 let) 

- Vůdce party, manipulátor (umí být nenápadný) 

- Kouří a pije jako správný vůdce party 

- Je hezký, má charizma a je sebevědomý 

- Petra se mu líbí, ale zatím to moc neřeší 

- Zástupná rekvizita: sluchátka 

Petra (14 let) 

- Dlouho se věnovala závodně volejbalu, ale už nehraje, protože jí to nebaví (puberta) 

- S Klárou se zná z volejbalu a jsou dobré kamarádky 

- Rozvedli se jí rodiče, žije s otcem, který pro ní dělá první poslední a dává jí peníze 

- Je slušně vychovaná, ale poslední dobou rozpačitá a úzkostná (rozvod rodičů) 

- Nekouří, nepije (nechce si zničit zdraví), je chytrá, ale nemá příliš vysoké sebevědomí 

- Do party chce zapadnout, protože lidi v ní jsou atraktivní a Honza se jí líbí, nevšímá 

si, že ji parta využívá 

- Zástupná rekvizita: čelenka 

Agáta (14 let) 

- Vypočítavá potvora, ráda zesměšňuje druhé 

- Neví proč se tak chová, prostě ji to baví 

- Je rozmazlená (jedináček, „vymodlené dítě“) a zvyklá, že jí všichni věnují pozornost, 

nemá hranice a testuje, kam až může zajít 

- Uvědomuje si svou silnou pozici v partě 

- Kouří, pije alkohol, protože ji to uklidňuje a hlavně si připadá cool a dospělejší 
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- Nemá žádné zájmy, ani úspěchy, nebojí se říct, co si myslí 

- Zástupná rekvizita: šátek 

Tereza (14 let) 

- Lehce nejistá, trochu flegmatická (co se jí netýká, to neřeší 

- V partě je proto, že moc nemá s kým jiným trávit čas 

- Hodně se kamarádí s Honzou, mezi Agátou a Terezou je trochu rivalita 

- Také ponižuje druhé, ale není v tom zlý úmysl 

- Materiální věci moc neřeší, ale když by šlo o lidskou důstojnost, tak zasáhne 

- Kouří a pije alkohol, protože to tak dělají ostatní členové 

- Zástupná rekvizita: korále 

Klára (15 let) 

- Je zdatná ve sportu, hlavně ve volejbale, závodí i v cizině  

- Má zdravé sebevědomí, je z úplné rodiny 

- Ve škole často chybí, proto zde nemá moc kamarádů, ale nevadí jí to 

- S Petrou byly velké kamarádky, když ještě Petra hrála volejbal 

- Zástupná rekvizita: potítko 

 

1. Scéna 

Odehrává se ve školní třídě. Probíhá zde rozhovor Petry a Kláry o rozvodu Petřiných 

rodičů, o třídním výletě na „Mácháč“ a o tom, že Klára opět dlouho nebude ve škole a až 

potom pojede na „Mácháč“. Petra zaslechne rozhovor Agáty a Terezy o tom, že by 

potřebovaly nějaké oblečení, ale nemají žádné peníze. Scéna končí tím, že je Petra osloví, 

jestli by s nimi mohla jít na nákupy a nabídne jim, že s penězi to nějak vyřeší. 

2. Scéna 

Potom, co byly holky společně na nákupech a Petra Agátě a Tereze koupila nějaké 

oblečení, mohla jít s celou Partou do kina. Před kinem jí Honza nabízí cigarety, ona 

odmítá. Agáta s Terezou jí zesměšňují. Honza má chuť na popcorn, ale nikdo z party 

nemá peníze. Honza se na Petru usměje, řekne jí, jestli mu ho koupí a jdou spolu kupovat 

popcorn. U toho proběhne rozhovor o třídním výletě a Honza nakonec Petru přemluví, aby 

na výlet sehnala nějaký alkohol. Tereza s Agátou si všimli, jak Petra na Honzu koukala. 
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3. Scéna 

Klára se vrátila ze soustředění a celá třída vyrazila autobusem na výlet. V autobuse se na 

zadních sedadlech parta opět dobře bavila, několikrát je byla zklidnit i učitelka. Petra ale 

s nimi neseděla, protože ji mezi sebe nechtěli. Když dorazili na místo, šli se všichni 

ubytovat. Klára si myslela, že jsou s Petrou domluvené a budou spolu na pokoji. Petra to 

ale mezitím slíbila i Agátě a Tereze. Proto jde nakonec na pokoj s nimi a Kláře se omluví. 

4. Scéna 

Petra se šla s holkami vybalit. Petře bylo Kláry líto, že ji nechala samotnou, ale chce přece 

patřit do party. Holky se jí začnou vyptávat, jestli se jí Honza líbí a nabídnou jí, že ji 

upraví a půjčí jí něco na sebe, aby ho mohla večer, až bude party u nich na pokoji, sbalit. 

5. Scéna 

Večer se sejde celá parta na pokoji. Petra změnila oblečení a účes, a i když se v tom moc 

dobře necítila, holky ji přesvědčily, že jí to tak sluší víc.  Holky ji uvedly slovy: „Koukej 

Honzo, jak se kvůli tobě vyfikla!“ Petra přinesla i láhev s alkoholem, jak slíbila. Všichni 

kromě Petry alkohol ochutnali a bavili se o koncertě, na který by chtěli jít. Petru ovšem 

nepozvali, a když se jich zeptala, že přece je také v partě, řekli jí, že není. Parta ji tedy 

společně vymyslela úkol, který když splní, bude s nimi v partě. Petra má vylézt na střechu 

chatky a zakřičet: „Naše parta je nejlepší!“ Váhá, ale nakonec to udělá. Spadne ze střechy, 

parta k ní běží. V tom představení končí. 

 V tomto představení je hlavním cílem, aby děti dokázaly rozpoznat, kdy jde o 

manipulaci a skupinový nátlak a vhodně tyto jevy dokázaly řešit. Petra pouze chce být 

součástí nějaké party, protože Klára věčně není ve škole. Neuvědomuje si, že jí parta 

využívá. Honza je frajírek, který se nejvíce kamarádí s Terezou. Tereza je schopná se za 

Petru postavit, ale neví, proč by to dělala. Vždyť to není její problém. Nejsou s Agátou 

dobré kamarádky. Agáta vnímá Terezu i Petru jako konkurenci. Bojí se o své místo 

v partě a Honza se jí hodně líbí. Která z postav tuhle situaci dokáže vyřešit, záleží na 

nápadech a kreativitě žáků. V představení lze najít mnoho možných řešení. 

5.3 Názory na Divadlo fórum 

 Jak už bylo řečeno, metoda Divadla fórum není v České republice příliš známá. 

Realizuje ji například již zmiňované občanské sdružení Život bez závislostí nebo též 
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občanské sdružení Divadelta a brněnská organizace Podané ruce. Z dostupných zdrojů 

nelze získat potvrzení efektivity této metody. Myslím, že by bylo zajímavé, zaměřit se 

v budoucnosti na výzkum efektivity Divadla fórum jako primární prevence rizikového 

chování. Není ale cílem této práce prokázat efektivitu této metody. Svoji práci bych ale 

přesto ráda obohatila o názory a zkušenosti lidí, kteří se setkali s představením Divadla 

fórum. K získání názorů na tuto metodu jsem oslovila učitele základních škol, kteří zhlédli 

alespoň jedno představení Divadla fórum v rámci primární prevence rizikového chování. 

Tyto názory jsem získala prostřednictvím krátkých rozhovorů. Nepůjde zde o rozhovory 

v rámci kvalitativního výzkumu, ale pouze o rozhovory, které by měly přiblížit čtenáři 

metodu Divadla fórum a obohatit teoretickou práci o zprostředkované zkušenosti 

s Divadlem fórum. Nejedná se o empirickou část práce, a proto v příloze neuvádím přepisy 

rozhovorů, ale pouze otázky k rozhovorům. 

 Oslovila jsem pět učitelek, které v uplynulém roce představení zhlédly a jsou 

třídními učitelkami tříd, ve kterých představení proběhlo. Znají tedy žáky, pro které bylo 

představení hráno. Jedna z učitelek je zároveň i metodičkou prevence, tudíž má do této 

problematiky hlubší náhled. Mé otázky byly směřovány na zkušenosti učitelek s Divadlem 

fórum a jejich názory týkající se efektivity tohoto programu, kladů, záporů a také na 

chování žáků při tomto programu. Přesné znění otázek je uvedeno v příloze. 

Seznámení s touto metodou u všech, kromě metodičky prevence, proběhlo až 

v základní škole při programu Divadla fórum. To potvrzuje, že tato metoda opravdu není 

příliš známá. Myslím si, že by měla být rozšířena do povědomí učitelů. Všechny učitelky 

bez váhání odpovídaly, že se jim tato metoda moc líbí. Na efektivitu této metody mi též 

odpovídaly velmi pozitivně. Všechny oslovené učitelky mají pocit, že je tato metoda 

primární prevence efektivní. Mezi zmiňované důvody patří to, že si žáci uvědomí některé 

situace ve třídě a poté si zkusí, jak by takové situace mohli vhodně řešit. Podle jiné 

učitelky je to také tím, že je příběh reálný a blízký žákům. Dalším důvodem je, že se děti 

do situací vžijí, vidí je na vlastní oči. Děti si mohou vyzkoušet všechny role – introvertní 

postavu, které je ubližováno, ale i hvězdu třídy nebo sebevědomého manipulátora. Při 

hraní mají určité pocity, něco prožijí a to je pro ně velmi hodnotné. Dvě učitelky mluvily o 

svém překvapení z toho, že i žáci, kteří jsou podle nich introvertní a moc se neprojevují, 

našli odvahu a šli hrát. Často se stává, že problémoví nebo introvertní jedinci, od kterých 

učitelky neočekávají aktivní účast, seberou odvahu a velmi aktivně se zapojují. Jedna 

z učitelek zmínila, že ji žáci překvapují při programech tohoto typu svojí morální 
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vyzrálostí. To mohu jen potvrdit. Zvláště někteří jedinci jsou na svůj věk velmi morálně 

vyzrálí. Pozitivně mě překvapilo, že se učitelky k tomuto programu vrací při třídnických 

hodinách či při řešení vztahových problémů ve třídě. Ve třídách oslovených učitelek se 

údajně vyskytují nadávky, v jedné třídě dokonce projevy agresivity. 

Pro shrnutí rozhovorů jsem se každé z učitelek tázala na klady a zápory. To mě též 

velmi mile překvapilo. Jen dvě mi sdělily zápor. Kladů bylo více. Za klady programu 

Divadla fórum jsou považovány: prožitek, profesionalita, měření klimatu, názornost 

situací, rozvoj komunikace, uvědomění si souvislostí, projevení vlastních názorů, získání 

zkušeností přehráním rolí, aktivizace, rozvoj sebepoznání a spolupráce. Mezi zápory se 

objevila nedostatečná reflexe. Na tu je v programu ponechán opravdu krátký čas, takže se 

může zdát, že je nedostatečná. Ale myslím si, že joker provádí reflexi průběžně po každém 

pokusu žáků o změnu. Proto podle mého názoru opravdu na závěr stačí jen krátká shrnující 

reflexe.  

Z rozhovorů jsem byla velmi mile překvapená. Učitelky byly velmi ochotné. 

Pravděpodobně to bylo tím, že je tato metoda nadchla stejně jako mě a mé spolupracovnice 

i vedení Života bez závislostí. Ochota a nadšení učitelek mi potvrdilo, že by bylo vhodné 

v budoucnu provést výzkum zaměřený na efektivitu metody Divadla fórum. Rozhovory 

jsou přínosem nejen pro tuto práci, ale i jako pozitivní zpětná vazba pro občanské sdružení 

Život bez závislostí a samozřejmě i pro mě.  

Myslím si, že metoda Divadla fórum nepotřebuje k realizaci profesionální herce, 

ale lidi, kteří mají vzdělání v oboru blízkému psychologii a pedagogice, cit pro rozvoj dětí 

a hlavně cit pro situaci. Je nutné se do role vžít, ztotožnit se s ní. Žáci jsou morálně vyspělí 

a jejich otázky jsou často opravdu k zamyšlení. Nesmí se stát, že by herec zaváhal nebo 

odpověděl něco, co není v charakteru postavy. Většinu času jde o improvizaci, a proto 

musí být herci stále ve střehu a dokázat pohotově reagovat. Musí mít stále na paměti cíle 

představení, které se vztahují velmi často k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí a 

zásady realizace. Herecká profesionalita a suverénnost může na účastníky působit 

nepřístupně a ne tolik uvěřitelně. Divadlo fórum není realizováno pro umělecký dojem, ale 

pro získání prožitku a zkušeností, využitelných v budoucím životě dětí a mladistvých. Je 

vhodné, když Divadlo fórum není jednorázovou akcí, ale když lektor zná třídu, žáky a 

problémy ve třídě. Podle mého názoru efektivitu podporuje, když je Divadlo fórum jednou 

z částí celoročního programu primární prevence. Realizace programu vychází ze znalostí 
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třídy, může tak citlivě reagovat na situaci ve třídě a po realizaci programu Divadla fórum 

lze navázat vhodnými tématy prevence. 
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Závěr 
Cílem mé práce bylo seznámit čtenáře s metodou Divadla fórum jako metodou 

primární prevence sociálně patologických jevů. Z vlastních zkušeností mohu tvrdit, že je 

tato metoda velmi oblíbená a pokud je realizována uvěřitelně a s dodržením zásad, zdá se 

být i efektivní.  Po prostudování všech teoretických souvislostí je patrné, že metoda by 

efektivní opravdu být měla. V budoucnosti by bylo vhodné se zaměřit na výzkum 

efektivity této metody. 

S efektivní primární prevenci sociálně patologických jevů úzce souvisí osobnostní a 

sociální rozvoj, tedy zdravé sebepojetí, schopnost sebereflexe, kooperace, psychohygiena 

apod. Osobnostní a sociální výchova užívá principy zkušenostního učení a zážitkové 

pedagogiky. Osobnostní a sociální výchova se navzájem ovlivňuje s dramatickou 

výchovou, jejíž hlavní metodou je hra v roli. Hra v roli je uplatňována v metodě Divadla 

fórum. Tato metoda je realizována jako primární prevence sociálně patologických jevů na 

základních a středních školách. Školy o tuto metodu jeví značný zájem. Je to způsob, jak 

zaujmout děti a mladistvé, jak je naučit řešit situace, které v jejich životech existují nebo 

reálně mohou nastat a také způsob, jak podpořit jejich odvahu při řešení problémových 

situací. Zkušenost je nepřenositelná. To, co prožijí, si zapamatují.  

Hlavní přínos své bakalářské práce vidím v tom, že jsem teoreticky popsala oblasti, 

které souvisí s Divadlem fórum, jako metodou primární prevence sociálně patologických 

jevů. Na teoretickém základu podloženém odbornou literaturou jsem ukázala souvislosti, 

které vedou k tomu, že tato metoda může být, pokud je správně realizována, velmi 

užitečná. Toto jsem doplnila o své zkušenosti s metodou Divadla fórum, ale i o zkušenosti 

a názory učitelů, kteří měli možnost zhlédnout představení Divadla fórum.  
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Přílohy 

Příloha A 
 

Otázky k rozhovoru - Vaše zkušenosti s programem Divadla fórum 

1. Kde jste se poprvé setkal (a) s Divadlem fórum? 

2. Líbí se Vám tento způsob primární prevence? Proč ano/ne? 

3. Máte pocit, že je tato metoda primární prevence efektivní?   

4. Pokud ano, čím si myslíte, že je tato efektivita dána? 

5. Vidíte nějaké výsledky ve své třídě? Popřípadě jaké? 

6. Je chování dětí jiné než ve vyučovacích hodinách? (např. více nebo méně 

spolupracují) 

7. Připadá Vám, že se některé děti při tomto typu primární prevence chovají jinak, než 

jste předpokládal (a)?  

8. Překvapil Vás některý žák svým chováním v průběhu programu DF? Pokud ano, 

jak? 

9. Vracel (a) jste se někdy při práci s žáky k představení Divadla fórum? Pokud ano, 

při jaké příležitosti? 

10. Objevily se ve Vaší třídě projevy šikany, agresivity nebo jiného rizikového 

chování? 

11. Uveďte prosím alespoň 3 klady a 3 zápory programu DF. 

 


