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Abstrakt

Práce se zabývá kompetencemi lektora adaptačního kurzu pro střední školy a druhý

stupeň základních škol. Cílem práce je vytvořit soubor kompetencí, které by měl lektor

mít, aby byl schopen naplnit cíle a principy adaptačního kurzu. Práce se zaměřuje na pojem

adaptační  kurz  a  představuje  různé  způsoby  jeho  realizace.  Dále  pojednává

o kompetenčním  přístupu  a  výhodách  jeho  použití  a  představuje  dva  již  existující

kompetenční  modely,  související  s  činností  lektora  adaptačního  kurzu.  S  pomocí

relevantních  odborných  zdrojů  jsou  identifikovány  nejdůležitější  cíle  a  principy

adaptačního kurzu  a kompetence,  které  z nich  vyplývají.  Součástí  vytvořeného souboru

kompetencí jsou příklady konkrétních projevů v chování lektora. 

Klíčová  slova: adaptační  kurz,  střední  škola,  gymnázium,  druhý  stupeň  základní

školy,  lektor,  kompetence,  kompetenční  model,  sociálně-patologické  jevy,  primární

prevence rizikového chování, zážitková pedagogika, skupinová dynamika
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Abstract

This  Bachelor  thesis  discusses  demands  on  competencies  of  lectors  of  adaptation

courses for high schools. The object of the thesis is to assemble a list of competencies that

a lector should dispose of to be able to attain the goals of the adaptation course. The thesis

presents the concept of adaptation courses and differents ways of their realisation. It also

disserts  on  the  competencies  and  the  advantage  of  their  utilization  and  presents  two

competency models that concern the profession of an adaptation course lector. With the use

of relevant literature it identifies the main goals and principles of an adaptation course and

the  competencies  they  imply.  Examples  of  particular  show  of  these  competencies  in

behaviour are a part of the assembled list.

Keywords: adaptation  course,  secondary  school,  high  school,  lector,  tutor,

comptenencies, competency model,  social  pathological phenomena, primary prevention,

outdoor education, group dynamics
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0 Úvod

Adaptačním  kurzům  se  v  poslední  době  přikládá  poměrně  velký  význam.  Jsou

realizovány  na  většině  středních  školách  a  na  mnoha  základních  školách,  často  jako

součást primární prevence. Jde o několikadenní soustředění, kterého se účastní celá třída

a jehož  hlavním cílem je  (mimo seznámení  žáků)  nastartování  správných  skupinových

procesů. Adaptační kurzy si mohou zajišťovat samotné školy, případně jsou tyto kurzy čím

dál častěji realizovány organizacemi, které se na tuto činnost specializují. Organizace, které

kurzy  zajišťují,  disponují  většinou  týmem lektorů,  kteří  poté  celý  kurz  vedou.  Lektor

adaptačního  kurzu  zodpovídá  zejména  za  tyto  činnosti:  příprava  a  vedení  kurzu  po

metodické stránce, zadávání her a aktivit, vedení žáků a komunikace s třídním učitelem.

Celkově jde o poměrně mnoho činností, z nichž některé mají nebo mohou mít na jednotlivé

žáky  i  celý  třídní  kolektiv  velký  vliv.  Lektorům  tedy  může  být  přisuzována  patřičná

zodpovědnost. Pro úspěšné zvládnutí činností, které na kurzu zajišťuje, by lektor měl mít

určité kompetence.  Cílem práce je za pomoci odborné literatury identifikovat požadavky

na kompetence lektorů adaptačních kurzů pro střední školy a druhý stupeň základních škol.

Výsledkem bude soubor kompetencí, které by měl lektor mít, aby byl schopen efektivně

naplňovat cíle a principy adaptačního kurzu.

Práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole je představen pojem adaptační kurz.

Smysl a přínos adaptačních kurzů byl popsán v několika publikacích a řádově desítkách

závěrečných prací, proto je jim věnována pozornost pouze okrajově,  v souvislosti s cíli

a principy kurzu. Kapitola se zaměřuje především na různé způsoby realizace adaptačních

kurzů,  představuje  interní  realizaci  a  externí  realizaci  (kdy  si  škola  objedná

specializovanou  organizaci).  Druhá  kapitola  je  věnována  vymezení  kompetencí,

kompetenčnímu přístupu a zásadám jeho využití. Ve třetí kapitole budou představeny dva

již existující soubory lektorských kompetencí. Jde zaprvé o státem stanovené kompetenční

požadavky na lektory primárně-preventivních programů. Hlavním cílem adaptačních kurzů

je stmelení třídního kolektivu a předcházení sociálně-patologickým jevům ve skupině. Ze

své podstaty jsou tedy tyto kurzy součástí preventivního programu škol a na jejich lektory
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se  dá  nahlížet  jako  na  lektory  všeobecné  primární  prevence.  Státním  nástrojem  pro

kontrolu  kvality  lektorů  primární  prevence  je  certifikace  organizací,  které  preventivní

programy  (tedy  i adaptační  kurzy)  nabízejí.  Certifikace  je  udělována  Ministerstvem

školství a tělovýchovy na základě splnění určitých daných kritérií – standardů.  Součástí

těchto  standardů  je  i  tzv.  Čtyřúrovňový  model  kvalifikačních  stupňů  pro pracovníky

v primární prevenci rizikového chování ve školství, který formuluje požadovanou úroveň

kompetencí pro lektory primární prevence.  Některé organizace nabízející adaptační kurzy

certifikaci  MŠMT  mají,  jiné  nikoli.  Druhým  souborem,  který  bude  představen,  je

kompetenční profil s názvem Samostatný vedoucí dětí a mládeže – všeobecné zaměření,

který  byl  vytvořen  v  rámci  projektu  Klíče  pro  život  –  Rozvoj  klíčových  kompetencí

v zájmovém a  neformálním vzdělávání.  Jde  o  projekt  realizovaný v  letech  2009–2013

Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  společně  s  Národním  institutem  dětí

a mládeže.  Projekt  byl  zaměřen  na  problematiku  kompetencí  a  jejich  rozvíjení

u pracovníků pracujících s  dětmi  a  mládeží  a  zkvalitnění  systému podporujícího  trvalý

a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. Profil Samostatný vedoucí dětí

a  mládeže  je  uveden  v  rámci  Sady minimálních  kompetenčních  profilů  pro  pozice

v nestátních neziskových organizacích v oblasti práce s dětmi a mládeží, která obsahuje

celkem  jedenáct  kompetenčních  profilů  v oblastech  řízení  organizace  (například

Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež), odborných pozic (například

Ekonom  nestátní neziskové  organizace,  Garant  vzdělávání v  oblasti  práce  s  dětmi

a mládeží), v oblasti  přímé práce s dětmi a mládeží (například již zmíněný Samostatný

vedoucí dětí a mládeže) a v oblasti průřezových kompetencí – pracovník v oblasti první

pomoci a prevence.

Čtvrtá  a  pátá  kapitola  představují  hlavní  část  bakalářské  práce,  jsou  zaměřené  na

identifikaci  kompetencí  lektora  adaptačního  kurzu  v  odborné  literatuře.  Rozdíl  mezi

kvalitním a nekvalitním lektorem se dle mého názoru neprojevuje ani tak v tom CO, na

kurzu dělá, ale především v tom, JAK to dělá, tedy v jeho přístupu a způsobu práce. Podle

Kubeše uvažoval podobně Boyatzis, když upozorňoval na to, že je třeba rozlišovat mezi

výsledkem, jaký má naše činnost přinést, a chováním, které k dokonalému splnění úkolu

potřebujeme. Proto je nutné si uvědomit, jaké cíle a principy má adaptační kurz splňovat.
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Pro úspěch kurzu je pak nezbytné,  aby lektor  tyto principy dobře ovládal  a dodržoval.

S využitím  relevantní  literatury  budou  v  práci  představeny  hlavní  cíle  a principy

adaptačního kurzu a kompetence nutné pro jejich naplnění. Tyto kompetence budou dále

rozvinuty do konkrétních projevů v chování lektora. 

Cíle  adaptačních  kurzů  vycházejí  například  z  klíčových  kompetencí  a  osobnostně

sociální  výchovy,  která  bude představena na začátku čtvrté  kapitoly.  Dalším důležitým

prvkem kurzu je práce lektora se skupinou a ovlivňování skupinové dynamiky. Nicméně

základní složkou adaptačních kurzů, které bude věnována největší pozornost, jsou principy

zážitkové pedagogiky. Zážitková pedagogika má v České republice poměrně silnou tradici.

Jedním z jejích nejznámějších propagátorů je Prázdninová škola Lipnice, spolek nabízející

již přes dvacet let zážitkové kurzy zaměřené především na rozvoj osobnosti. Pod vedením

jejích  lektorů  byly  v devadesátých  letech  organizovány  první  adaptační  kurzy.

V následujících letech vzniklo několik dalších organizací, které začaly podobné kurzy na

školách realizovat. Adaptační kurzy se vyvíjely, rozšiřovalo se povědomí o jejich přínosech

a vznikala také literatura zabývající se jejich principy a cíli. Dnes působí v České republice

několik desítek specializovaných organizací, které adaptační kurzy nabízejí. Za významnou

organizaci  v  této  oblasti  lze  považovat  občanské  sdružení  Projekt  Odyssea,  které  se

intenzivně věnuje rovněž metodice adaptačních kurzů. Ze zážitkové pedagogiky vyplývají

principy,  které  kladou  na  lektory  adaptačních  kurzů  požadavky  v oblasti  znalostí,

dovedností i postojů. 

Mezi odbornými zdroji zabývajícími se zážitkovou pedagogikou lze narazit zejména

na mnoho českých metodik určených lektorům zážitkových kurzů. Česká literatura často

čerpá  i z myšlenek  tradičních  zahraničních  autorů,  jakými  jsou  například  Kurt  Lewin

a David Kolb, autoři velmi rozšířeného modelu učení zvaného Kolbův cyklus. Z původních

děl zahraničních autorů budu čerpat v případech, kdy považuji za důležité uvést některý

z teoretických  konceptů  v  jeho  původní  podobě.  Dle  mého  názoru  však  jedině  česká

literatura  dobře  reflektuje  domácí  situaci  a  pojetí  zážitkových kurzů  a  proto  vycházím

zejména z publikací českých autorů. Mezi ně patří například Radek Hanuš, Radek Pelánek,

Daniel Franc, Daniela Zounková a Andy Martin. Jako autoři publikací věnujících se přímo
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adaptačním kurzům poté vynikají lektoři zmíněného občanského sdružení Projekt Odyssea,

které se pořádáním adaptačních i jiných rozvojových kurzů na školách zabývá od roku

2000. K danému tématu existuje dále několik dalších zdrojů v podobě článků zaměřených

na zážitkovou pedagogiku a adaptační kurzy. Většina z nich vyšla v časopise Gymnasion,

který je vydáván Prázdninovou školou Lipnice a slouží jako platforma pro sdílení názorů

i praktických rad lektorů zážitkových akcí.
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1 Adaptační kurz pro střední školy a druhý stupeň 
základních škol a způsoby jeho realizace

Jednu z nejvýstižnějších definic adaptačních kurzů1 nabízí Pelánek, který uvádí toto

vymezení: „Akce určené pro nové třídy, případně i pro třídy, které se už znají. Důraz je

kladen na vytvoření kolektivu, dobré vztahy, rozvoj komunikace, poznání ostatních i sebe.

Délka  trvání  je  od  dvou  dnů  do  jednoho  týdne,  akce  probíhají  nejčastěji  na  začátku

školního roku.“ (Pelánek, 2008, s. 13). Dubec dodává, že smyslem adaptačních kurzů je

nastartování a urychlení skupinových procesů, které ve škole trvají řádově měsíce. Hlubší

poznání  žáků a  stmelení  třídy tak  může být  během několika  dní  na adaptačním kurzu

významně urychleno (Dubec, 2007, s. 4). Jak píše Miroslav Žák, délka kurzů se od začátku

devadesátých let, kdy adaptační kurzy vznikaly, vyvíjí. Můžeme sledovat trend zkracování

kurzů, dnes jsou pravděpodobně nejběžnější kurzy třídenní (Žák, 2010, nestránkováno).

Oblastí, na kterou se zaměřuje má práce, jsou adaptační kurzy realizované při nástupu

na střední školu2,  případně při  přestupu na druhý stupeň základní školy.  Při  vstupu do

6. třídy (na druhý stupeň) jsou totiž žáci často vystaveni důležitým změnám, podobně, jako

studenti  nastupující  na SŠ. Někdy dochází ke spojování tříd,  ze kterých odešli  žáci na

osmiletá gymnázia, vznikají tedy nové třídní kolektivy. Způsob výuky na druhém stupni je

často odlišný od prvního stupně. Někdy dochází ke změně třídního učitele. Určitý rozdíl

mezi kurzy pro první ročník středních škol a kurzy pro druhý stupeň základních škol lze

spatřovat v tom, že v případě ZŠ se většinou aspoň část žáků mezi sebou zná. Přesto jsou

situace SŠ i druhého stupně ZŠ podobné a pro kurzy jsou využívány stejné metody, jak je

zřejmé například z Dubcovy metodiky (2007, s. 3).

1 Někdy se mluví také o stmelovacích kurzech (například název metodiky Michala Dubce, 2007),  nebo
soustředěních,  pobytech,  výjezdech  (například článek  Anny Pekárkové:  Na adaptačních  soustředěních  se
stmelí kolektiv nové třídy, 2006).

2 Do kategorie střední školy spadají gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště (Česko, 2004,
částka 190/2004). 
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Realizační tým, který připravuje a vede adaptační kurz, může být složen různě. Na

pražském gymnáziu Jana Keplera, kde v devadesátých letech začaly první adaptační kurzy,

jsou například současné kurzy vedeny skupinou tvořenou ředitelem gymnázia,  několika

pedagogy  a  bývalými  studenty  školy  (Růžička,  osobní  rozhovor,  2016).  Tuto  variantu

můžeme  nazvat  interní  realizací.  Jiné  školy  si  objednávají  kurzy  od  specializovaných

organizací, které zajistí veškerou přípravu a průběh kurzu, včetně lektorů. Tyto kurzy jsou

někdy nazývány „na klíč“ a lze mluvit o externí realizaci. Varianty realizace adaptačních

kurzů  však  nejsou  pouze  čistě  interní  a  čistě  externí.  Některé  ze  specializovaných

organizací (např.  Jules a Jim a Projekt Odyssea) nabízejí  asistenci svých odborníků na

adaptačních  kurzech  realizovaných  školou.  Jde  tedy  o  podporu  a  dodání  potřebného

„know-how“ při přípravě a vedení kurzu, na němž se ale jinak podílejí hlavně pracovníci

školy.  Spolupráce  je  v  takových  případech často  dlouhodobá –  nejde  jen  o  pomoc na

jednom  adaptačním  kurzu,  ale  o  dlouhodobou  podporu,  vzdělávání  a  vedení  učitelů

odborníky z externí organizace. 

Průzkum mezi pražskými školami ukázal, že většina škol, které adaptační kurzy na

začátku školního roku zařazují,  volí  interní realizaci kurzů (53 %).  18 % škol realizuje

kurzy interně i externě a 28 % škol si kurzy objednává u externího realizátora3. (Havlíková,

Janyšková, Žufníček, 2014,  s. 62) z  těchto údajů vyplývá, že ne většinová, ale poměrně

významná část škol se při realizaci kurzu spoléhá na externí organizace a externí lektory.

Jedním  z  důvodů,  které  školu  vedou  ke  zvolení  externí  realizace  a  objednání  kurzu

u specializované organizace, může být například nedostatek vlastních pedagogů, kteří by

byli  ochotni  kurz zrealizovat.  Objednání  externího realizátora s  sebou však nese určitá

rizika,  mezi  něž  patří  hlavně  nedostatečné  zkušenosti  a  schopnosti  externích  lektorů.

Problematiku  stručně  přibližuje  například  Julie  Machačová,  autorka  bakalářské  práce

Adaptační kurz na středních školách v ČR (Machačová, 2014, s. 15).

3 Jedná  se  o  procenta  různých  typů  realizace  u  škol,  které  adaptační  kurzy  realizují.  Původní  tabulka
(Havlíková,  Janyšková,  Žufníček, 2014, s.  62) započítává do celku i  školy,  které adaptační kurzy vůbec
nerealizují.
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Organizací, které se specializují na realizaci adaptačních kurzů, působí v ČR asi 30–

40.  Přesný  počet  bohužel  není  možné  zjistit,  protože  dohledání  všech  existujících

organizací je komplikováno několika skutečnostmi: zaprvé je pravděpodobné, že některé

menší organizace nejsou dohledatelné na internetu. Zadruhé u jednotlivých organizací není

lehké  rozhodnout,  zda  je  lze  označit  za  specializované  na  adaptační  kurzy  či  nikoli.

Například  některé  organizace  zabývající  se  primární  prevencí,  teambuildingem  nebo

zážitkovou pedagogikou, které adaptační kurzy přímo nenabízejí, je dokáží po domluvě se

školou zorganizovat. Pro vymezení pojmu specializovaná organizace byl zvolen následující

přístup: v práci byla za specializovanou organizaci považována pouze taková nezisková

nebo komerční organizace, která (sama) nabízí realizaci adaptačních kurzů na internetu.

Většina z 35 takto identifikovaných organizací je nezisková a adaptační kurzy nabízí jako

součást  komplexního  preventivního  programu.  Pouze  některé  (většinou  komerční)

organizace  nabízejí  na  svých  webových  stránkách  zajištění  samostatného  adaptačního

kurzu,  bez návaznosti  na další  programy.  Ze  stránek Národního ústavu pro vzdělávání

vyplývá, že celkem 20 z mnou nalezených specializovaných organizací získalo Certifikát

o odborné  způsobilosti  poskytovatelů  programů  školské  primární  prevence  rizikového

chování  (NÚV,  2016,  nestránkováno).  Tyto  certifikované  organizace  splňují  zadané

Standardy, z nichž některé se vztahují i přímo ke kompetencím lektorů.
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2 Kompetence

2.1 Vymezení kompetencí

Pojem kompetence se v češtině používá ve dvou významech. Prvním je kompetence

ve smyslu pravomoci, oprávnění uděleném nějakou autoritou, často institucí. Kompetence

v tomto  významu tedy představuje  rozsah  působnosti,  souhrn  oprávnění  či  povinností,

které  je  možné  udělit  či  odejmout.  Druhým významem je  schopnost  vykonávat  dobře

nějakou činnost, být způsobilý k tomu, chovat se určitým způsobem (Kubeš, Spillerová,

Kurnický, 2004, s. 14–15, 26).

Jak  uvádějí  autoři  publikace  Manažerské  kompetence,  kompetencím  v  druhém

významu se  začala  věnovat  pozornost  v  sedmdesátých  letech  v  oblasti  řízení  lidských

zdrojů. V průběhu  dalších  desetiletí  se  kompetenční  přístup  stal  významným v  mnoha

oblastech personálního řízení, například při výběru pracovníků, řízení pracovního výkonu

či při rozvoji organizace. Vzniklo rovněž množství různých modelů, koncepcí a přístupů

k měření  a rozvoji  kompetencí  (Kubeš,  Spillerová,  Kurnický,  2004,  s.  20–22).

S množstvím přístupů a pojetí  kompetencí narážíme i  na mnoho různých definic tohoto

pojmu.  Například  Armstrong  popisuje  kompetenci  jako  „schopnost,  způsobilost,

kvalifikaci,  zručnost,  obratnost“.  (Armstrong,  2007,  s.  151).  Zdeněk  Palán,  autor

Výkladového slovníku lidské zdroje, vystihuje pojem kompetence takto: „Kompetence je

definována  jako  schopnost  vykonávat  určitou  funkci  nebo  soubor  funkcí  a  dosahovat

přitom určité úrovně výkonnosti. Kompetence pracovníka bývají vyjádřeny popisem jeho

znalostí,  schopností,  povahových rysů,  postojů, dovedností  a zkušeností.“ (Palán,  2002,

s. 99).  Protože  v  této  práci  nebude  ke  kompetencím  přistupováno  pouze  z  pohledu

personálního řízení, považuji za zajímavé rovněž uvedení ukázek z jiné oblasti.  Zuzana

Havrdová, která se podílela na vytvoření souboru kompetencí důležitých pro pracovníky

v sociálních službách, definuje kompetenci poněkud šířeji,  jako „… funkcionální projev

dobře zvládané a uznávané profesionální role sociálního pracovníka,  jejíž součástí  jsou

odborné  znalosti,  schopnost  reflektovat  adekvátně  kontext  a  citlivě  aplikovat  hodnoty
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profese.“ (Havrdová, 1999, s. 42). Autoři publikací vydaných v rámci projektu Klíče pro

život  se  rozhodli  pro  využití  definice  Jaroslava  Vetešky a  Michaely  Tureckiové, kteří

kompetencí rozumí „… jedinečnou schopnost člověka úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj

potenciál na základě integrovaného souboru individuálně specifických zdrojů (schopností,

vědomostí,  znalostí,  dovedností,  zkušeností,  postojů,  hodnot  apod.),  a  to  v konkrétním

kontextu různých úkolů, činností a životních situací, spojenou dále s možností a ochotou

(motivací) rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.“ (Veteška, Tureckiová, 2008,

s. 27).

Mezi autory nepanuje úplná shoda ohledně toho, co do pojmu kompetence patří a co

nikoli  a  proto  není  lehké  vystihnout  její  strukturu.  Avšak  podle  Kubeše,  Spillerové

a Kurnického  (2004,  s.  26)  se  většina  autorů  shoduje  na  tom,  že  kompetence  je

pozorovatelná  v  podobě  jedincova  chování.  Toto  chování  je  výsledkem  součinnosti

několika vrstev osobnosti, jako jsou osobnostní charakteristiky, postoje, hodnoty, motivy,

vědomosti  či  dovednosti,  z  nichž  některé  jsou  složky  relativně  stabilnější,  jiné

proměnlivější.  Pro  ilustraci  uvádějí  autoři  následující  model  hierarchické  struktury

kompetence, inspirovaný modelem Richarda Lepsingera:

Obrázek 1. Hierarchický model struktury kompetence (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 
2004, s. 28)
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Podle  Kubeše  Spillerové  a  Kurnického  hrají  všechny  složky  osobnosti  uvedené

v modelu roli v tom, jak se bude jedinec ve výsledku projevovat. Má-li se někdo chovat

kompetentně, musí být vybaven potřebnými znalostmi, dovednostmi, musí být dostatečně

inteligentní, ale také musí být motivován se daným způsobem chovat. Zároveň platí, že

motivy, hodnoty a postoje patří do těch vrstev osobnosti, které jsou daleko hůře viditelné

a měřitelné než například znalosti a dovednosti (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, s. 28).

K  vystižení  této  charakteristiky  kompetence  je  často  využíváno  následující  schéma,

takzvaný model ledovce. 

Obrázek 2. Model ledovce (HayGroup, 2003, s. 2)

Z  obrázku  je  zřejmé,  že  dovednosti  a  znalosti  se  liší  od  ostatních  vrstev  v  míře

pozorovatelnosti. Tvar ledovce ale naznačuje, že složky skryté „pod hladinou“, blíže jádru

osobnosti, mají na jedincovo výsledné chování velký vliv (HayGroup, 2003, s. 2). Můžeme

si povšimnout, že součástí uvedeného modelu je i sociální role. Ta podle Sociologického

slovníku představuje soubor hodnot  a  očekávaného chování,  který se váže k jedincově

pozici ve společnosti (Boudon, Besnard, Cherkaoui et al., 2004, s. 170). Pokud se jedinec

snaží jednat v souladu se sociální rolí, jistě to ovlivní jeho výsledné chování. Sociální role

se jako součást kompetence objevuje i ve zmíněné definici Havrdové, většina jiných autorů

ji nicméně mezi složky kompetence neřadí. Pojem rysy vyžaduje více pozornosti. Kubeš,
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Spillerová  a  Kurnický  (2004,  s. 30)  o  nich  píší  jako  o  hlubokých  a  vrozených

charakteristikách osobnosti. Typickým rysem je podle nich temperament, který ovlivňuje

průběh a intenzitu emocionální reakce na podněty z okolí. Někteří jiní autoři uvádějí pojem

rys ve dvou lehce odlišných významech. Zaprvé jde o „... pozorováním získané popisné

charakteristiky (tj. z pozorovatelných projevů osobnosti, z jejího chování vyabstrahované

a zobecněné  znaky)  ...“  (Nakonečný,  2003,  s.  279),  nebo,  uchýlíme-li  se  k poněkud

srozumitelnějšímu  vyjádření,  „...  vrozené  nebo  získané  připravenosti  chovat  se,  jednat

nebo prožívat situace určitým způsobem.“ (Hřebíčková, 2010, s. 43). Ve druhém významu

poté rys představuje „… postulované vnitřní determinanty, faktory či dispozice, k jejichž

identifikaci  se  dospělo  zvláštní  výzkumnou  metodou  (tzv.  faktorovou  analýzou),  nebo

zobecněním  klinických  zkušeností.“  (Nakonečný,  2003,  s.  279),  nebo,  opět  slovy

Hřebíčkové  (Blatný,  2010,  s.  43)  „…  obecné  dimenze  osobnosti,  odvozené

z kvantifikovaných  údajů  o  chování  a  použitelné  k  měření  chování  různých  jedinců.“

V obou uvedených významech se nabízí srovnání s pojmem osobnostní vlastnost,  které

Hřebíčková popisuje velmi podobně, jako „… vnitřní determinanty chování poukazující na

nějaké psychofyzické dispozice stojící  za nimi.“ (Hřebíčková, 2010, s. 43). Oba pojmy

uvádí jako shodné například i autoři Hartl a Hartlová (2000, s. 672) a Říčan (2007, s. 39),

pro  účely  této  práce  je  tedy lze  použít  synonymně.  Později  bude  věnována  pozornost

osobnostním vlastnostem, které jsou důležitým předpokladem pro úspěšnou činnost lektora

adaptačního kurzu.

Další  složkou kompetence je podle Kubeše,  Spillerové a Kurnického vnímání sebe

samotného, neboli sebepojetí, sebeobraz. Jedná se podle nich o pohled na vlastní osobu,

který  může  významným  způsobem  ovlivnit  přístup  jedince  k  úkolu  nebo  problému.

„Vnímání sebe samotného má vliv na osobní přesvědčení, zda dokáži nějaký úkol vykonat.

Je  to  víra  ve  vlastní  schopnosti  nebo  jistota,  že  úkol  zvládnu.“  (Kubeš,  Spillerová,

Kurnický, 2004, s. 30). Sebepojetí tedy může významně ovlivnit, zda jedinec využije svoje

znalosti a dovednosti a zachová se kompetentně. 

Protože jedincovo chování je nejsnáze pozorovatelné a měřitelné, bývají kompetence

vyjádřeny právě projevem v chování. Armstrong upozorňuje na důležité zásady, které musí
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být  při  vytváření  popisu kompetencí  dodrženy:  Je  nutné  používat  co  nejjasnější  jazyk,

vyhnout se mlhavým formulacím nebo používání slangových výrazů. Chování, kterým se

má  kompetence  projevovat,  musí  být  naprosto  jasně  specifikované  (Armstrong,  2007,

s. 157).

2.3 Kompetenční model

Podle Kocianové „Kompetenční modely vymezují nároky na člověka ve vztahu k jeho

pracovní činnosti, zahrnují schopnosti a charakteristiky osobnosti, které jsou nezbytné pro

výkon  na  pracovním  místě.  Jednotlivé  charakteristiky  jsou  zpravidla  utříděny  do

homogenních skupin,  které  jsou pak označovány jako kompetence.  Existují  univerzální

kompetenční modely, modely manažerských kompetencí i modely kompetencí pro určité

pracovní činnosti, např. modely kompetencí prodejců.“ (Kocianová, 2010, s. 63). 

Kompetenční modely tedy představují komplexní soubor charakteristik, které by měl

jedinec  splňovat,  aby mohl  podávat  dobrý výkon na  určité  pozici,  v  určité  činnosti  či

situaci.  Mohou  popisovat  schopnosti  potřebné  pro  to,  aby  byl  jedinec  vynikajícím

manažerem, dobrým zaměstnancem na určitém pracovním místě nebo obecně schopným

členem  nějaké  organizace.  Kompetenční  modely  dnes  nejsou  využívány  pouze

v komerčním  prostředí  firem,  můžeme  se  setkat  například  i  s  kompetenčními  modely

skautských vedoucích nebo koordinátorů dobrovolníků.

Používání kompetenčních modelů nabízí řadu výhod. V organizacích usnadňují výběr

nových pracovníků. Podle studie provedené v roce 2011 na University of Iasi v Rumunsku

jsou kompetence dobrým prediktorem výkonu pracovníků (Țuțu, Constantin, 2012, s. 613–

614).  Podle  Armstronga  navíc  jejich  využití  při  získávání  pracovníků  usnadňuje

rozpoznání metod výběru (výkonové testy, pohovory, assessment centra4...), které nejspíše

4 Assessment  centre je  soubor metod umožňující  posouzení  kandidátů panelem vyškolených hodnotitelů
podle předem stanovených kritérií. Součástí jsou zpravidla různé individuální i skupinové úkoly a simulace
nároků pracovního místa, jako doplňující metody bývají používány pohovory  a výkonové či osobnostní testy
(Armstrong, 2007, s. 362).
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přinesou užitečné informace o kandidátovi (Armstrong, 2007, s.  157).  Schley uvádí,  že

kompetenční  modely  zajišťují,  aby  všichni  manažeři  posuzující  pracovníkovu  kvalitu

(během  přijímacího  pohovoru,  ale  také  při  hodnocení  výkonu),  vycházeli  ze  stejného

souboru charakteristik (Schley, 2009, s. 211). Díky tomu je například možné zaměstnance

spravedlivě hodnotit  a odměňovat.  Kompetenční  modely dále podle Armstronga (2007,

s. 156–157)  umožňují  posoudit  aktuální  úroveň  schopností  jednotlivých  pracovníků,

identifikovat  vzdělávací  potřeby  a  naplánovat  rozvoj  tak,  aby  pracovník  dosáhl  na

požadovanou  úroveň.  Jsou  rovněž  vhodným  prostředkem  pro  vyjádření  podnikových

hodnot (Armstrong, 2007, s. 155). Kubeš, Spillerová a Kurnický (2004, s. 63) dodávají, že

kompetenční  modely  napomáhají  sjednocení  pohledu  na  to,  jaké  chování  má  být

v organizaci  podporováno,  rozvíjeno  a odměňováno.  Jsou  tedy  důležitou  součástí

strategického plánování organizace, zejména v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Cílem této  bakalářské  práce  je  vytvořit  soubor  lektorských kompetencí,  které  jsou

důležité pro naplnění cílů a principů adaptačního kurzu. Nejde tedy o kompetenční model

v pojetí  personálního  řízení,  neboť  vytvořený  soubor  nezahrnuje  všechny  kompetence,

které by byly vyžadovány pro výkon na daném pracovním místě. Mezi kompetence, které

se váží k pracovnímu místu lektora v organizaci, patří i ty, které se týkají jeho spolupráce

v lektorském týmu, spolupráce s domovskou organizací a také se školou. Tyto oblasti jsou

rovněž důležité, avšak mimo rozsah této bakalářské práce. Ta se zaměřuje pouze na oblast

činností,  které  se  týkají  práce  s  třídním  kolektivem  a  mohou  žáky  přímo  ovlivnit.

Vytvořený  soubor  kompetencí  tak  představuje  pouze  jakési  jádro  potenciálního

kompetenčního modelu, jehož ostatní části by poté byly přizpůsobené například prostředí

konkrétní organizace nebo jiným podmínkám.
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3 Požadavky na lektory adaptačních kurzů

3.1 Adaptační kurz jako program primární prevence 
rizikového chování dětí a mládeže

Na adaptační kurzy je nahlíženo jako na jednu z forem primární prevence rizikového

chování  (Havlíková,  Janyšková,  Žufníček,  2014,  s.  62),  což  je  slovy  MŠMT  (2013,

s. 6/25): „Výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení rizikových projevů chování, ke

zdravému  životnímu  stylu,  k  rozvoji  pozitivního  sociálního  chování  a  rozvoji

psychosociálních  dovedností  a  zvládání  zátěžových  situací  osobnosti  ...“.  V systému

primární prevence lze adaptační kurzy zařadit do všeobecné prevence, která se zaměřuje na

běžnou populaci dětí a mládeže. Všeobecná prevence nerozděluje cílovou skupinu na méně

či více rizikové skupiny, přihlíží pouze k případným specifikům jako je věk a sociální či

jiné faktory. Programy všeobecné prevence jsou většinou určeny pro větší skupiny osob,

například celou třídu  (Miovský, Skácelová, Zapletalová, 2010, s. 42). Primární prevence

rizikového chování je oblast, které je věnována poměrně velká pozornost státu, zejména

skrze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Součástí Národní strategie primární

prevence  rizikového  chování  dětí  a  mládeže  na  období  2013–2018  je  zajištění  kvality

primárně-preventivních programů, které má být  dosahováno pomocí systému certifikací

jejich poskytovatelů (MŠMT, 2013, s. 5/25).

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence

rizikového chování (dále jen „PPRCH“) je posouzení poskytovatele a jím realizovaného

programu  z  hlediska  kvality  a  komplexnosti  a  následné  formální  uznání,  že  splňuje

stanovená  kritéria.  Pokud  poskytovatel  prokáže,  že  splňuje  všechna  kritéria  zadaných

standardů, je mu udělen certifikát o odborné způsobilosti  (Martanová, 2012, s. 11). Na

programy  realizované  certifikovanými  organizacemi  je  školám  ministerstvem  školství

poskytována  státní  dotace.  MŠMT se  tímto  postupem snaží  naplňovat  princip  garance

kvality  služeb  v  primární  prevenci  (MŠMT,  2013,  s.  5/25).  Program  realizovaný

certifikovanou organizací  tedy může být  pro školy přijatelnější  z  hlediska financování.
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Nicméně školy mají k dispozici i jiné zdroje financí a mají tedy poměrně svobodnou volbu

ve výběru mezi organizací s certifikátem či bez.

Ze Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence

rizikového  chování  (dále  PPRCH)  vyplývají  některé  požadavky  v  oblasti  kompetencí

lektorů.  Dokument  vyžaduje,  aby  organizace  měla  písemně  zpracovány  základní

dokumenty týkající se personálního zajištění. Mezi ně patří organizační struktura, počet

pracovních  míst  a  pracovní  profily  včetně  požadavků  na  kvalifikaci  a  kompetence

zaměstnanců.  Dále  musí  být  zajištěno  povinné  vzdělávání  zaměstnanců  a  splnění

kvalifikačních  předpokladů  podle  Čtyřúrovňového  modelu  kvalifikačních  stupňů  pro

pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství (Martanová, 2013, s. 33–

34).  Tento  model  zahrnuje  čtyři  hierarchicky  uspořádané  kvalifikační  stupně,  které

odpovídají  typickým  pozicím,  na  kterých  preventivní  pracovníci  působí:  1.  Základní

úroveň (primárně preventivní minimum), 2. Středně pokročilá úroveň (středně pokročilý

preventivní pracovník), 3. Pokročilá úroveň (pokročilý preventivní pracovník), 4. Expertní

úroveň  (expert  primární  prevence).  Pro  každou  úroveň  jsou  jasně  definované  znalosti,

dovednosti  a  způsobilosti,  tedy  kompetence,  které  musí  pracovník  splňovat  (Charvát,

Jurystová, Miovský, 2012,  s. 66). Schéma Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů

pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství je uvedeno v příloze

této práce.

Pozice  lektora  adaptačního  kurzu  nejpřesněji  odpovídá  druhému  kvalifikačnímu

stupni,  tedy  středně  pokročilé  úrovni.  Čtyřúrovňový  model  přímo  uvádí  jako  jednu

z typických pozic  pro  tuto  úroveň pozvaného externího lektora  (například  z  neziskové

organizace)  realizujícího  na  dané  škole  preventivní  program.  Náplní  aktivit  tohoto

pracovníka je podle modelu přímá práce s cílovými skupinami dětí a školské mládeže. Jde

o vedení komplexnějších interaktivních programů všeobecné primární prevence, při nichž

musí být pracovník schopen například pracovat se zpětnými vazbami  (viz strana 49 této

práce),  naladit  skupinu na psychicky náročné interakce,  musí být  dále schopen zvládat

krizové situace a nepříjemné stavy, které se mohou v třídním kolektivu nebo u jednotlivých

žáků  objevit.  Mezi  další  důležité  dovednosti  pracovníka  patří  identifikace  ohrožených
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jedinců (například šikanou) či jedinců se sklonem k agresivnímu chování a předání těchto

zjištění  odborníkům návazné odborné péče,  například školnímu psychologovi  (Charvát,

Jurystová,  Miovský,  2012,  s.  68).  Na  středně  pokročilé  úrovni  musí  pracovník  mít

následující kompetence:

„Znalosti

Rozlišuje  efektivní  a  neefektivní  typy  primárně  preventivních  intervencí.  Zná

výzkumem  ověřené  efektivní  typy  preventivních  intervencí  a  rozumí  jejich

principu.

• Zná  základy  sekundární  a  terciární  prevence5 a  síť  institucí,  které  tyto  služby

poskytují.

• Rozumí  fungování  psychiky  a   odlišnostem  ve  vnímání,  prožívání,  jednání

a chování v období dětství a dospívání včetně skupinových procesů.

• Rozlišuje specifické  formy a projevy  rizikového chování u jednotlivců i skupin

a zná jejich typické potřeby.

• Ovládá  a  doplňuje  si  repertoár  technik  práce  se  skupinou  včetně  doporučení

a komentářů k vhodnosti jejich použití.

Dovednosti 

• Uplatňuje  principy  PP6 založené  na  rozvoji  životních  dovedností  a  práci

s normativním přesvědčením.

• Využívá  psychologické  a  pedagogické  principy  k  vedení  malé  a  středně  velké

skupiny.

• Rozpozná existující normy a pravidla skupiny  či komunity, je citlivý k odlišnostem

v životním stylu, kulturním a jiným jedinečným potřebám skupiny či komunity.

• Řeší výskyt RCH7 či jinou mimořádnou událost dle doporučených krizových plánů

a postupů.

5 Prevence se dělí podle svého charakteru na primární (předcházení vzniku nežádoucího jevu), sekundární
(omezení rozvíjení nežádoucího jevu) a terciární (zabránění recidivy nežádoucího jevu). (Miovský, 2012,
s. 107)

6 Primární prevence
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• Používá  zaměřené  pozorování  a  aktivní  empatické  naslouchání  k  identifikaci

aktuální situace ve skupině.

Způsobilosti

• Je schopen připravit program všeobecné PP v oblasti, na kterou se specializuje, dle

doporučených postupů.

• Zvládne vést program všeobecné či selektivní prevence a přizpůsobit ho aktuálnímu

stavu a potřebám cílové skupiny.

• Je  schopen  navázat  s   cílovou  skupinou  rovnocenný  pracovní  vztah  a  vytvořit

a udržet atmosféru důvěry a bezpečí, dokáže rozpoznat potenciálně rizikové situace

v konkrétní skupině a reagovat na ně vhodným způsobem.

• Dokáže ve skupině, se kterou pracuje, rozeznat ohroženého jedince a předat ho do

návazné péče.

• Zvládá  řešení  mimořádných  situací,  přičemž  dokáže  rozeznat,  co  je  a  co  není

schopen zvládnout  vlastními  silami,  dodržuje  zásady psychohygieny.“  (Charvát,

Jurystová, Miovský, 2012, s. 68–69).

Čtyřúrovňový  model  kvalifikačních  stupňů  pro  pracovníky  v  PPRCH  tedy  udává

poměrně jasně definované kompetence, které by měl splňovat lektor adaptačního kurzu,

pokud jeho mateřská organizace usiluje o získání  certifikátu.  Tyto kompetence se však

týkají hlavně primárně preventivní stránky programů. Proto požadavky Čtyřúrovňového

modelu neposkytují úplný seznam kompetencí, které by měl lektor adaptačního kurzu mít,

aby byl schopen naplnit jeho cíle a principy. Rovněž považuji za důležité na tomto místě

připomenout,  že  Čtyřúrovňový  model  je  závazný  pouze  pro  certifikované  organizace.

Existuje  mnoho  dalších  organizací,  které  certifikát  nemají.  V  některých  případech  je

dokonce možné, že nepovažují jím definované požadavky za relevantní, neboť nenabízejí

adaptační kurzy jako součást komplexní primární prevence, ale pouze jako jednorázovou

záležitost.  Takových  organizací  je  pravděpodobně  minimum,  naopak  většina  vnímá

7 Rizikového chování
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adaptační kurz jako výchozí bod pro zahájení dlouhodobé primárně preventivní práce se

školou, nicméně případy takových organizací jistě jsou.

3.2 Kompetenční profil „Samostatný vedoucí dětí a 
mládeže“

Sada minimálních profilů pro pozice v nestátních neziskových organizacích v oblasti

práce  s  dětmi  a  mládeží byla  vytvořena  za  účelem  usnadnění  procesu  uznávání

neformálního vzdělávání.  Cílovou skupinou jsou lidé pracující  s  dětmi  a mládeží,  a to

především dobrovolníci, ale také zaměstnanci neziskových organizací (Buňka, 2011, s. 4).

Profil Samostatný vedoucí dětí a mládeže popisuje pracovní činnosti a od nich se odvíjející

kompetence,  které  splňuje  pracovník  na  této  pozici,  tedy  člověk,  který  „řídí  (plánuje,

realizuje  a  vyhodnocuje)  činnosti  kolektivu  dětí  či  mládeže  s  ohledem  na  specifické

potřeby  jednotlivců  a  skupiny.“  (Buňka,  2011,  s.  4).  Může  jít  například  o  vedoucího

družiny  v  turistickém  oddíle  nebo  o  lektora  environmentální  výchovy  pracujícího

s dětským kolektivem. Jako samostatný vedoucí dětí a mládeže může být vnímán i lektor

adaptačního kurzu. Profil obsahuje následující kompetence:

• Analyzování potřeb sociální skupiny

• Formulace výchovných a vzdělávacích cílů

• Aplikace výchovných a vzdělávacích metod

• Práce s dětmi a mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami

• Organizace a zajištění her a dalších činností

• Krizová intervence

• Poskytování první pomoci

• Analyzování účinnosti výchovy

• Aplikace právních aspektů činnosti

• Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik (Buňka, 2011, s. 33–35).
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Všechny  tyto  kompetence  jsou  relevantní  i  pro  lektora  adaptačního  kurzu.  Pouze

kompetence nazvaná Vedení  oddílu  směřuje k jiným činnostem než  lektor  adaptačního

kurzu  vykonává  –  jde  například  o  dovednosti  týkající  se  evidence  majetku,  vedení

účetnictví a sestavování rozpočtu akcí (Buňka, 2011, s. 35).

Samostatný vedoucí dětí  a mládeže je poměrně široce pojatý profil,  který popisuje

kompetence  společné  pro  všechny  pracovníky,  kteří  samostatně  vedou  děti  a  mládež.

Každá konkrétní pozice se poté bude odlišovat v detailech, které jsou specifické právě pro

danou oblast. Například lektor environmentální výchovy bude muset být navíc vybaven

znalostmi, dovednostmi i postoji týkajícími se přírody a výuky ekologických programů.

Stejně tak lektor adaptačního kurzu musí mít potřebné kompetence specifické právě pro

tuto svoji oblast – například kompetence vyplývající z principů zážitkové pedagogiky.
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4 Cíle a principy adaptačního kurzu

Adaptační kurz má žákům pomoci přizpůsobit se novým podmínkám, jaké vstup na

novou  školu  přináší.  Jeho  cíle  dobře  shrnuje  například  Hnutí  GO!8,  což  je  občanské

sdružení podporující rozvoj zážitkové pedagogiky, zabývající se také realizací adaptačních

kurzů: „Prvotním cílem je připravit studenty na změnu školy a na práci v novém kolektivu.

Intenzivní  programová  nabídka  kurzu  přináší  zábavu  i  trénink  rozmanitých  životních

situací.  V těchto situacích poznávají studenti  sami sebe, své spolužáky i  budoucí třídní

učitele,  kteří  se  většiny  aktivit  účastní  s  nimi.  Učí  se  spoléhat  jeden  na  druhého,

komunikovat  spolu  a  každému  je  dána  možnost  vyniknout.“ (Hnutí  GO!,  nedatováno,

nestránkováno). Hnutí GO! považuje seznámení se s třídním učitelem za důležitou součást

adaptačního kurzu.  Tato osoba bude totiž  třídu celé  čtyři  roky (nebo i  více,  v  případě

víceletých gymnázií) doprovázet. Snahou organizátorů kurzu by mělo být umožnit žákům

a jejich  třídnímu  učiteli  vzájemné  poznání  ještě  před  nástupem do  školy  (Hnutí  GO!,

nedatováno, nestránkováno).

Adaptační kurzy využívají  k naplnění svých cílů celou škálu různých aktivit  a her

vytvářejících prostředí pro prohloubení vzájemného poznání žáků a hlubší poznání učitele,

nastartování spolupráce mezi žáky, řešení konfliktů a společné zvládání náročných situací,

rozvoj důvěry a podobně (Dubec, 2007, s. 10). Kurzy jsou zároveň postaveny na některých

základních principech, kterým bude věnována pozornost v následujících kapitolách.

8 Hnutí GO! a Projekt GO! jsou dva rozdílné pojmy. První označuje občanské sdružení, základní jednotku
Hnutí Brontosaurus, druhý projekt, který byl v roce 1991 uveden Prázdninovou školou Lipnice. Hnutí GO!
na myšlenky Projektu GO! pravděpodobně navazuje.
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4.1 Klíčové kompetence a osobnostně sociální výchova 
jako východiska adaptačního kurzu

Cíle  adaptačního  kurzu  jsou  provázané  s  některými  cíli,  které  si  klade  samotné

vzdělávání na školách. Mezi tyto cíle patří například rozvíjení klíčových kompetencí. Jak

je uvedeno v Národním programu rozvoje a vzdělávání v České republice, tzv. Bílé knize:

„Klíčové  kompetence  zahrnují  schopnosti,  dovednosti,  postoje,  hodnoty  a  další

charakteristiky osobnosti, které umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně v různých

pracovních a životních situacích.  K podpoře jejich rozvoje by měla přispět také změna

stylu výuky ve školách, protože kompetence jsou založeny na aktivitách, nikoli pouze na

vědomostech.“ (MŠMT, 2001, s. 51).

Model  klíčových kompetencí v  Rámcových vzdělávacích programech9 se odvíjí  od

Evropského  referenčního  rámce  klíčových  kompetencí  pro  celoživotní  vzdělávání

(Evropský parlament a Rada Evropské unie, 2006, s. L 394/11). Jde o soubor šesti oblastí,

jež má formální vzdělávání rozvíjet:

1) kompetence k učení,

2) kompetence k řešení problémů,

3) kompetence komunikativní,

4) kompetence sociální a personální,

5) kompetence občanská,

6) kompetence k podnikavosti (Hesová, Kitzbergerová, Kocourková, 2011, s. 8).

Adaptační kurzy se zaměřují především na rozvíjení kompetencí číslo 2, 3 a 4. Na tyto

kompetence  cílí  také  osobnostně  sociální  výchova,  což  je  pojem,  který se  do  českého

školství dostal společně se zavedením Rámcových vzdělávacích programů. Jak uvádí Srb

(2007, s. 6): „Osobnostní a sociální výchova (OSV) je od září 2007 povinným obsahem

9 „Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro
tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování
učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných
podle § 160 až 162.“ (Česko, 2004).
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vzdělávání na všech základních školách a osmiletých gymnáziích v České republice. Jedná

se o tzv. průřezové téma, které má prostupovat celou školní výukou od 1. do 9. třídy napříč

předměty,  vybranými semináři,  školními  prožitkovými kurzy apod.“.  Jak autor  dodává,

rámcový  vzdělávací  program  pro  základní  vzdělávání  předepisuje  základním  školám

a víceletým  gymnáziím,  aby  v  průběhu  školní  docházky  rozvíjely  u  žáků  životní

dovednosti,  které patří do jedenácti tematických okruhů osobnostní a sociální výchovy:

1. Rozvoj  schopnosti  poznávání,  2.  Sebepoznání  a  sebepojetí,  3. Seberegulace

a sebeorganizace, 4. Psychohygiena, 5. Kreativita, témata sociálního rozvoje: 6. Poznávání

lidí, 7. Mezilidské vztahy, 8. Komunikace, 9. Kooperace a kompetice a témata morálního

rozvoje: 10. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 11. Hodnoty, postoje a praktická

etika (Srb, 2007, s. 6.).

Oblasti,  které  OSV rozvíjí,  jsou  důležité  pro  fungování  třídního  kolektivu.  To  je

důvodem, proč jsou témata, na která se zaměřují adaptační kurzy,  úzce spjata s tématy

OSV. Některé organizace při tvorbě adaptačních programů vědomě z OSV vycházejí. Mezi

ty  patří  například  Projekt  Odyssea,  jak  píše  Dubec  v  úvodu  metodiky  zaměřené  na

adaptační  kurzy (Dubec,  2007,  s.  3).  Jiné organizace tato témata zařazují  zřejmě spíše

„intuitivně“.  V každém případě jsou ale  adaptační  kurzy s OSV úzce tematicky spjaty

a mnohé metody a principy, které využívají, pocházejí právě z metod využívaných v OSV.

4.2 Odborná východiska adaptačních kurzů

V odborné literatuře se můžeme setkat s některými základními principy,  které jsou

společné  všem  adaptačním  kurzům.  Jde  o  nejdůležitější  složky  kurzu,  na  kterých  se

většinou autoři  shodují,  ať  už  je  nazývají  „principy“,  „pilíři“  či  jinými  pojmy.  Jednou

z hlavních  složek  jsou  společné  prožitky  žáků,  kterých  je  na  adaptačních  kurzech

dosahováno  díky  využití  zážitkových  metod.  Neboli,  jak  uvádí  Dubec:  „Metodami

vedoucími k cílům adaptačního soustředění, jsou metody zážitkové pedagogiky.“ (Dubec,

2007,  s.  4).  Zážitkový  princip  adaptačních  kurzů  umožňuje  třídnímu  kolektivu

v bezpečném  prostředí  prožít  a  následně  rozebrat  situace,  které  slouží  jako  nácvik
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dovedností využitelných v reálném, školním životě. Zážitkové kurzy jsou svým pojetím

a stavbou  programu  značně  specifické.  Autoři  příruček  zážitkově  pedagogického  učení

používají  poměrně  jednotnou  terminologii  a  zaměřují  se  na  podobná  témata,  principy

a zásady, které s tímto typem akcí souvisí. Jedním z těchto společných aspektů je například

pojednávání  o  hře  jako  o  nenahraditelném  fenoménu,  který  je  důležitým  prvkem

v dospívání, ale i rozvoji osobnosti obecně. Zážitková pedagogika je jakousi zastřešující

metodou,  základním  kamenem  či  základním  principem  adaptačního  kurzu,  z  něhož

vyplývají nebo s kterým úzce souvisí jeho další principy. 

Dalšími  složkami,  o  kterých  bude  pojednáno  zvlášť,  je  práce  se  skupinovou

dynamikou  a  práce  s  vývojovými  fázemi  skupiny.  Lektor  adaptačního  kurzu  ovlivňuje

fungování nově se formující skupiny skrze intervence do jejích vlastností a do procesů,

které se v ní odehrávají. Přizpůsobuje program vývoji skupiny a jeho typickým stádiím.

Součástí  kapitoly  je  také  představení  některých  principů,  které  ve  svých  metodikách

popisuje Projekt Odyssea. Jde především o tzv. „Provázející přístup“ (Dubec, 2007, s. 4)

a některé bezpečnostní zásady, které uvádějí i jiní autoři, avšak metodiky Projektu Odyssea

nabízejí nejdetailněji zpracované příklady.

4.2.1 Zážitková pedagogika

Zážitková  pedagogika  představuje  relativně  nový  směr,  který  zatím  není  pevně

ukotven v  systému pedagogických  disciplín,  ale  kterému se  dostává  čím dál  tím větší

pozornosti. Někdy jsou synonymně používány též termíny „výchova zážitkem“, „výchova

prožitkem“ či „zážitková výchova“ (Jirásek, 2004, s. 9). Abychom mohli pochopit princip

zážitkové pedagogiky, musíme si nejdříve ujasnit dva důležité pojmy. Těmi jsou „prožitek“

a „zážitek“. Český jazyk mezi nimi nerozlišuje, nicméně pro vysvětlení principu zážitkové

pedagogiky je  rozlišení  důležité,  jak  píše  například  Ivo  Jirásek  v  časopise  věnovaném

zážitkové pedagogice: „Slovem prožitek bychom rádi akcentovali více aktivitu než pasivitu

prožívání a především jeho přítomnostní charakter. Pro okamžik přítomné aktivity (tělesné

i myšlenkové) tedy vyhrazujeme slovo prožitek (…). Jestliže však tento prožitek uplyne do
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minulosti a my se k němu vracíme (ve vzpomínce, v racionální analýze apod.), můžeme

tento  modus  označit  jako  zážitek  a  teoretické  postižení  oboru  jako  zážitkovou

pedagogiku“. (Jirásek, 2004, s. 14). Zážitková pedagogika tedy pracuje s prožíváním, které

se děje „tady a teď“ – jinými slovy, v průběhu her a aktivit. K tomu, co prožívali, se poté

účastníci  zážitkových  kurzů  různou  formou  vrací  –  a  v  takovém  případě  mluvíme

o zážitku.  Cílem je,  jak  píše  Jirásek  (2004,  s.  14):  „… získání  určité  trvalejší  podoby

prožité  události,  jejíž  výsledky můžeme  uplatnit  i  v  jiných  situacích.  Tuto  formu pak

můžeme nazývat zkušeností (zkušenosti nezískáváme pouze přímým prožíváním; naopak,

většina zkušeností  i  poznatků pramení ze sociálního sdílení  a komunikace,  z přejímání

zkušeností druhých).“ Důležité je zde právě ono sdílení a přejímání zkušeností druhých.

Proto  se  na  zážitkových  kurzech  zařazují  takzvané  rozbory,  neboli  reflexe,  v  nichž  se

účastníci společně vrací k prožitým událostem a vyvozují z nich závěry přenositelné do

budoucnosti. Jak je uvedeno v časopise pro zážitkovou pedagogiku Gymnasion, „Jedná se

o společné zpětné ohlédnutí za aktivitou, programem či určitým časovým obdobím kurzu.

Smyslem  rozborů  je  napomoci  účastníkům  v  procesu  racionalizace  a  zobecnění

subjektivních prožitků do podoby v praxi využitelné zkušenosti.“ (Svatoš, 2006, s. 56). 

Nejklasičtější formou reflexí je řízená skupinová diskuze. Úkolem lektora je diskuzi

iniciovat a vést,  tedy vhodnými otázkami směřovat účastníky k zobecňování a přenosu

zkušeností  z  kurzovních  aktivit  do  běžného  života  (Svatoš,  2006,  s.  56).  K formulaci

otázek, které k tomu napomáhají, je často využíván takzvaný Kolbův cyklus. Jde o model

učení, který obsahuje čtyři fáze: První je  samotný prožitek, tedy prožívání v konkrétním

čase a na konkrétním místě (Kolb, 2009, s. 5). Prožívání je tvořeno hlavně emocemi a je

přísně individuální, těžko verbalizovatelné (Hartl, Hartlová, 2000, s. 461). Otázky lektora

vedoucího reflexi umožňují účastníkům zpracovat své emoce a pocity z dané aktivity. Od

prožitku je  totiž  nutné se nejprve vzdálit,  získat  nadhled,  teprve poté je  možné o něm

mluvit věcně, bez emocí. Kolb nazývá tento proces divergencí (2009, s. 6). Druhou fázi

představuje ohlédnutí se za tím, co se stalo. (Kolb, 2009, s. 5–6) Otázky směřují účastníky

k popisu situace, je důležité vyhnout se hodnocení a podporovat přesné popisy proběhlých

událostí. Následuje fáze  zobecnění, tedy přechod k abstraktnímu uvažování (Kolb, 2009,

s. 5–6).  Lektor  se  účastníků  například  ptá,  co  jim  daná  situace  připomínala,  k čemu
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v reálném životě by ji mohli  přirovnat.  Vede je k přemýšlení v obecnější,  abstraktnější

rovině.  Poslední,  čtvrtou fází,  je přenos zkušeností  do budoucnosti,  aplikace zjištěných

závěrů na situace,  které přijdou. Mezi třetí a čtvrtou fází je proces, který Kolb nazývá

konvergencí  –  účastníci  se  z  abstraktní  roviny vrací  k  využití  poznatků  v konkrétních

budoucích  situacích  (Kolb,  2009,  s.  6).  Lektor  jim  v  tomto  procesu  může  pomáhat

otázkami typu: „Co z toho, co jsme si nyní řekli, využijete ve svém dalším pracovním,

školním, osobním životě?“

Reflexe je v zážitkové pedagogice někdy nazývána „královskou disciplínou“ (Svatoš,

2007, s. 81), vést ji vyžaduje určité dovednosti. Mezi ně patří zejména schopnost sledovat

při vedení diskuze cíl aktivity a umění klást správné otázky. Autoři metodiky k evaluaci

kurzů OSV uvádí, že lektor by měl klást převážně otevřené otázky, tedy například „Co

jsme  si  dnes  procvičili?“  a  nikoli  „Procvičili  jsme  si  něco?“  (Projekt  Odyssea,  2007,

nestránkováno). Svatoš uvádí, že dobrý lektor při reflexi: „Brání únikům do příliš obecné

rozpravy, žádá konkrétní příklady a objasnění nejednoznačných formulací.“ (Svatoš, 2007,

s. 84).

Mnoho lidí si pod pojmem zážitková pedagogika představí splouvání řeky na raftu,

zábavu,  adrenalin a dobrodružství.  Je důležité  si  uvědomit,  že aktivita  nikdy nemá být

cílem sama o sobě. Jak píše Jirásek (2004, s. 15): „Pro zážitkovou pedagogiku je prožitek

vždy pouhým prostředkem, nikoliv cílem.“. Zážitková pedagogika je tedy pouze nástrojem

vhodným k naplnění zvoleného vzdělávacího cíle, v případě adaptačního kurzu například

seznámení žáků nebo naplnění cílů vycházejících z témat osobnostně sociální výchovy.

Schopnost rozlišit mezi cílem a prostředkem k jeho naplnění, stejně jako umění formulovat

cíle kurzu či cíle dílčích aktivit a řídit se jimi, proto považuji za jednu z nejdůležitějších

kompetencí,  které  by  měl  lektor  adaptačního  kurzu  mít.  Srozumitelné  shrnutí  pojmu

zážitková pedagogika nabízí  opět Jirásek: „Pod označením ,zážitková pedagogika‘ tedy

nadále budeme rozumět teoretické postižení a analýzu takových výchovných procesů, které

pracují  s  navozováním,  rozborem  a  reflexí  prožitkových  událostí  za  účelem  získání

zkušeností přenositelných do dalšího života.“ (Jirásek, 2004, s. 15).
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Jak  už  bylo  řečeno,  zážitková  pedagogika  využívá  princip  zpracování  prožitků  na

zkušenost.  Aby  bylo  možné  pracovat  s  konkrétními  prožitky,  je  nejprve  nutné  tyto

konkrétní prožitky vyvolat, umožnit účastníkům něco prožít, vyzkoušet si... K tomu nám

může  dobře  posloužit  hra,  jejíž  funkcí  a  charakteristikami  se  dopodrobna  zabývají

například  autoři  Zlatého  fondu  her,  ve  světě  zážitkové  pedagogiky  poměrně  známé

publikace.  Hra  je  podle  nich  velmi  účinným vzdělávacím prostředkem právě proto,  že

poskytuje silné a autentické osobní prožitky a s nimi spojené emoce (Hrkal, Hanuš, 1998,

s. 14). Hra dále nabízí jednu nenahraditelnou možnost: zkoušet. Jak píše Ota Holec: „Svět

her  nabízí  celé  spektrum  nejrůznějších  modelových  situací,  které  se  tak  mohou  stát

průpravou na skutečný, reálný život. Cvičení prostřednictvím modelových situací přitom

nemá pro onu životní skutečnost neblahé společenské důsledky.“ (Holec, 1998, s. 13). Jde

tedy  o  možnost  něco  si  vyzkoušet  v  bezpečných  podmínkách,  bez  rizika  silných

nežádoucích dopadů, jaké by nás čekaly v reálném životě. V praxi to znamená, že můžeme

žákům na adaptačním kurzu umožnit například prožít si neúspěch v herním úkolu, když

třída odmítá navzájem spolupracovat. V reálném životě by to mohl být kolaps třídního

projektu,  který by s sebou nesl mnohem závažnější  dopady.  Hra umožňuje účastníkům

prožít  modelovou situaci  a  tento  prožitek  následně zpracovat  ve zkušenost,  která  bude

ovlivňovat budoucí rozhodnutí.  Podle Holce se tak hra „...  stává jedním z významných

účinných  prostředků  výuky a  vzdělávání,  a  také  prostředkem výchovy.“  (Holec,  1998,

s. 14).

Na  tomto  místě  považuji  za  důležité  zmínit  dvě  nezbytné  součásti  her,  jimiž  je

motivace účastníků a vysvětlení pravidel. Ohledně motivace píše  Hrkal a Walder (1998,

s. 22):  „Motivace  je  soubor  vnitřních  podnětů,  se  kterými  hráč  vstupuje  do  hry.  Na

motivaci často záleží, zda se hra rozeběhne patřičným tempem.“ Účastníky se tedy snažíme

naladit  do takového stavu, kdy se budou chtít  do hry zapojit,  kdy je hra bude zajímat

a budou v ní chtít setrvat. Jak dodávají výše uvedení autoři, vhodné může být i upozornit

na dovednosti, které hra rozvíjí, a které jsou využitelné v běžném životě (Hrkal, Walder,

1998, s. 22). Správné vysvětlení pravidel je druhým důležitým bodem při zadávání her.

Hrkal a Walder upozorňují, že nejasně vysvětlená pravidla mohou hru zcela znehodnotit.

Doporučují vždy začít s vysvětlením základních principů a cílů hry, dát dostatečný prostor
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na dotazy a případně pravidla napsat tak, aby si je všichni účastníci měli možnost v klidu

přečíst (Hrkal, Walder, 1998, s. 25–26).

Zážitkové kurzy nepřikládají pozornost pouze jednotlivým hrám jako takovým, často

také důsledně pracují například s pořadím jejich uvedení a vývojem programu jako celku.

Práce s rozvržením aktivit a her v rámci kurzu se v odborné literatuře nazývá dramaturgie.

„Dramaturgie je metodou jak vybírat a poté seřazovat jednotlivé programy a další děje do

času,  který  má  kurz  k  dispozici,  s  cílem  dosáhnout  co  nejvyššího  účinku.“  (Franc,

Zounková, Martin, 2007, s. 25). Dramaturgii lze chápat jako umění připravit a rozvrhnout

takový program, který bude směřovat k daným cílům kurzu a bude zároveň respektovat

mentalitu  a  zájmy jeho účastníků.  Podle  Hanuše  a  Chytilové  jde  o  to,  vybrat  aktivity

nejvhodnější a nejúčinější pro splnění daného cíle, předložit je v pravý čas a v promyšlené,

nikoli náhodné kombinaci (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 153).  Jde o princip, který je pro

adaptační  kurzy  podstatný:  hry a  aktivity  nejsou vybírány a  řazeny náhodně,  ale  jsou

součástí propracovaného a promyšleného plánu, dramaturgie. Součástí dramaturgie bývá

střídání  dynamických,  fyzicky  nebo  psychicky  náročných  aktivit  s  „odpočinkovými“,

klidnějšími aktivitami, zařazování malostrukturovaných10 her, využití momentu překvapení

a jiných prvků. Nutno však zdůraznit, že dramaturgie kurzu se vždy odvíjí od jeho cílů.

4.2.2 Práce se skupinovou dynamikou

Skupinová dynamika je pojem ze sociální psychologie, označující souhrn sociálního

dění  a  procesů  probíhajících  v  malých  skupinách.  Podle  Kratochvíla  je  tvořena

a ovlivňována interpersonálními vztahy členů skupiny, činností skupiny i silami z vnějšího

prostředí (Kratochvíl, 2001, s. 15). Můžeme na ni nahlížet také jako na souhrn všech sil

a protisil působících ve skupině (Kožnar, 1992, s. 5). Cílem adaptačních kurzů je ovlivnit

skupinovou  dynamiku  tak,  aby fungovala  „správně“,  „zdravě“.  Někteří  autoři  považují

například šikanu za „nemoc skupinové dynamiky“ (Švec, Jeřábková, Kolář, 2007, s. 17).

10 „Malostrukturované hry (malostrukturovky) jsou hry bez jednoznačně určených pravidel. (…) Obecným
cílem malostrakturovek je procvičení představivosti, fantazie, samostatnosti. Hlavním prostředkem, kterým
se těchto cílů dosahuje, je hraní rolí (Pelánek, 2013, s. 151).“

33



Aby se lektoři či učitelé mohli v problematice skupinové dynamiky vzdělávat a učit se do

ní intervenovat, je třeba tento pojem nějak uchopit. Metodické příručky Projektu Odyssea

pracují  s  modelem  rozlišujícím  deset  základních  prvků  skupinové  dynamiky.  Toto

rozdělení původně pochází z díla Jana Kožnara s názvem Skupinová dynamika, vydaného

v roce 1992. Autor zde upozorňuje, že jednotlivé síly a prvky, které lze ve skupině rozlišit,

spolu vždy úzce souvisí, navzájem se ovlivňují a neexistuje mezi nimi ostrá hranice. Proto

je jakékoli členění „umělé a neostré“. Zároveň však dodává, že se rozdělení na jednotlivé

prvky nevyhneme kvůli zachování přehlednosti a uchopitelnosti z didaktického hlediska

(Kožnar, 1992, s. 29). Jednotlivé prvky skupinové dynamiky podle Kožnara jsou: 1. Cíle

a normy, 2. Vedení, vůdcovství, 3. Fáze vývoje, 4. Atmosféra (nálada) ve skupině, 5. Tenze,

napětí,  6.  Koheze,  soudržnost,  7.  Podskupiny,  8.  Pozice  a  role,  9.  Struktura  (stavba)

skupiny, 10. Interakce a komunikace (Kožnar, 1992, s. 30).  Schéma znázorňující prvky

skupinové dynamiky a jejich vzájemné působení je uvedeno v přílohách. Znázorňuje také

roli  některých  vnějších  vlivů,  jako  jsou  vztahy  skupiny  s  vnějším  okolím  či  vnější

atmosféra.

Cíle skupiny  jsou  úkoly,  které  má  skupina  splnit  v  daném  čase  a  kvalitě  (Švec,

Jeřábková, Kolář, 2007, s. 17). Může jít o dlouhodobé úkoly, jako například školní projekt,

nebo krátkodobé, jakými jsou společné úkoly v hodinách či v aktivitách na adaptačním

kurzu. Cíle mohou být dány zvenčí (například zadány lektorem na kurzu) nebo vzniknout

uvnitř skupiny (například rozhodnutí udělat dobrý dojem na nového třídního učitele). Podle

Kožnara  je  cíle  možné  považovat  za  skupinové,  ztotožňuje-li  se  s  nimi  většina  členů

skupiny (Kožnar, 1992, s. 33).  Normy jsou poté „Pravidla chování a postupy, kterými se

členové skupiny řídí,  aby dosáhli  cílů  skupiny.“  (Švec,  Jeřábková, Kolář,  2007, s.  17).

V případě,  že lektor  stanovuje skupině cíle,  doporučují  autoři  Švec,  Jeřábková a  Kolář

zejména soustředit se na to, aby byly pro členy skupiny srozumitelné a přijatelné. Ohledně

norem nabízejí další doporučení: co nejdříve zakročit v případě, že se ve skupině vyskytne

chování, které je nějakým způsobem škodlivé, deviantní, jde proti cílům skupiny. „Pokud

takové  chování  nezastavíme,  stane  se  z  něho  norma,  tj.  ,deviace‘ se  stane  ,normální‘

a k cílům pravděpodobně nedojdeme.“ (Švec, Jeřábková, Kolář, 2007, s. 20, 38). O rolích

ve skupině píše Kožnar, že jsou úzce spjaté s normami. Role podle autora vyjadřuje, co má
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člen skupiny dělat a normy udávají, jak to má dělat. Pozice je poté místo (funkce) člověka

ve skupině.  Struktura skupiny je poté dána těmito pozicemi a jejich uspořádáním, tedy

formálními  i  neformálních  vztahy mezi  jednotlivými  členy.  Součástí  vedení skupiny je

určování cílů a norem skupiny (Kožnar,  1992, s. 103). Švec,  Jeřábková a Kolář (2007,

s. 20) v souvislosti s ním radí vědomě pracovat se systémem pozic a rolí ve skupině, tedy

například umožnit žákům podílet se na vedení a o něčem rozhodovat, a také dát každému

žákovi  příležitost  v  něčem  vyniknout.  Společně  s  vedením  uvádějí  autoři  i  pojem

stimulace,  což  je  vytváření  podmínek,  ve  kterých  jsou  členové  skupiny  dostatečně

motivováni k určité činnosti (Švec, Jeřábková, Kolář, 2007, s. 18). Ohledně  komunikace

doporučují  autoři  trénovat  s  žáky asertivitu  a  podporovat  otevřenou  komunikaci,  tedy

„Nechávat členy skupiny odkrývat své nesouhlasy a nepříjemné emoce a netrestat je za to.“

(Švec, Jeřábková, Kolář, 2007, s. 20). Podskupiny jsou menší skupiny, které vznikají uvnitř

původního celku, ale zahrnují jen některé jeho členy. Jak píše Kožnar, do podskupin se

většinou spojují ti,  kdo jsou si v něčem blízcí, podobní, sympatičtí.  Může jít i  o výraz

nesouhlasu  se  skupinovými  normami,  cíli,  vymezení  se  proti  vedoucímu  nebo  jiné

podskupině  (Kožnar,  1992,  s.  189).  Podskupiny  tedy  mohou  sledovat  své  vlastní  cíle

a vytvářet  si  vlastní  normy,  které  nemusí  být  v  souladu  s  cíli  a  normami  „mateřské

skupiny“. V souvislosti s tímto rizikem doporučují Švec, Jeřábková a Kolář (2007, s. 20)

omezit aktivity podporující soutěživost a naopak rozvíjet atmosféru kooperace. Atmosféra

je podle těchto autorů nálada, která ve skupině převládá. Ovlivňuje to, jak se členové ve

skupině cítí a jak ji vnímají. Je úzce provázaná s kohezí, tedy soudržností skupiny tvořené

silami  způsobujícími,  že členové skupiny chtějí  ve skupině setrvat.  Opakem koheze  je

tenze, neboli napětí, tedy síly, které způsobují nespokojenost členů skupiny a jejich touhu

ze skupiny odejít (Švec, Jeřábková, Kolář, 2007, s. 18).  Fázemi vývoje jsou označována

určitá stadia, kterými postupně prochází ve svém vývoji každá skupina (Švec, Jeřábková,

Kolář, 2007, s. 18). Kožnarovo pojetí prvků skupinové dynamiky je spíše výjimečné tím,

že fáze vývoje skupiny řadí na úroveň ostatních prvků skupinové dynamiky. Jiní autoři

často uvádějí charakteristiky skupinového vývoje zvlášť a při tvorbě adaptačních kurzů je

jim zpravidla věnována zvláštní pozornost (Dubec, 2007, s. 7).

35



Lektor adaptačního kurzu by si měl všech výše uvedených prvků skupinové dynamiky

všímat,  uvědomovat  si,  co se ve třídě děje,  jak lze procesy ovlivnit  správným směrem

a v neposlední  řadě i  jaké dopady mohou mít  jím zvolené aktivity na jednotlivé prvky

skupinové dynamiky.  Například by si  měl uvědomovat,  že atmosféra,  která  ve skupině

převládá,  může  zásadně  ovlivnit  vyznění  zvolené  aktivity.  Pokud  jsou  žáci  nastaveni

konfrontačně a nepřátelsky, může se při neuvědomělém vedení snadno stát, že hru, která

měla být zaměřena na spolupráci a budování důvěry, přemění na tvrdou soutěž. Pokud se

ve třídě vytvořily podskupiny a lektor při rozdělování týmů pokaždé nechá žáky zvolit si

družstvo  podle  jejich  preference,  budou  se  podskupiny  neustále  potvrzovat  a  cílené

prohloubení poznání a zlepšení vztahů všech žáků navzájem bude spíše potlačeno. Pouze

lektor, který je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi, bude schopen do skupinové

dynamiky cílevědomě a přitom citlivě intervenovat a úspěšně ji ovlivňovat.

4.2.3 Práce s vývojovými fázemi skupiny

Nejrozšířenější  model  skupinového  vývoje,  se  kterým pracují  i  metodiky projektu

Odyssea, pochází od amerického psychologa Bruce Tuckmana. Jde o rozdělení na čtyři

fáze11 vývoje. Prvním z nich je Forming, tedy utváření skupiny, ve kterém podle Tuckmana

dochází hlavně k „testování hranic“ (1965, s. 78). Švec, Jeřábková a Kolář (2007, s. 48)

popisují tuto fázi jako situaci, kdy jsou členové dosud spíše zdrženliví, nejistí, poznávají

se, „oťukávají“ a pomalu navazují první vztahy. V této fázi doporučují odborníci na vedení

týmů  zejména  podporovat  vzájemné  poznávání,  umožnit  skupině  pozitivní  zkušenosti

a také  vyjasnit  představy a  dohodnout  pravidla  (Belz,  Siegrist,  s.  54–55).  Druhá  fáze,

Storming, česky nazývaná „kvašení“, je podle Švece, Jeřábkové a Koláře charakteristická

vyšší mírou konfliktů mezi členy skupiny. „Problémy, neřešené otázky, které byly ve fázi

formingu přecházeny, nyní ,vylézají‘ na povrch.“ (Švec, Jeřábková, Kolář, 2007, s. 48).

Jinak řečeno, členové skupiny se vůči sobě začínají vymezovat. Belze a Siegrista (2001,

11 Tuckmanova spolupracovnice Mary Ann  Jensenová později  doplnila ke čtyřem původním fázím ještě
čtvrtou fázi, nazvanou Adjourning nebo Termination, ukončení. Jde o fázi rozpuštění skupiny (zde například
na  konci  studia),  která  je  spojena  s  neklidem  z  rozloučení,  vzpomínáním  na  staré  zážitky  a  smutkem
z rozchodu (Jensen, 1977, s. 1, 4, Belz a Siegrist, 2001, s. 56).
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s. 55) doporučují podpořit skupinu důrazem na dodržování pravidel, ale zároveň připustit

soupeření o pozice a role ve skupině. Dubec dodává, že je dobré nechat účastníky využít

zkušeností z proběhlých konfliktů a formulovat doporučení pro zvládání podobných situací

v budoucnu  (Dubec, 2007, s. 7). Třetí fáze,  Norming, značí přijímání norem a upevnění

struktury skupiny. Členové skupiny si také již ujasnili, co mohou a nemohou od ostatních

i od skupiny jako celku očekávat (Švec, Jeřábková, Kolář, 2007, s. 49). Belz a Siegrist

doporučují  podporovat  komunikaci  a kooperaci  mezi  členy  skupiny,  umožnit  rozvoj

jednotlivcům i  skupině  jako  celku  a přenášet  na  skupinu  odpovědnost  (Belz,  Siegrist,

s. 55). Na adaptačním kurzu je podle Dubce dobré skupině ve třetí fázi vývoje zadávat

spíše nesoutěživé, kooperační aktivity a podporovat vyjadřování vzájemného uznání mezi

žáky (Dubec, 2007, s. 7). Ve fázi Performing, tedy podávání výkonu, již může být energie,

která  byla dříve vynakládána v interpersonální oblasti,  soustředěna na dosahování cílů.

Skupina již plně funguje jako nástroj pro řešení úkolů (Tuckman, 1965, s. 70). Doporučená

podpora, která může být skupině v této fázi poskytnuta, je zejména umožnit skupině řídit

sebe samu a vědomě zacházet se silnými stránkami jejích členů (Belz, Siegrist, s. 56). 

Švec,  Jeřábková  a  Kolář  ke  skupinovému  vývoji  dodávají:  „Zdaleka  ne  všem

skupinám se  podaří  vše  si  ,vyříkat‘ (storming)  a  stanovit  si  jasná  pravidla  a  principy

existence  (norming).  Tyto  ,dluhy‘ pak  mohou  mít  vliv  na  výkon  skupiny.  Pokud však

skupina storming a norming zvládne, má otevřenu cestu, aby pracovala efektivně ve fázi

performingu: tj. aby pracovala s rolemi, přijímala další normy a měnila staré. Ve skupině

pak panuje otevřená atmosféra spolupráce a názorová rozdílnost (konflikty) není využívána

k boji, ale k řešení problémů a zlepšování procesů.“ (Švec, Jeřábková, Kolář, 2007, s. 49).

Rychlost,  jakými  skupina  projde  jednotlivými  fázemi  od  Formingu  až  k  Performingu,

závisí  mimo jiné  na tom,  jak  často  jsou členové skupiny spolu  a  do jaké  míry někdo

skupinovou dynamiku řídí (Švec, Jeřábková, Kolář,  2007, s. 49). Proto hraje ve vývoji

třídního kolektivu adaptační soustředění významnou roli. Jak píše Dubec (Dubec, 2007,

s. 7), jeho cílem je průběh vývojových fází urychlit a „kultivovat“ tak,  aby skupina ve

škole již byla schopná podávat výkon.
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4.2.4 Pilíře adaptačního soustředění podle organizace „Projekt 
Odyssea“

Michal  Dubec  v  úvodu  metodické  příručky  s  názvem  Adaptační  (stmelovací)

soustředění uvádí pět hlavních pilířů adaptačního kurzu. První pilíř adaptačního kurzu je

nazván  Pobyt  mimo školu. „Samotným vytržením žáků z  prostředí  školy a  domova  je

možné často dosáhnout jejich odlišného prožívání a chování.“ (Dubec, 2007, s. 4). Dalším

pilířem  jsou  Společné  prožitky.  Dubec  v  souladu  s  tím,  co  bylo  uvedeno  v  kapitole

Zážitková pedagogika, píše: „Metodami vedoucími k cílům adaptačního soustředění, jsou

metody zážitkové pedagogiky. Jde o to, aby žáci prošli řadou aktivit, ve kterých sami něco

dělají.  Tyto  aktivity  v  nich  vyvolají  řadu  prožitků.“  (Dubec,  2007,  s.  4).  Díky těmto

prožitkům  je  možné  naplnit  cíle  adaptačního  kurzu.  Třetím  pilířem  je  podle  autora

Spolupráce.  Jedním  z  hlavních  cílů  adaptačního  kurzu  je  stmelení  třídního  kolektivu

a posílení  pocitu  sounáležitosti.  „Osvědčeným  prostředkem  stmelení  jsou  aktivity,  ve

kterých žáci řeší dané úkoly díky intenzivní spolupráci.“, píše Dubec (2007, s. 4). Čtvrtým

pilířem je Čas pro sebe. Tím Dubec rozumí již zmíněný malostrukturovaný či úplně volný

program. „Časem pro sebe rozumíme dobu, během které se žáci mohou bavit ,jak chtějí‘.

Delší časové pauzy sloužící k nestrukturovanému trávení času považuje autor příručky za

důležitou součást stmelování třídy (Dubec, 2007, s. 4). Posledním pilířem, kterému bude

pozornost věnována samostatně, je Provázející přístup.

Provázející  přístup staví  lektora  do  role  průvodce,  facilitátora.  Je  založen  na

respektující  komunikaci,  ale  také  na  stanovení  pevných  hranic  chování.  Důležitá  je

podpora vlastní aktivity žáků (Dubec, 2007, s. 4). Jak píše jiný autor metodik z organizace

Projekt Odyssea: „Provázení znamená tázat se a vnímat, co druhý potřebuje právě teď. Ne

vláčet ho za ruku cestami, které považujeme za nejlepší, nebo které se kdysi osvědčily

nám.“ (Srb, 2007, s. 10). Důraz na vlastní aktivitu a sebeřízení však neznamená, že si žáci

„dělají co chtějí“. Jak uvádí Srb (2007, s. 10): „Provázející přístup nám nebrání, abychom

pečlivě  dbali  například  na  dodržování  základních  pravidel  chování  a  spolupráce  ve

skupině. Umět pracovat s pravidly ve skupině je náročné umění a je součástí provázejícího

přístupu.  Provázející  přístup  nevylučuje  ojedinělé  direktivní  intervence  učitele.  Zvláště
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v krizových situacích.“ Po direktivním zásahu by však podle Srba (2007, s. 10) měla opět

následovat  komunikace,  která  dává  žákům  prostor  pro  sebereflexi,  vlastní  vyjádření

a sebeřízení.

Autoři  metodických příruček Projektu Odyssea dále upozorňují na nutnost zajištění

bezpečného prostředí,  což  je  jeden z  důležitých  principů  adaptačního kurzu  (například

Dubec,  2007, s. 7; Srb, 2007, s. 33). Jde o cílené snižování nebezpečí újmy některého

z účastníků.  Bezpečnostní rizika lze rozdělit na dvě základní oblasti: fyzická bezpečnost

a bezpečnost psychická nebo emoční (Franc, Zounková, Martin, 2007, s. 88). Žáci se na

adaptačním kurzu účastní mnoha aktivit, které mohou obě kategorie bezpečnosti ohrozit.

Při fyzicky náročných aktivitách, jako je překonávání lanových překážek či třeba pohybové

hry s vysokou mírou soutěživosti, může při podcenění bezpečnostních zásad snadno dojít

k úrazu. Velké riziko ale představují i psychicky náročné hry obsahující prvky jako hraní

rolí,  vzájemné sdělování  osobních názorů a  zážitků či  hry,  které  podporují  konfrontaci

a soutěžení mezi  žáky.  Autoři  instruktorské příručky Učení  zážitkem a hrou doporučují

lektorům všímat si jakýchkoli známek toho, že účastníci překročili hranice své fyzické či

psychické komfortní zóny. To se může projevovat například viditelným silným fyzickým

vyčerpáním, vyjadřováním velmi silných či nezvyklých emocí, rozrušeným až hysterickým

chováním, agresí,  nebo naopak neobvyklou zamlklostí (Franc, Zounková, Martin, 2007,

s. 88).

Lektorům Projektu Odyssea se osvědčilo několik pravidel, které přispívají k fyzické

i psychické bezpečnosti  žáků.  Mezi ty nejdůležitější  patří  takzvané  Pravidlo STOP.  Jde

o právo odstoupit z aktivity. Jak píše Dubec: „Může dojít k tomu, že se některému ze žáků

z osobních důvodů do určité aktivity nechce, nebo se jej během aktivity něco dotkne a on

v ní nechce pokračovat. V takovou chvíli může využít pravidla ,STOP‘, na základě kterého

může z  aktivity vystoupit  bez  udání  důvodu.  Na danou chvíli  se  stává nezúčastněným

pozorovatelem, který je fyzicky přítomen, ale neúčastní se dané aktivity.“ (Dubec, 2007,

s. 5). Mezi další pravidla pro udržení bezpečného prostředí (zejména psychického) patří

podle  Srba  a  jeho spoluautorů  například  oslovování  křestním jménem nebo  vyžádanou

přezdívkou nebo  respektování práva na soukromí,  což znamená zejména že: „Každý žák
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sám rozhoduje, o čem chce hovořit veřejně, o čem chce hovořit pouze se spolužáky, o čem

pouze s učitelem a o čem nechce hovořit vůbec.“ (Srb, Srbová, Dubec, Švec et al., 2007,

s. 3).  Součástí  respektu  k  žákům  je  i vyžádání  jejich  souhlasu,  pokud  chceme  použít

například fotografie z kurzu či jiné vzniklé materiály, jako jsou výkresy, výrobky či texty

žáků (Srb,  Srbová,  Dubec,  Švec et  al.,  2007,  s.  3).  Dalším doporučeným pravidlem je

ošetřování emocí. Pokud dojde k tomu, že některý z žáků silně prožívá nějakou negativní

emoci,  je  například  smutný,  naštvaný,  rozpláče  se,  nabízejí  Srb  a  ostatní  autoři  tyto

možnosti: „Na chvíli aktivitu zastavit … Můžeme žákovi také nabídnout, aby na chvíli

opustil  skupinu  a  vrátil  se  zpět,  až  bude  připraven.  Může  být  užitečné  sdělit,  že  je

v pořádku, když dáváme najevo, jak se cítíme. Někdy je vhodné vyjádřit žákovi podporu

např. tím, že chápeme, že ho něco naštvalo apod. Respektujeme i to,  že se chce pouze

uklidnit, a nechce to vůbec řešit.“ (Srb, Srbová, Dubec, Švec et al., 2007, s. 5). V každém

případě je důležité žákovu emoci nepopírat. Další zásady, které přispívají k psychickému

bezpečí, jsou pravidla týkající se komunikace. Patří mezi ně hlavně používání vztahové

zpětné  vazby,  které  se  budu  věnovat  dále,  a  vyvarování  se  některých  negativních

komunikačních nástrojů.
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5 Identifikace kompetencí lektora adaptačního 
kurzu

Ze specifických cílů a principů adaptačních kurzů lze odvodit  některé kompetence,

které by měl lektor mít. Pátá kapitola se zaměřuje na identifikaci těchto kompetencí, jež by

bylo  možné  označit  za  klíčové  (důležité)  pro  úspěch  lektorské  činnosti  na  adaptačním

kurzu.  Ke  každé  kompetenci  budou  uvedeny příklady konkrétního  chování,  kterým se

kompetentní lektor projevuje.

Pro identifikaci kompetencí a odpovídajícího chování jsem zvolila následující postup:

Vycházela  jsem z  rozdělení  profesních  požadavků  na  lektora,  jak  je  chápe  Dvořáková

a Šerák (2009). Jednotlivé oblasti jsem rozvedla na základě odborné literatury týkající se

adaptačních kurzů do konkrétních kompetencí a projevů chování, které jsou důležité pro

práci lektora adaptačního kurzu. Abych se ujistila, že mnou vytvořený soubor kompetencí

je sestavený v souladu s pohledem, který zaujímají odborníci z praxe, konzultovala jsem

jej v průběhu tvorby s lektorem Jakubem Švecem12.  Šerák a Dvořáková se v publikaci

Kapitoly  z  teorie  a  praxe  vzdělávání  dospělých  (2009)  zabývají  kompetencemi

v andragogickém, nikoli pedagogickém pojetí. Adaptační kurzy nicméně využívají některé

andragogické principy,  jako je  například  role  lektora jako průvodce,  facilitátora,  nikoli

garanta  vědomostí,  jak  popisuje  také  Srb  (2007,  s.  10),  a  proto  si  dovolím  z  Šeráka

a Dvořákové vycházet. Jejich model navíc použiji spíše jako východisko k orientaci ve

skupinách kompetencí. Zmínění autoři rozdělují profesní požadavky, které jsou na lektory

kladeny, takto:

1)  oborová odbornost, neboli vědomosti a dovednosti v rámci daného oboru, ale 

i schopnost mezioborového přístupu;

12 Tento lektor má s vedením adaptačních kurzů dlouholetou zkušenost, 16 let spolupracuje s organizací
Projekt Odyssea, již spoluzaložil. (Projekt Odyssea, 2000) Současně působí také ve spolku Jules a Jim, což je
podobná organizace nabízející realizaci adaptačních kurzů. V obou organizacích se podílí na tvorbě metodik
vedení kurzů, v Jules a Jim vede školení lektorů.
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2)  andragogické, pedagogické, didaktické kompetence, tedy znalosti didaktických 

principů, dovednosti a schopnosti umožňující stanovení a naplnění cílů vzdělávání, 

výběr vhodných forem, metod a prostředků výuky;

3)  rétorické a komunikační dovednosti, tedy znalosti a dovednosti v oblasti 

komunikace;

4) osobnostní vlastnosti;

(Šerák, Dvořáková, 2009, s. 66)

Čtvrtá skupina uvádí požadavky na osobnostní vlastnosti, z nichž mnoho je důležitých

i  pro  činnost  lektora  adaptačního  kurzu.  Některé  z  těchto  osobnostních  vlastností  jsou

v následném  souboru  kompetencí  lektora  adaptačního  kurzu  uvedeny  samostatně,  jiné

představují  spíše  dílčí  vlastnosti,  které  jsou  důležitým  předpokladem  k  jiným

kompetencím.  Skupina  kompetencí  je  nazvána  Osobnostní  předpoklady.  Obsahuje

kompetence,  které  úzce  souvisí  s vrozenými  osobnostními  charakteristikami  lektora

a jejich rozvoj  je tedy omezenější,  než je tomu například u kompetencí  pedagogických

a didaktických.

Pokud má adaptační  kurz stavět  na principech zmíněných v předchozí  kapitole,  je

nutné,  aby byl  lektor  skutečným odborníkem ve svém oboru  –  měl  by mít  dostatečné

znalosti,  dovednosti a zkušenosti.  Měl by tedy například znát a umět využívat principy

a metody zážitkové pedagogiky, rozumět skupinové dynamice a umět do ní intervenovat,

znát  vývojové  fáze  skupiny a  v  souladu  s  nimi  poskytovat  skupině  podporu,  rozumět

principu vzniku šikany a také možnostem jejího řešení a předcházení a podobně. Oborová

odbornost se na adaptačním kurzu nejvíce projeví ve schopnosti volit a správně používat

vhodné  pedagogické  a  didaktické  metody  a  proto  se  konkrétními  kompetencemi

a ideálními  projevy  chování  budu  zabývat  v  rámci  pedagogických  a  didaktických

kompetencí.

Soubor  kompetencí  lektora  adaptačního kurzu,  který byl  v  rámci  bakalářské práce

sestaven, a jeho grafické zpracování v podobě tabulky je uvedeno v příloze této práce.

Soubor obsahuje následující kompetence:

42



Pedagogické a didaktické kompetence:

1) Práce s cíli (Formulace cílů, Výběr aktivit v souladu s cíli adaptačního kurzu, 

Vedení reflexe)

2) Práce s dramaturgií kurzu

3) Pozornost ke skupině

4) Bezpečnostní zásady

5) Zadávání a vedení aktivit (Zadávání jasných instrukcí, Práce s motivací)

6) Práce s pravidly

Komunikační dovednosti:

7) Provázející přístup

8) Používání vztahové zpětné vazby

Osobnostní předpoklady:

9) Iniciativa a proaktivita

10) Zvládání krizových situací

11) Pozitivní myšlení vzhledem k sobě i k účastníkům

12) Smysl pro humor

5.1 Pedagogické a didaktické kompetence

Na prvním místě  souboru je  uvedena kompetence  Práce s  cíli,  která  je  dle  mého

názoru klíčová. Hanuš a Chytilová (2009, s. 130) rovněž uvádějí stanovení cílů jako jeden

z  prvních  a  nejdůležitějších  bodů  realizace  zážitkového  kurzu.  Cíl  by  vždy  měl  být

určujícím prvkem toho, co se na adaptačním kurzu děje. Od jasného cíle by se měla odvíjet

dramaturgie adaptačního kurzu, tedy výběr a zařazení jednotlivých aktivit, jejich vedení

a reflexe, ale i mnoho dalších, latentnějších věcí, které nelze jednoduše vyjmenovat. Cíli

by se mělo řídit například i to, jaké činnosti žáků lektor spíše podpoří během jejich volného

času – zda to bude společné hraní na kytaru nebo soutěž síly, jejímž záměrem je zesměšnit
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nejslabšího spolužáka. S mírnou nadsázkou by se dalo říci, že vše, co lektor na kurzu dělá,

by mělo mít jasný cíl, lektor by měl vždy vědět, s jakým záměrem to či ono uskutečňuje.

Zároveň je nutné umět dobře pracovat  s  formulací  cílů, výběrem aktivit  v  souladu

s těmito cíli a reflexí, což považuji za dílčí schopnosti v rámci kompetence Práce s cíli. Od

hlavních  cílů  kurzu  se  odvíjí  dílčí  cíle  jednotlivých  aktivit.  Lektor  musí  být  schopen

nejprve cíl stanovit – většinou se jedná o konkrétní znalost, schopnost nebo dovednost,

kterou budeme chtít  rozvíjet  nebo o postoj,  který chceme reflektovat,  posílit  či  změnit

(Projekt Odyssea, 2007). Dále je nutná správná formulace cíle. Jak je uvedeno například

v profilu  Samostatný  vedoucí  dětí  a  mládeže,  cíl  musí  být  specifický,  měřitelný,

akceptovatelný, reálný a termínovaný (Buňka, 2011, s. 33).

Rozvinuté  kompetence  nazvané  Formulace  cílů a  Výběr  aktivit  v  souladu  s  cíli

adaptačního  kurzu se  v  chování  projevují  například  takto:  Lektor  zformuluje  (nejlépe

napíše) hlavní cíle adaptačního kurzu a dílčí cíle aktivit.  Zformuluje konkrétní znalosti,

schopnosti  nebo  dovednosti,  které  chce  u  žáků  rozvíjet,  nebo  postoje,  které  chce

reflektovat, posílit či změnit. Lektor zařazuje aktivity směřující k naplnění hlavních cílů

adaptačního kurzu, tedy aktivity zaměřené na prohloubení vzájemného poznání mezi žáky,

aktivity otevírající hlubší témata (např. respekt mezi lidmi, spravedlnost, pocity a emoce),

aktivity  zaměřené  na  zjišťování  a  zlepšování  vztahů  mezi  žáky,  aktivity  zaměřené  na

trénování  efektivní  komunikace  mezi  žáky,  aktivity  zaměřené  na  řešení  problémů

a zlepšování spolupráce a aktivity na rozvoj důvěry a sounáležitosti mezi žáky.

Rozvojový potenciál aktivit závisí velkou měrou na využití reflexe. Ta v první řadě

nesmí představovat plané diskutování o čemkoli, ale musí neustále směřovat k vytyčeným

cílům.  Lektor  dále  musí  být  schopen  pracovat  s  různými  druhy  otázek,  s  pozorností

a motivací žáků. Lektor, který má kompetenci  Vedení reflexe, se projevuje takto: Pokládá

otázky, které směřují k cílům adaptačního kurzu (respektive dané aktivity), například podle

Kolbova  cyklu  (viz  kapitola  Zážitková  pedagogika).  Lektor  během  reflexe  žádá

upřesňovaní obecných odpovědí. „Například upřesnění obecné odpovědi ,Pomáhat si.‘ až

44



na  úroveň  popisu  konkrétního  chování:  ,Zeptat  se,  jestli  někdo  potřebuje  právě  teď

pomoci.‘.“ (Srb, 2007, s. 43).

Mezi  základní  didaktické  kompetence lze zařadit  také  zmíněnou schopnost  vybírat

a řadit aktivity, vytvářet program funkční vzhledem k cílům adaptačního kurzu, vzhledem

ke  skupině  žáků  a  vzhledem  k  momentální  situaci. Rozvinutá  kompetence  Práce

s dramaturgií kurzu se v chování projevuje takto: Lektor staví program kurzu tak, aby byl

vyvážený (např. střídá klidné a dynamické aktivity, střídá aktivity zaměřené na cíle kurzu

a „oddechové“  aktivity...).  Lektor  také  vybírá  aktivity  tak,  aby  vyhovovaly  mentalitě

i zájmům žáků.

Aby byl lektor schopen upravovat program vzhledem k aktuálnímu rozpoložení třídy

a momentální situaci, ve které se skupina nachází, je nutné, aby byl vnímavý ke všemu, co

se se skupinou děje. Součástí kompetence Pozornost ke skupině je porozumění skupinové

dynamice,  schopnost  všímat  si  jejích  jednotlivých  prvků  i  jejich  vzájemné  interakce

a schopnost umět do skupinové dynamiky intervenovat. Pojem pozornost ke skupině dobře

ilustrují  i  dovednosti  uvedené  v  Čtyřúrovňovém  modelu  kvalifikačních  stupňů  pro

pracovníky  v  primární  prevenci  rizikového  chování  ve  školství: „Rozpozná  existující

normy a pravidla skupiny  či komunity, je citlivý k odlišnostem v životním stylu, kulturním

a jiným jedinečným potřebám skupiny či komunity (…). Používá zaměřené pozorování

a aktivní  empatické  naslouchání  k  identifikaci  aktuální  situace  ve  skupině.“  (Charvát,

Jurystová,  Miovský,  2012,  s.  68–69).  Lektor  by  měl  být  obzvláště  citlivý  na  projevy

„nezdravě“ fungující skupinové dynamiky, tedy na rizikové jevy týkající se například pozic

a rolí žáků ve skupině (vyčleňování určitého žáka z kolektivu), komunikace mezi žáky

(urážky a zesměšňování), cílů a norem skupiny (žáci si bez dovolení navzájem berou věci).

Dále by si měl všímat rizikových jevů souvisejících se skupinovou strukturou (může opět

docházet k vyčleňování některých žáků, třída může být rozdělena na podskupiny atd.) a být

pozorný  k  celkově  atmosféře  ve  skupině  a  naladění  žáků  na  skupinu  (koheze/tenze).

Kompetence Pozornost ke skupině se projevuje tím, že lektor vědomě staví program kurzu

tak,  aby fungoval vzhledem k prvkům skupinové dynamiky, rozpozná rizikové jevy ve

skupině  (viz  výše  vyjmenované jevy)  a přizpůsobí  tomu volbu aktivit  a  také  rozpozná
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aktuální psychický a fyzický stav žáků (např. únava, znudění a pod.) a přizpůsobí tomu

program.

Dalším  z  důležitých  principů  adaptačního  kurzu  je  dodržování  bezpečnosti,  a  to

fyzické  i  psychické.  Pro  charakterizování  projevů  kompetence  nazvané  Bezpečnostní

zásady je možno uvést například formulace z profilu Samostatný vedoucí dětí a mládeže

(Buňka, 2011, s. 35). Lektor musí: „- posoudit bezpečnostní rizika aktivity podle jejího

charakteru  na  základě  platných  předpisů  a  pravidel  (např.  koupání,  chození  po  silnici,

střelba,  lanové  aktivity,  zakládání ohně  apod.);  -  zajistit  realizaci  aktivity  tak,  aby

minimalizoval možná zdravotní a bezpečnostní rizika nebo s ohledem na rizika jednotlivce

se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  (např.  použití ochranných  pomůcek,  počet

dospělých osob, poučení před aktivitou apod.), a pokud to není možné, rozhodnout,  že

aktivita se nebude realizovat.“ Psychická nebezpečí nemusí být tak snadno viditelná jako

například  riziko  pádu  ze  svahu  při  běhání  v  lese,  proto  je  nutné  se  na  psychickou

bezpečnost obzvlášť soustředit. Její principy a zásady byly podrobně vysvětleny v kapitole

4.2.4 Pilíře adaptačního soustředění podle Projektu Odyssea. Znalost a schopnost aplikace

těchto  principů  je  podmínkou  lektorovy  kompetence  Bezpečnostní  zásady,  která  se

v chování projevuje následujícím způsobem: Lektor dodržuje zásady fyzické bezpečnosti

žáků při aktivitách (minimalizuje riziko pádu, zranění o ostré předměty, úraz na silnici,

úraz při silových aktivitách a pod.). Lektor dodržuje zásady psychické bezpečnosti žáků při

aktivitách (např. neotevírá příliš citlivá témata, sleduje psychický komfort žáků, připomíná,

že mají právo z aktivity odstoupit a pod.). 

Základním  stavebním  kamenem  programu  adaptačního  kurzu  jsou  společné  hry

a aktivity. Jejich úspěch závisí na správné formulaci cílů a neustálém směřování k jejich

naplnění, druhou podmínkou úspěšnosti aktivity je však také způsob jejího zadání a vedení.

Aktivita může být skvěle připravena po metodické stránce, nicméně pokud lektor nebude

schopen ji v praxi dobře uvést, může proběhnout a vyznít úplně jinak, než bylo plánováno.

Projev rozvinuté  kompetence  Zadávání  a  vedení  aktivit může být  popsán slovy autorů

metodik OSV: Lektor vede skupinu žáků tak, že se orientují v tom, co se od nich očekává.

Lektor zadává  jasné instrukce, zapisuje pravidla hry na tabuli, nechává žáky shrnout, co
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mají dělat (Projekt Odyssea, 2007, s. 41). Další složkou, která vede k úspěchu aktivit, je

motivace žáků. Lektor musí být schopen vést žáky tak, aby měli chuť se aktivity a následné

reflexe účastnit. To znamená, že lektor vede aktivity a reflexi tak, aby to pro žáky bylo

zajímavé a zábavné. Lektor pracuje s motivací žáků před aktivitou i během aktivity. 

V předchozím odstavci jsem se zabývala pravidly jednotlivých her a aktivit.  Svoje

pravidla by však měl mít i kurz jako takový. Nastavení a dodržování správných norem je

jeden ze způsobů intervence do skupinové dynamiky, proto by měl lektor mít kompetenci

nazvanou Práce s pravidly. Dubec doporučuje s žáky pravidla chování domluvit hned na

začátku  kurzu  (Dubec,  2007,  s.  5).  Mezi  pravidla,  která  mohou  být  v úvodu  kurzu

nastavena, patří například pravidla související s bezpečností (zmíněné pravidlo STOP), se

zajištěním atmosféry pohody a bezpečí ve třídě (oslovování se křestním jménem, právo

každého vyjádřit svůj názor, předávání si slova – neskákání do řeči...), pravidla týkající se

komunikace i celkového vzájemného soužití a fungování na kurzu. Mezi ně patří například

Dubcem zmiňované pravidlo „Chodíme včas.“  (Dubec,  2007,  s.  6).  K práci  s  pravidly

celkově poté autor dodává: „Jednotlivá pravidla je dobré na začátku programu sepsat … na

velký  papír  a  během  programu  na  ně  při  jejich  dodržování  a porušování  odkazovat.

V průběhu  programu  je  užitečné  na  fungování  i  porušování  pravidel  reagovat  hned.

V případě,  že  na  jejich  porušování  nezareagujeme hned zpočátku,  může se  porušování

pravidel stát nepsanou normou.“ (Dubec, 2007, s. 5). Ohledně upozorňování na porušení

dohodnutých pravidel doporučuje Srb (2007, s. 41) neukládat žádné sankce předčasně či

bez  předchozího  upozornění,  že  by  k  tomu  mohlo  dojít.  Zásadní  je  také  dodržování

pravidel samotným lektorem. Některá pravidla jsou na kurzu jasně formulovaná (například

napsaná)  a  odkazování  na  ně  je  poměrně  snadné.  Lektor  by  však  měl  bdít  i  nad

dodržováním nepsaných norem, které se ve skupině vyskytují. V případě, že ve skupině

vznikají nevhodně nastavené normy, je na místě lektorova bezprostřední intervence. Pro

ilustraci uveďme slova z profilu Samostatný vedoucí dětí a mládeže,  která považují za

důležité například „Vytvářet prostředí, ve kterém není společensky oceňována schopnost

někoho ponížit …“ (Srb, 2007, s. 35).
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Shrneme-li výše uvedené, kompetence Práce s pravidly se v chování lektora projevuje

následujícím způsobem: Lektor společně s žáky dohodne pravidla kurzu. Lektor připomíná

dohodnutá pravidla, upozorňuje na jejich porušování, poskytuje zpětnou vazbu, nepoužívá

sankce předčasně či bez předchozího upozornění. Lektor vnímá dohodnutá pravidla jako

závazná  nejenom  pro  žáky,  ale  také  pro  svoji  osobu.  Pokud  lektor  porušil  některé

z pravidel, přizná to  (Srb, 2007, s. 41). Lektor vhodným způsobem ovlivňuje i nepsané

normy, které se ve skupině vyskytují.

5.2 Komunikační dovednosti

Provázející  přístup,  který  uvádím  mezi  komunikačními  dovednostmi,  je  jedním

z hlavních  principů  adaptačního kurzu a  tedy důležitou  kompetencí.  Jde  opravdu spíše

o celkový přístup lektora k žákům, o způsob interakce s nimi. Avšak jak píše Srb (2007,

s. 10), provázející přístup spočívá především v komunikaci, což je důvod k zařazení této

kompetence do komunikačních dovedností. Lektor, který dobře zvládá provázející přístup,

často  vytváří  prostor  pro  vlastní  návrhy  a  rozhodování  žáků.  Nenařizuje,  ale  pouze

navrhuje možnosti. Nechává žáky zkoušet a reflektovat vlastní postupy. Využívá každou

možnost, kdy žáci mohou něco udělat sami, nedělá nic za žáky. Jak píše Srb: „ Škoda

každého slova a činu, které místo žáků řekne (udělá) učitel.“ (Srb, 2007, s. 11). Lektor

zvládající  provázející  přístup  dále  klade  spíše  otevřené  otázky,  tedy  například.  „Jak

probíhalo...? Jakým způsobem? Jak jste se cítili, když...? Co ...? Co dalšího chcete...? Co

ještě? Co také? Co nejvíc? O čem ještě chcete...? Z jakého důvodu ano? Z jakého důvodu

ne? Co tě vedlo k...? Z jakého důvodu jsi se rozhodl...? Kdo ještě? Kolik ještě? Kde jste

cítili,  zažili,  viděli,  měli...?“  (Srb,  2007, s.  10–11).  Lektor  přichází  se svými vlastními

návrhy až jako poslední  a často jako poslední  i  mluví.  Podobně v případě,  že nabídne

žákům hlasování, hlasuje až jako poslední, aby žáky neovlivňoval. Pokud něco nedopadne

podle lektorových představ, situaci neuzavře, ale naopak ji využije pro diskuzi o vzniklém

problému a zužitkování zkušeností  do budoucnosti.  Poskytuje žákům popisnou zpětnou

vazbu na jejich chování (Srb, 2007, s. 10–11). 
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Ve výčtu projevů kompetence k dodržování provázejícího přístupu je uveden i pojem

zpětná  vazba.  Schopnost  používat  zpětnou  vazbu popíšu  jako samostatnou  kompetenci

s názvem Používání vztahové zpětné vazby. Srb, Dubec a další autoři metodických příruček

Projektu Odyssea používají pojem zpětná vazba pro konkrétní komunikační nástroj, který

bude představen níže. Protože je ale slovní spojení zpětná vazba používáno i pro označení

jiných typů reakcí, budu dále pro postup, jaký popisují tito autoři, užívat termín vztahová

zpětná vazba. 

Cílem vztahové zpětné vazby je korigování  chování  jiné osoby.  Toto chování  buď

posilujeme (pozitivní zpětná vazba) nebo ho chceme změnit a pak se jedná o negativní

zpětnou vazbu. Vztahová zpětná vazba obsahuje dvě složky, jimiž jsou podle Švece: 

„1) Co nejpřesnější popis chování druhého člověka a 

2) pojmenování emocí, pocitů, které toto jeho chování ve mně vyvolává.“ (Švec, 2007,

s. 20).

Srb  a  ostatní  autoři  dále  varují  před  používáním  neefektivních  komunikačních

nástrojů,  jako  jsou  například  nadávky  a  snižující  komunikace  obecně.  Doporučují

vyvarovat se zejména  hodnocení, kterým je například:  „Jsi nezodpovědný, nespolehlivý,

labilní, lenoch, zrádce...“,  ironických poznámek jako „To ses pěkně předvedl.“, „Dneska

ses ale vymódil.“, takzvaného věštění jako například „Ty mi to děláš schválně.“, „Vy jste

určitě  opisovali.“  a  nevyžádaných  dobrých  rad typu  „Měl  by  ses  víc  učit.“,  případně

„Vnímej trochu lidi kolem sebe.“ (Srb, Srbová, Dubec, Švec et al., 2007, s. 6).

5.3 Osobnostní předpoklady

Šerák a Dvořáková (2009, s. 66) uvádějí mnoho požadavků na osobnostní vlastnosti,

které jsou kladeny na vzdělavatele dospělých. Většina z nich je velmi důležitá i pro činnost

lektora adaptačního kurzu. Některé z osobnostních vlastností uvedu v seznamu kompetencí
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samostatně, jiné představují spíše dílčí vlastnosti, které jsou důležitým předpokladem k již

popsaným  kompetencím.  Mezi  ty  patří  například  flexibilita,  která  úzce  souvisí  se

schopností  vnímat  situaci  a  upravovat  podle  ní  program  adaptačního  kurzu  a  tedy

s kompetencemi  Práce s dramaturgií kurzu a především  Pozornost ke skupině.  Čestnost

a smysl pro spravedlnost a etiku je zase předpoklad k tomu, aby byl lektor schopen vést

většinu aktivit, zejména aktivity kompetiční a zaměřené na hlubší témata, a dále aby byl

schopen  dbát  na  dodržování  dohodnutých  pravidel,  a  také  je  sám  dodržovat.  Pěkně

formulovaná je tato vlastnost v profilu  Samostatný vedoucí dětí  a  mládeže:  „ -  jít  pří-

kladem  svěřeným  dětem  a  mládeži  a  nechovat  se  v  rozporu  s  výchovnými  cíli  své

organizace.“ (Buňka, 2011, s. 34). 

Lektor  by dále  měl  být  aktivní,  zajímat  se  o dění  kolem sebe,  podněcovat  ostatní

k zpětné vazbě na průběh kurzu.  Tyto schopnosti  lze shrnout do kompetence s názvem

Iniciativa a proaktivita. Lektor by měl třídní kolektiv téměř neustále monitorovat, sledovat,

co se ve skupině děje i jak se projevují jednotliví žáci. Samotné pasivní pozorování ale

nestačí.  Lektor  by se  měl  o  skupinu  i  o  jednotlivé  žáky aktivně  zajímat  a podněcovat

vzájemný kontakt. Cílem není pouze získávat informace o tom, co se mezi žáky děje, ale

také navozovat atmosféru důvěry a rovnocennosti  – lektor není pouze někým, kdo řídí

aktivity,  ale  je  také  průvodcem a  spřízněnou  duší.  Nezajímá  se  o  žáky jenom během

společného programu, ale i  ve volném čase na kurzu.  Tento požadavek můžeme nalézt

například v kompetenčním dotazníku, které pro hodnocení využívá organizace Jules a Jim

(Hoznauerová,  2010, s.  114).  Dalším důležitým aspektem je   zapojení  třídního učitele.

Projevy kompetence Iniciativa a proaktivita  lze charakterizovat následujícím chováním:

Lektor  iniciuje  kontakt  se  studujícími.  Lektor  zapojuje  vyučující  do  aktivit  (dle  míry,

v jaké o to mají zájem). Lektor komunikuje s vyučujícími, zjišťuje jejich potřeby, názory

a návrhy vzhledem k programu kurzu (Hoznauerová, 2010, s. 114).

Důslednost, rozhodnost, zásadovost, trpělivost, duševní vyrovnanost a sebeovládání,

které  uvádí  Šerák a  Dvořáková (2009,  s.  67)  jistě  také patří  k  důležitým osobnostním

vlastnostem lektora adaptačního kurzu. Jejich kombinace se může projevit například při

zvládání náročných a nepředvídatelných situací, jakými může být nečekaná událost, jako je
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úraz  účastníka  kurzu,  nebo  celkový  špatný  stav  situace,  jako  je  nedostatek  času.

Vypořádání se s takovými situacemi zahrnuje kompetence Zvládání krizových situací pro

jejíž  charakteristiku  opět  můžeme  využít  popis  chování uvedeného  v  kompetenčním

dotazníku Jules a Jim:

• „Dokáže zareagovat na krizové situace u dětí (nepředpokládané chování apod.).

• Dokáže  zareagovat  na  krizovou  situaci  v  týmu  (konflikt,  výpadek  člena  týmu

apod.).

• Zvládá fungovat i pod tlakem, ve stresu.“ (Hoznauerová, 2010, 114–115).

Na adaptačním kurzu je dále důležitá schopnost optimistického pohledu na situaci.

Napomáhá  pozitivnímu  klimatu  ve  třídě  a  je  nezbytná  pro  působení  na  atmosféru  ve

skupině i  pro udržení  motivace účastníků.  Pro označení  odpovídající  kompetence jsem

použila  slova  Šeráka  a  Dvořákové  (2009,  s.  67):  Pozitivní  myšlení  vzhledem  k  sobě

i k účastníkům. Její projev dobře vystihuje Srbův (2007, s. 40) popis, třebaže je původně

určený pedagogům na školách:  „Učitel od začátku vyučování ,vysílá‘ k žákům pozitivní

vztahové signály (úsměv, přátelský výraz, komunikuje symetricky13).“

 Mezi důležité osobnostní vlastnosti lektora můžeme zařadit i  smysl pro humor, jak

uvádějí autoři Šerák a Dvořáková (2009, s. 67) a v rozhovoru  potvrzuje i Švec (osobní

rozhovor,  2015).  Projevy smyslu  pro  humor  by  bylo  možné  charakterizovat  například

takto:  Lektor je vtipný a dokáže žáky pobavit. Když lektor mluví, děti ho „žerou“, tedy

věnují mu pozornost, projevují nadšení, dělají to, co jim řekne.

13 Vztahově symetrická (respektující) komunikace nastává v případě, že jsou si oba komunikační partneři
rovni. Lektor tedy nepřistupuje k žákovi mocenským přístupem, ale jedná s ním jako se sobě rovným. Lektor,
který  komunikuje  symetricky,  se  podle  Srba  především  vyhýbá  ironii,  manipulaci  a  jiným  formám
nerespektující komunikace. Vytváří prostor pro otevřenou komunikaci a dává žákům možnost samostatného
rozhodování. (Srb, 2007, s. 13)
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6 Závěr

Záměrem mé bakalářské práce bylo navázat na vlnu pozornosti, která byla v průběhu

posledních  deseti  let  adaptačním kurzům věnována  převážně  z  hlediska  jejich  smyslu

a přínosu  a  z  hlediska  jejich  metodické  stránky.  Přínos  mé  bakalářské  práce  spočívá

v zaměření  se  na  kvalitu  lektora,  vyjádřenou  kompetencemi.  Jedině  lektor  vybavený

určitými  specifickými  kompetencemi  bude  schopen  úspěšně  naplnit  cíle  a principy

adaptačního kurzu.

V úvodní části práce jsem přiblížila pojem adaptační kurz a popsala různé způsoby

jeho realizace. Zejména jsem zmínila fakt,  že adaptační kurzy jsou v mnoha případech

zajišťovány  specializovanými  organizacemi,  které  dodávají  vlastní  lektory.  Průzkum

vzorku pražských škol, které pro své žáky adaptační kurzy pořádají, ukázal, že  jich téměř

třetina  volí  externí  realizaci,  tedy  zajištění  kurzu  specializovanou  organizací.  Těchto

organizací působí v České republice asi 30-40, každá z nich má vlastní tým lektorů. Má

bakalářská práce se zabývá požadavky na kvalitu, jež by měli lektoři adaptačního kurzu

splňovat. Odpovídá na otázku, jaké předpoklady by měl lektor mít, aby byl schopen naplnit

cíle adaptačního kurzu a dodržet jeho principy. Rozhodla jsem se k využití kompetenčního

přístupu, jehož výhoda spočívá v možnosti zaměřit se na projevy kompetencí v lektorově

konkrétním chování. Kompetence je závislá na několika složkách osobnosti, mezi něž patří

zejména  znalosti,  dovednosti,  osobnostní  vlastnosti  a  postoje.  Především  vlastnosti

a postoje  jsou samy o sobě poměrně obtížně měřitelné,  jsou však  dobře pozorovatelné

v podobě jedincova chování, s čímž pracuje kompetenční přístup.  Kompetence jsou tak

vyjádřeny konkrétním chováním, kterým se lektor adaptačního kurzu projevuje.

V práci jsem nejprve věnovala pozornost dvěma existujícím kompetenčním profilům,

které s pozicí lektora adaptačního kurzu souvisejí. Oba dva profily jsou založeny na popisu

kompetencí, ale ani jeden z nich nevystihuje úplně podstatu kvality lektora adaptačního

kurzu. Profil Středně pokročilý preventivní pracovník, který je popsán v  Čtyřúrovňovém

modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve
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školství  se  zaměřuje  pouze  na  kompetence,  které  jsou  potřebné  k  provádění  primární

prevence, jež se sice dá označit za jeden z principů adaptačního kurzu, nicméně není jeho

jedinou  složkou.  Profil  Samostatný  vedoucí  dětí  a  mládeže  v  Sadě  minimálních

kompetenčních profilů pro pozice v nestátních neziskových organizacích v oblasti práce

s dětmi a mládeží je naopak zaměřen poměrně obecně. Popisuje kompetence, které by měli

mít všichni, kdo pracují s kolektivem dětí a mládeže, tedy například i lektor ekologických

programů nebo skautský vedoucí. Uvedené profily nicméně popisují některé kompetence,

které jsou společné pro lektora adaptačního kurzu. To mi umožnilo využít je jako zdroj pro

příklady projevů těchto kompetencí v chování.

Úplný soubor kompetencí, které jsou důležité pro naplnění cílů a principů adaptačního

kurzu,  jsem  vytvořila  na  základě  odborné  literatury,  mezi  níž  dominovaly  metodiky

Projektu Odyssea. Seznam obsahuje celkem dvanáct kompetencí, které zahrnují znalosti,

dovednosti a postoje, které by měl lektor adaptačního kurzu mít. Některé kompetence jsou

dále rozpracovány do dílčích schopností a všechny jsou charakterizovány odpovídajícími

projevy v chování.

Kvalitu lektora potřebuje znát několik stran. Zaprvé jsou to školy, pokud se rozhodnou

pro  externího  realizátora  adaptačního  kurzu  a  objednají  si  kurz  u  specializované

organizace. Vzhledem k tomu, že cíle a principy kurzu jsou naplňovány díky výkonu těch,

kteří ho vedou, by kvalita lektora měla být určujícím faktorem při výběru kurzu. Soubor

kompetencí,  který  je  výstupem  mé  bakalářské  práce,  může  představovat  nástroj  pro

posouzení kvality lektora. Nicméně je k úvaze, zda v praxi školy při výběru realizátora

adaptačního  kurzu  kvalitu  lektorů  vůbec  zohledňují.  Na  základě  vlastních  zkušeností

s adaptačními kurzy se domnívám, že o výběru může rozhodovat například cena kurzu a že

školy nejsou k posuzování kvality lektorů dostatečně motivovány. 

Druhou  stranou,  která  by  měla  pracovat  s  kvalitou  lektorů,  jsou  samozřejmě

organizace, které realizaci adaptačních kurzů nabízejí. Ačkoli jsem naznačila, že školy při

výběru organizace možná kvalitu lektorů příliš neověřují, je pravděpodobné, že ji posoudí

ex post, tedy po kurzu. Pokud se kurz školám (respektive pedagogům, kteří se účastnili)
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líbil,  má  organizace  naději  na  pokračování  spolupráce,  poskytnutí  kladných  referencí

a podobně. Organizace by tedy měly být motivovány dodat takové lektory, které školy po

kurzu  označí  jako  kvalitní.  Zde  ovšem  vyvstává  otázka,  zda  školy  skutečně  požadují

naplnění  cílů  a  principů,  které  jsou podstatou adaptačního kurzu.  Je možné,  že kladou

důraz na něco jiného, například na zajištění zábavy a adrenalinových zážitků. Může se stát,

že se  organizace,  které  dbají  principů a  cílů  adaptačního kurzu,  dostávají  do konfliktu

s představou škol a pedagogů. Nebo se naopak ve snaze přizpůsobit nabídku poptávce od

principů a cílů  adaptačních kurzů odchylují.  Situaci  ohledně představ,  které  mají  školy

o cílech  a  principech  adaptačních  kurzů  a  o  kvalitě  lektora,  by  bylo  vhodné  prověřit.

Rovněž  by  bylo  přínosné  zmapovat,  jaké  faktory  hrají  roli  při  výběru  realizátora

adaptačního  kurzu.  Mnou  vytvořený  soubor  kompetencí  představuje  východisko,  ze

kterého mohou čerpat  organizace  snažící  se  o  dodržení  původního smyslu  adaptačních

kurzů. Soubor se může stát základem kompetenčního profilu lektora a může být dále využit

například pro výběr, hodnocení a rozvoj lektorů.
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8 Přílohy

Příloha A: Schéma navrhovaného modelu kvalifikačních stupňů pracovníků 
v PPRCH (MŠMT a Kolektiv autorů, 2013, s. 66)
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Příloha B: Prvky skupinové dynamiky (Švec, 2006, s. 5)
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Příloha C: Soubor kompetencí lektora adaptačního kurzu – tabulka (autorka)
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Kompetence Projev v chování

Práce s cíli

Formulace cílů

Vedení reflexe

Práce s dramaturgií kurzu

Pozornost ke skupině

Bezpečnostní zásady

Práce s pravidly

Provázející přístup

Iniciativa, Proaktivita

Zvládání krizových situací

- Lektor podporuje dobrou atmosféru ve třídě. „Vysílá“ k žákům pozitivní vztahové signály (úsměv, přátelský výraz, komunikuje symetricky).

- Lektor zformuluje (nejlépe napíše) hlavní cíle adaptačního kurzu a dílčí cíle aktivit. Zformuluje konkrétní znalosti, schopnosti nebo dovednosti, 
které chce užáků rozvíjet, nebo postoje, které chce reflektovat, posílit či změnit.

Pedagogické a didaktické 
kompetence

Výběr aktivit v 
souladu s cíli 
adaptačního 
kurzu

- Lektor zařazuje aktivity směřující k naplnění hlavních cílů adaptačního kurzu. 
- Lektor zařazuje aktivity zaměřené na prohloubení vzájemného poznání mezi žáky, aktivity otevírající hlubší témata (např. respekt mezi lidmi, 
spravedlnost, pocity a emoce), aktivity zaměřené na zjišťování a zlepšování vztahů mezi žáky, aktivity zaměřené na trénování efektivní 
komunikace mezi žáky, aktivity zaměřené na řešení problémů a zlepšování spolupráce a aktivity na rozvoj důvěry a sounáležitosti mezi žáky.

- Lektor pokládá otázky, které směřují k cílům adaptačního kurzu (respektive dané aktivity), například podle Kolbova cyklu. 
- Lektor během reflexe žádá upřesňovaní obecných odpovědí, například upřesnění obecné odpovědi  „Pomáhat si.“ až na úroveň popisu 
konkrétního chování: „Zeptat se, jestli někdo potřebuje právě teď pomoci.“

- Lektor staví program kurzu tak, aby byl vyvážený (např. střídá klidné a dynamické aktivity, střídá aktivity zaměřené na cíle kurzu a „oddechové“ 
aktivity...)
- Lektor vybírá aktivity tak, aby vyhovovaly mentalitě a zájmům žáků.

- Lektor staví program kurzu tak, aby fungoval vzhledem k skupinové dynamice (vývojové fáze skupiny, pozice a role..).
- Lektor rozpozná rizikové jevy ve skupině (např. ostrakizování některého žáka, vytváření podskupin) a přizpůsobí tomu volbu aktivit.
- Lektor rozpozná aktuální psychický a fyzický stav žáků (např. únava, znudění a pod.) a přizpůsobí tomu volbu aktivit.
- Lektor používá zaměřené pozorování a aktivní empatické naslouchání k identifikaci aktuální situace ve skupině.

- Lektor dodržuje zásady psychické bezpečnosti žáků při aktivitách (např. neotevírá příliš citlivá témata, sleduje psychický komfort žáků, 
připomíná, že mají právo z aktivity odstoupit). 
- Lektor posoudí bezpečnostní rizika aktivity podle jejího charakteru a na základě platných předpisů a pravidel (např. koupání, chození po silnici, 
střelba, lanové aktivity, zakládání ohně apod.) a zajistí realizaci aktivity tak, aby minimalizoval možná zdravotní a bezpečnostní rizika.

Zadávání a vedení 
aktivit

Zadávání jasných 
instrukcí

- Lektor řídí skupinu žáků tak, že se orientují v tom, co mají dělat (zadává jasné instrukce, zapisuje instrukce na tabuli, nechává žáky parafrázovat 
instrukci...). 

Práce s motivací - Lektor vede aktivity a reflexi tak, aby to pro žáky bylo zajímavé a zábavné.
- Lektor pracuje s motivací žáků před aktivitou i během aktivity. 

- Lektor společně s žáky dohodne pravidla kurzu.
- Lektor připomíná dohodnutá pravidla, upozorňuje na jejich porušování, poskytuje zpětnou vazbu, nepoužívá sankce předčasně či bez 
předchozího upozornění…
- Lektor se sám cítí být dohodnutými pravidly vázán a zveřejní to před žáky. Dokáže přiznat, že porušil některé z pravidel.

Komunikační dovednosti

- Lektor vytváří prostor pro názory a návrhy žáků, často klade otevřené otázky (např. „Co si o tom myslíte?", „Jak byste tuto situaci řešili?", „Proč 
jsi to udělal/a?")
- Lektor dává žákům často na výběr (např. z různých činností, z různých řešení situace...)
- Lektor nechává nejdříve odpovídat žáky na reflektující otázky. Sám sděluje svůj názor až jako poslední, nebo jej nesděluje vůbec, aby žáky 
neomezil v iniciativě nebo názorově neovlivnil svou autoritou. 
Pokud řeší problémovou situaci (např. porušování stanovených pravidel žáky), používá - Lektor popisný jazyk, nehodnotí. 
- Lektor používá vztahovou zpětnou vazbu (popis chování + vyvolané emoce, například: „Budu rád, když bude mluvit pouze jeden člověk.")

Osobnostní vlastnosti

- Lektor iniciuje kontakt se žáky, ptá se na zpětnou vazbu k programu. 
- Lektor zapojuje vyučující do aktivit (dle míry, v jaké o to mají zájem).
- Lektor komunikuje s vyučujícími, zjišťuje jejich potřeby, názory a návrhy vzhledem k programu kurzu.

- Lektor projevuje všechny kompetence i pod tlakem, ve stresu a v časovém nedostatku.
- Lektor přiměřeně reaguje na krizové situace u dětí (nepředpokládané chování apod.)
Dokáže zareagovat na krizovou situaci v týmu (konflikt, výpadek člena týmu apod.)

Optimismus a pozitivní myšlení vzhledem k 
sobě i k účastníkům

Smysl pro humor - Lektor je vtipný a dokáže žáky pobavit.
Když - Lektor mluví, děti ho/ji „žerou“.
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