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Abstrakt:  

Diplomová práce se zabývá metodou Persona Dolls, která vědomě pracuje s předsudky. 

Teoretická část je zaměřena na mapování proměn v současném vzdělávání, které se 

v českém školství děly od roku 1989. Došlo k vytvoření kurikulárních dokumentů, které 

upravují vzdělávání. Druhá kapitola se týká oblasti hodnot, pro které škola může být 

podnětným prostředím, ve kterém se mohou rozvíjet. Ústřední částí teoretické části je 

kapitola pojednávající o metodě Persona Dolls. Je zaměřena na teoretická východiska 

metody, cíle, způsob práce s metodou, prezentuje podmínky pro realizaci, následně pak 

úskalí, která mohou zamezit efektivnosti práce s metodou. Poslední kapitoly teoretické části 

jsou věnovány propojení metody Persona Dolls a Rámcových vzdělávacích programů, 

především v oblasti klíčových kompetencí. Dále se pak věnuje souvislostem metody a 

hodnot společnosti.  

Výzkumná část této diplomové práce ověřuje za pomoci kvalitativního akčního výzkumu 

dle Korthagenova cyklu ALACT, zda je s metodou vhodně zacházeno v praxi, a pokud jsou 

naplněny zásady práce s panenkou, zda dochází k rozvoji klíčových kompetencí, postojů a 

hodnot. Dále pak sleduje, zda jsou poznatky žáků získaných za pomoci metody Persona 

Dolls uplatňovány v jejich reálném životě ve školním prostředí.  

 Klíčová slova: 

metoda Persona Dolls, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, klíčové 

kompetence, hodnotové vzdělávání, žák, vědomá práce s předsudky 

  



 

 

Abstract: 

This diploma thesis deals with the Persona Dolls method, which consciously works with 

prejudices. The theoretical part is focused on the mapping of the changes in the current 

education that has been practiced in Czech education since 1989. The curriculum documents, 

which regulate education, have been developed. The second chapter concerns the area of 

values for which school can be the stimulating environment in which they can evolve. The 

central part of the theoretical part is the chapter dealing with the Persona Dolls method. It 

focuses on the theoretical starting points of the method, the goals, the method of working 

with the method, presents the conditions for realization, then the pitfalls that can prevent the 

effectiveness of working with the method. The last chapters of the theoretical part are 

devoted to linking the Persona Dolls and Framework Educational Programs, especially in 

the area of key competencies. It then deals with the context of the method and values of 

society. 

The research part of this diploma thesis is verified by the qualitative action research 

according to the Korthagen cycle ALACT, whether the method is suitably treated in practice 

and if the principles of working with the doll are fulfilled, whether the key competencies, 

attitudes and values are being developed. It also monitors whether pupils' knowledge gained 

through the Persona Dolls method is applied in their real life in the school. 

Keywords: 

Persona Dolls method, Framework curriculum for elementary education, key competences, 

education in values, student, deliberate work with prejudice 
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1 Úvod 

S metodou Persona Dolls jsem se poprvé setkala ve druhém ročníku vysoké školy. 

Vedoucí mé diplomové práce PhDr. Jana Poche Kargerová, PhD. mě propojila s organizací 

Člověk v tísni, o. p. s., která hledala zapisovatelku pro školení pedagogů v metodě Persona 

Dolls, podporující vědomou práci s předsudky. Mým úkolem bylo pořídit písemný záznam 

z probíhajícího kurzu. Následně jsem s několika dalšími studenty vyjela do terénu sledovat 

učitele začínající v práci s metodou Persona Dolls. Jejich návštěvy jsme natočili na video a 

poté analyzovali z hlediska dobré praxe. Uskutečnili jsme s nimi také rozhovor týkající se 

oblasti výběru aspektu, plánování, tvorby biografie panenky a reflexe. Všechna tato data 

byla použita pro tvorbu české příručky metody Persona Dolls. V rámci pořizování záznamu 

ze školení a výzkumu jsem měla možnost osvojit si veškeré teoretické poznatky. Metoda ve 

mně vzbudila zájem ověřit si ji ve vlastní praxi. Zaujala mě tím, jakou zábavnou a přijatelnou 

formou pro děti zprostředkovává vážná témata a rozvíjí komunikaci. Po několika letech mi 

bylo organizací Člověk v tísni nabídnuto vyrobit si vlastní panenku a začít ji uplatňovat při 

vlastní praxi v primární škole.  

Každá panenka je jedinečná stejně jako děti, má své jméno, rodinu, s někým bydlí, něco 

ráda dělá, a něco ráda nemá. Navštěvuje děti a vypráví jim příběhy o tom, co zažívá. Může 

děti seznamovat se situacemi, které ještě neměly příležitost prožít. Tím může dětem dodat 

jistotu, jak se v dané situaci zachovat. Panenka vypráví, a poté se prostřednictvím pedagoga 

ptá, jak to mají ony. Tím může napomoci rozvoji komunikace, zlepšit vyjadřování, 

prohloubit schopnost mluvit o pocitech a schopnost vžít se do druhého. Může mít vliv na 

tvorbu postojů a hodnot. Děti se podílí na řešení problémů situací, které panenka přináší. 

Napomáhá k tomu, aby děti vnímaly jeden druhého s respektem. Snaží se děti učit kriticky 

myslet a ve chvíli, kdy jsou svědky nespravedlivé situace, jednat.  

Cílem této diplomové práce je informovat čtenáře o teoretických východiscích metody, 

způsobu práce s metodou a jejím využití v praxi. Tyto poznatky následně ověřit v empirické 

části této práce. Práce se dělí na dvě hlavní části, na část teoretickou a výzkumnou.  

Teoretická část zachycuje proměny současného vzdělávání v České republice, 

pozastavuje se u vzniku kurikulárních dokumentů upravujících vzdělávání a u vzrůstající 

tendence zakotvení hodnot ve vzdělávání. Informuje o metodě Persona Dolls a jejích 

principech práce. Následně je metoda propojena s kurikulárními dokumenty především 

v oblasti klíčových kompetencí, a také je zachyceno její propojení s hodnotami.  
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Výzkumná část vymezuje cíle výzkumu, výzkumný problém a výzkumné otázky.  Dále pak 

metody, které byly při výzkumu využity, a popisuje výzkumný vzorek. Kvalitativní výzkum 

je založen na akčním výzkumu dle Korthagenova cyklu ALACT, v němž docházelo 

k analýze videí. Další užitou metodou je pozorování a interview. V rámci empirické části 

bylo za cíle stanoveno zjistit nutné podmínky pro efektivnost metody v kontextu konkrétní 

třídy, jak se daří za pomoci metody rozvíjet oblast klíčových kompetencí, postojů a hodnot, 

dále pak jaký má metoda vliv na projevy žáků v reálném životě ve školním prostředí. 
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2 Teoretická část 

Cílem teoretické části této diplomové práce je zmapovat současné trendy primární 

pedagogiky v České republice, které se vyvíjely již od 20. století a vyvíjí se dodnes. 

Především pojednávám o vzniku kurikulárních dokumentů a jejich vlivu na výchovu žáků. 

Ve druhé kapitole teoretické části charakterizuji předškolní a školní věk, které jsou subjekty 

působení školní výchovy. Také se zde dotýkám zakotvení hodnot ve výchově školy mateřské 

a školy základní. Zásadní kapitolou teoretické části je kapitola metody Persona Dolls, ve 

které se pokouším nastínit, z čeho tato metoda vychází, jak funguje, jaké sleduje cíle, jak 

s ní efektivně pracovat, jaké jsou nutné podmínky pro její uskutečnění, ale také zmiňuji 

úskalí, které mohou vyvstat při realizaci. Tuto kapitolu zakončuji propojením metody 

Persona Dolls a Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání, 

dále pak propojením hodnot a metody Persona Dolls. 

2.1 Současné trendy primární pedagogiky v České republice 

Chceme–li mapovat současné trendy, které se dostávají do českého vzdělávání, musíme 

se nejprve ohlédnout zpět ke zlomovému roku 1989. Významnými mezníky, které se udály 

od roku 1989 až do současného 21. století, se zabývá první podkapitola s názvem kurikulární 

reforma v České republice a její vliv na výchovu žáků. Druhá podkapitola čtenáře uvádí do 

kontextu procesu humanizace a okrajově nastiňuje konstruktivistické pojetí výuky, které jde 

s procesem humanizace ruku v ruce. Třetí podkapitola vymezuje pojmy, jako jsou inovace 

ve vzdělávání, inovativní škola a alternativní škola a uvádí příklady takových škol. V této 

kapitole pro mě bylo podstatné zmínit Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney. 

V poslední kapitole objasňuji pojmy metoda a strategie, bez kterých by vyučovací proces 

jen těžko existoval, a otevírám metodu Persona Dolls, která je stěžením tématem této práce.  

2.1.1 Kurikulární reforma v České republice a její vliv na výchovu žáků 

Spilková (2005, s. 15) uvádí, že klíčovým předělem v oboru vzdělávání byl rok 1989. Na 

základě souvislostí celospolečenských změn vyvstala potřeba proměnit českou vzdělávací 

soustavu v moderní demokratický systém, který by ctil domácí tradice a inspiroval by se 

západoevropským školstvím. V následujících letech bylo vytvořeno několik dokumentů 

upravující vzdělávání.  

Důležitým mezníkem v oboru vzdělávání byl rok 2001, kdy vznikl Národní program 

rozvoje vzdělávání s názvem Bílá kniha. Při tvorbě programu byly použity pozitivní 
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tendence z předchozích 10 let, v nichž probíhala veřejná diskuze, které se mohla účastnit 

širší veřejnost. Také se vycházelo z předchozích zkušeností, studií a reforem. (Spilková 

2005, s. 21) 

Spilková (2005, s. 21) shrnuje, že se ve společnosti znovu objevuje potřeba neosvojovat 

velké množství informací pamětně, ale naopak klást důraz na rozvoj myšlení a dovedností 

v oblastech komunikace, organizace, spolupráce, plánování, zpracování informací, učení se 

a řešení problémů. Dodává pak, že je také důležitá oblast postojů, hodnot a rozvoje vlastní 

osobnosti.  

Spilková (2005, s. 21-22) říká, že tyto nové cíle mají základ v zahraničí a staví na čtyřech 

základních pilířích: učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně a učit se být. 

S Bílou knihou vznikla nová politika vzdělávání, která zajišťuje větší prostor pro 

samostatnou tvořivost školy. Součástí kurikula se stal apel na rozvoj kompetencí, postojů a 

hodnot. Nabízí možnosti propojení předmětů a zajímá se o klima třídy. (Spilková 2005, s. 

22)  

Na Bílou knihu navazuje v letech 2001-2004 Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání (RVP ZV). Stal se klíčovým dokumentem, který stanovuje cíle, obsahy a 

očekávané výstupy pro základní vzdělávání. Dbá na rozvoj osobnosti žáků, jak všestranný 

tak kognitivní. Pomáhá naplňovat základní cíl vzdělávání dle Tupého (in Spilková 2005, s. 

23): vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí, které jsou chápány jako „soubor 

komplexních způsobilostí využitelných v životě a v dalším vzdělávání“. Dále konkrétněji 

charakterizován v RVP ZV (in Spilková 2005, s. 23) jako „souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot“. 

Důležitou součástí proměny vzdělávání se staly klíčové dokumenty, ve kterých se začaly 

objevovat argumenty pro rozvoj postojů a hodnot. Do popředí se dostal rozvoj osobnosti 

dítěte. Cíle vzdělávání se proměnily. Od pamětného osvojování mnoha informací se 

upustilo, důraz se naopak klade na rozvoj postojů, hodnot a osobnosti žáků. Rámcové 

vzdělávací programy stanovují, co má škola a vzdělávání u žáků rozvíjet. Zobrazuje cíle, ke 

kterým se v ideálním případě má žák dostat. Učitel má být průvodcem na cestě za poznáním 

vlastní osobnosti dětí. Není ale řečeno, jak se mají postoje a hodnoty u žáků rozvíjet. Metoda 

Persona Dolls  je jednou z metod, která se ve vzdělávání může využít pro rozvoj hodnot a 

upevňování osobností žáků.  
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2.1.2 Proces humanizace a konstruktivistické pojetí výuky 

Základním východiskem proměny českého vzdělávání je proces humanizace. Pozornost 

ve vzdělávání se obrací k dítěti. Důležitý je ohled na individuální specifika každého dítěte. 

Předpokladem pro respekt individuality každého jedince, který je součástí procesu 

vzdělávání, se stává individualizace. Součástí konceptu nového vzdělávání je také inkluze, 

která je chápána ve smyslu nového rozměru, který obohacuje společnost, a který nabízí rovné 

vzdělávání pro všechny žáky. (Spilková 2005, s. 34-35).  

Spilková (2005, s. 35) dodává, že proces humanizace se objevuje dále ve vyučovacím 

procesu v oblasti kultury a jejích tradic, dále pak v oblasti motivace, hodnocení a 

v neposlední řadě v oblasti hodnot společnosti.  

Spilková (2005, s. 61) zdůrazňuje, že v rámci konstruktivistického pojetí výuky, 

vycházející z Johna Deweyho, Jeana Piageta a dalších, je základem poznávání žáka. Je 

důležité, aby sám hledal, vyhodnocoval a třídil na základě svých získaných zkušeností. 

Proces poznávání probíhá za pomoci komunikace, která je na úrovni učitel-žák a žák-žák.  

Tonucci (in Spilková 2005, s. 61) uvádí principy, na kterých je konstruktivistické pojetí 

výuky založeno: žák ví a přichází do školy, aby přemýšlel nad svými poznatky, aby je 

organizoval, prohloubil, obohatil, rozvinul – a to ve skupině; učitel zajišťuje, aby každý žák 

mohl dosáhnout co nejvyšší úrovně za účasti a přispění všech; inteligence je určitá oblast, 

která se modifikuje a obohacuje restrukturováním.  

Spilková (2005, s. 62) říká, že konstruktivistické pojetí výuky využívá různých znalostí 

a zkušeností, se kterými žáci do školy přichází. Sleduje také potřebu nahlížet na věci 

z různých úhlů pohledu. Vyžaduje žáky aktivní, kteří se postupně učí kritickému a tvořivému 

myšlení, vzájemnému naslouchání a respektu k sobě navzájem.  

V rámci vzdělávání mají učitelé brát ohledy na individuální potřeby žáků. Pro obohacení 

kolektivu dětí a rovného nahlížení na společnost přichází inkluze. Každý žák by měl sám 

objevovat a hledat, a v rámci výuky dosahovat svého osobního maxima. Učitel by měl 

zajistit, aby každý žák svého osobního maxima dosahoval. Učitel by měl vytvořit takové 

prostředí, kde žáci budou sami hledat a objevovat. Partnerský přístup jde ruku v ruce 

s komunikací, která by se měla dít jak na úrovní s učitelem, tak na úrovni žáků samotných. 

Vypořádat se s předsudky mezi žáky, které si mohou s sebou nést ze svého rodinného 
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prostředí, může být někdy obtížné. Učitel by předsudky mezi žáky měl snížit na minimum. 

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je o nich mluvit.  

Na učitele jsou kladeny velmi vysoké nároky. Někdy si učitel nemusí vědět rady, jak se 

se všemi trendy v současném vzdělávání vypořádat.  

Metoda Persona Dolls nabízí východiska, jak předsudkům předcházet a jak otevřeně 

komunikovat o vážných tématech na partnerské úrovni. Tím může napomoci procesu inkluze 

ve vzdělávání. V rámci návštěv Persona Dolls kolektivu dětí je dbáno na to, aby žáci sami 

hledali řešení. Každý žák by se postupem času měl cítit sebevědomý a vyrovnaný se všemi 

svými specifiky. Ve chvíli, kdy se dítě bude brát takové, jaké je, bude moci lépe obstát 

v oblasti dosahování svého osobního maxima a lépe porozumí svým hodnotám 

vycházejících z hodnot společnosti a z hodnot rodiny. 

2.1.3 Alternativní a inovativní přístupy ve vzdělávání  

Mezi současné trendy primární pedagogiky v České republice patří také vznik 

inovativních a alternativních škol. V oblasti inovací dále pak můžeme mluvit o inovativních 

přístupech ve vzdělávání, které mají vzdělávacímu procesu napomoci, aby sledoval cíle 

kurikulárních dokumentů upravujících současné vzdělávání. V této kapitole vymezuji pojmy 

jako je inovace ve vzdělávání, inovativní škola, alternativní škola. Dále pak uvádím příklady 

takových škol. V závěru kapitoly se dotýkám vybraných inovativních přístupů, které se 

dotýkají mého vzdělávání v raném školním věku, a také souvisejících s tématem mé 

diplomové práce.   

Nejprve je třeba vysvětlit si pojmy inovace ve vzdělávání a inovativní škola. Průcha (in 

Průcha, Walterová, Mareš 2013, s. 105) označuje pojem inovace ve vzdělávání jakou novou 

koncepci užívanou v pedagogice, která se dotýká dvou oblastí: vzdělávacího obsahu a 

organizace vzdělávacích institucí, tedy škol. Inovativní školou se pak dle Průchy, Walterové, 

Mareše (2013, s. 105) rozumí škola, která užívá inovativních přístupů ve vzdělávání.  

Průcha, Walterová, Mareš (2013, s. 105) dále objasňují, že termín inovativní škola má 

úzkou vazbu k pojmu alternativní škola. Dodávají, že alternativní školou se rozumí taková, 

která uplatňuje dlouhodobější a významnější zásahy do koncepce vzdělávání. Zatímco 

inovativní škola užívá časově omezené proměny a dílčí zásahy do vzdělávacího procesu.  
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Průcha (in Průcha, Walterová, Mareš 2013, s. 16) specifikuje alternativní školu jako 

pojem zahrnující školy, které spojuje jeden hlavní charakter. Jsou rozdílné od klasických 

škol. Jejich proměna může zasahovat do oblasti obsahu, organizace, hodnocení či metod 

užívaných v dané škole. Podotýká, že tento pojem nezahrnuje pouze soukromé školy.  

Spilková (2005, s. 265) doplňuje, že tyto alternativní, inovativní školy nebo jen inovace 

vznikají jako odezva na nespokojenost se stavem škol. Inspirují se podle Spilkové novými 

teoriemi z oblasti pedagogiky a psychologie.  

Na tomto místě bych ráda zmínila konkrétní typy alternativních škol, kterými se zabývá 

Spilková (2005, s. 269-275). Spilková (2005, s. 269) na prvním místě uvádí Waldorfské 

školy, které mají vyřešen systém po správní stránce a jsou rozvinuty po celém světě. Na 

místě druhém zmiňuje Spilková (2005, s. 271) Daltonské školy, tvořící druhou nejhojnější 

součást českých škol. Dalším výrazným proudem alternativní pedagogiky se staly školy 

Marie Montessori, kterými se zabývá Spilková (2005, s. 273), a které zasahují, stejně jako 

předchozí zmíněné, do sítě mateřských škol.  

Na poslední místo Spilková (2005, s. 275) zasazuje školy, které mohou být považovány 

za inovativní, nedisponují však tak ucelenými koncepcemi jako výše zmíněné školy. Tyto 

školy respektují inovující principy. Pedagogové těchto škol často dle Spilkové (2005, s. 275) 

patří do pedagogických asociací, které je dále vzdělávají. Například: program Začít spolu, 

Tvořivá škola, program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a další.  

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení je hojně využíván na Základní škole 

Kunratice, kde se odehrávala empirická část této práce. Mnoho pedagogů této základní školy 

je v tomto programu vyškoleno, včetně třídní paní učitelky, která mi umožnila realizaci 

výzkumu ve své třídě.  

Pedagogové vyškoleni v tomto programu sledují potřeby žáků a vhodnými otevřenými 

otázkami se snaží žáky navádět na cestu, kdy budou samostatnými mysliteli a čtenáři. 

Snahou pedagogů je, aby žáci nahlíželi na různé věci z vícero pohledů. Nezůstávali pouze u 

jednoho pohledu na věc, ale byli otevřeni k širšímu vnímání a nahlížení. Podporují je také 

v tom, aby byli zvídavými školáky, měli radost z poznání a chtěli vědět. Snahou dále pak je, 

aby se cítili být zodpovědní za svět, ve kterém žijí a vnímali hodnoty společnosti. Spojení 

metody Persona Dolls a programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení může být vhodné 

a mít větší efekt na oblasti vnímání hodnot, zodpovědnosti za svět a různého pohledu na věc.    
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 Na místě inovativních přístupů ve vzdělávání bych zmínila program Začít spolu, který 

sleduje principy spolupráce žáků, slovního hodnocení, práci v centrech a vyučování na 

základě projektů. (Kargerová, Krejčová, 2005, s. 295) 

V programu Začít spolu jsem byla vzdělávána na prvním stupni základní školy v prvním 

a druhém ročníku. Z této doby mi utkvělo daleko více vzpomínek než na zbývající ročníky 

prvního stupně, které jsem absolvovala na jazykové škole, kde inovativní přístupy ve 

vzdělávání nebyly uplatňovány. Kargerová, Krejčová (2005, s. 300) uvádí přínosy programu 

Začít spolu v oblasti rozvoje spolupráce, samostatnosti a poznání žáků. Žáci mohou mít větší 

vhled do oblastí, které jsou předmětem vzdělávání a vnímají jejich propojení mezi předměty. 

Slovní hodnocení dá žákům jasně najevo, v jaké konkrétní oblasti musí zabrat, anebo co se 

žákům konkrétně daří. V rámci tohoto programu je brán zřetel na konstruktivistické pojetí 

výuky, ve kterém je hlavní žák a jeho poznání a objevování.  

Z vlastní zkušenosti vnímám vzdělávání v programu Začít spolu jako velmi vhodné 

prostředí pro propojení s metodou Persona Dolls. Žáci jsou vedeni ke sdílení v komunitním 

kruhu, reflektování vlastních zkušeností, ke spolupráci v rámci center. Při komunikaci, která 

je otevřená, je dbáno na bezpečné prostředí. Vyučování cílí na osobnostní rozvoj žáků. 

Domnívám se, že je v tomto případě nastaveno vhodné prostředí pro zavedení metody 

Persona Dolls. 

Na místě posledním zmiňuji Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney, pro které je 

důležitá spolupráce pedagogů, žáků a rodičů. Toto vzdělávání si zakládá na upřímnosti, 

svobodě, lásce a vnitřní motivaci vzbuzenou před samotnou prací. Pedagogové se snaží 

vychovat z žáků šťastné jedince připravené na to, aby přispívali komunitě, do které patří. 

Škola mezi sebe postupně začala přijímat žáky pocházející z chudých rodin, ale také 

pocházející ze slumů, děti bez domova, ale také děti fyzicky handicapované. Pro školu Cyril 

Mooney nebylo podstatné, jaké náboženství rodina dítěte vyznává, přijímala bez ohledu na 

náboženství všechny děti. Jejich snaha se zaměřila na růst vnitřní motivace každého jedince. 

Žáci si vzájemně při výuce pomáhali. Vzájemná pomoc a soudržná komunita byla součástí 

každého dne školy. Motivaci u žáků se snažili vzbudit jiným způsobem než soutěží. Z tohoto 

vzdělávání tedy vymizelo soutěžení na poli poměřování výsledků a děti nepociťovaly, že 

musí podat skvělý výkon.  V této oblasti škola zaznamenává největší úspěchy. Žáci rozvíjí 

svůj potenciál, přebírají zodpovědnost za své vzdělání, samostatně přemýšlí, jsou empatičtí 
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vůči druhým, získávají pocit sounáležitosti a pomáhají tam, kde je potřeba. Je kladen důraz 

na jejich samostatnost. (skolacyril.org, 2018) 

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney staví na propracované metodologii, kterou 

sestra vytvořila. Touto metodikou je provázán celý systém vzdělávání na školách sestry Cyril 

Mooney a jsou aplikovatelné i na další školy, které se tímto směrem chtějí ubírat. Od metody 

Persona Dolls se liší tím, že zahrnuje celý systém vzdělávání.  

Metoda Persona Dolls je jednou z možných metod, kterou mohou pedagogové ve své 

výuce používat mimo jiné pro rozvoj empatie vůči druhým a pocitu sounáležitosti v třídním 

kolektivu, či ve společnosti. V rovině cílů – respektu, toleranci, empatie, se s Hodnotovým 

vzděláváním sestry Cyril Mooney shoduje. Uskutečňuje to však jinými strategiemi a 

přístupy za pomoci rozhovorů s panenkou Persona Doll. Metoda Persona Dolls do výuky 

vstupuje a neupravuje celý systém vzdělávání. Může ji však využívat každý v jakémkoli 

systému na jakékoli škole, kdo je v této metodě vyškolen a získá osvědčení o práci s metodou 

Persona Dolls. Lze ji považovat za inovativní metodu v oblasti vzdělávání.  

2.1.4 Pojetí metod a strategií ve vyučovacím procesu 

V této kapitole čtenáře seznamuji s pojmem metoda ve výuce. Metody jsou ve výuce 

uplatňovány hojně. Různá kombinace metod může přispět širšímu rozvoji jedince ve 

vzdělávacím procesu. Metoda Persona Dolls je jednou z metod, kterou pedagogové ve 

vzdělávání mohou používat. V závěru kapitoly se věnuji tomu, co metoda Persona Dolls 

napomáhá rozvíjet.  

Maňák, Švec (in Průcha, Walterová, Mareš 2013, s. 355) popisují výukovou metodu jako 

cestu, která vede k vymezenému cíli.  

Maňák, Švec (2003, s. 24) charakterizují funkce výukových metod. Nejdůležitější funkci, 

kterou plní je, zprostředkovací. Kromě té je pedagogové mohou užívat pro aktivizaci, 

motivaci či komunikaci. Žáci za pomoci metod nalézají postupy řešení, rozvíjejí myšlení a 

své komunikační dovednosti na úrovni komunikace s učitelem a ostatními žáky.  

Belz, Siegrist (in Maňák, Švec 2003, s. 24) popisují za důležitou součást procesu 

vzdělávání klíčové kompetence, které metody u žáků pomáhají rozvíjet. Dodávají, že ve 

vzdělávacím procesu musí být užita široká škála metod, aby se všechny kompetence mohly 

současně rozvíjet.  
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Zormanová (2012, s. 55) popisuje, že náročnost užití metod není jen v samotné aplikaci, 

ale vstupuje také do přípravy a plánování učitele. Shrnuje, že žák v procesu sám objevuje, 

hodnotí, třídí, spolupracuje, komunikuje, tedy je aktivním tvůrcem svých zkušeností a 

vzdělávacího procesu.  

Zormanová (2012, s. 55) vymezuje dvě skupiny metod: aktivizační výukové metody a 

komplexní. 

Mareš (in Průcha, Walterová, Mareš 2013, s. 287) strategii ve vyučovacím procesu 

charakterizuje jako činnosti, které jsou za sebe kladeny tak, aby učitel byl schopen dosáhnout 

výukového cíle. Na základě strategie se žák rozhoduje, v jakém pořadí za sebe bude klást 

své dovednosti. 

Spilková (2005, s. 65) pojmenovává učení, které se orientuje na dítě jako učení činnostní 

a zkušeností. Kdy učitel nastoluje problémové situace, které žáka nabádají k hledání řešení 

a samostatnému přemýšlení a vyhodnocování. Žák tedy sám tvoří a uplatňuje vyšší úroveň 

myšlení. Při vyhodnocování a zvažování potom myšlení nazývající se kritické.   

Konkrétní metody, které uvádí Spilková (2005, s. 65) a které se využívají v činnostním 

vzdělávání, jsou například: řešení problémových úkolů, projekty, dialogické metody, diskuze, 

myšlenkové mapy, brainstorming, tvořivá hra, dramatizace a experimentování.  

Dle Spilkové (2005, s. 97) jsou poznatky a vědomosti ve školských dokumentech 

západoevropských zemí jako jsou například Belgie, Nizozemí a Francie postaveny až za 

rozvoj postojů, hodnot a rozvoj myšlení.    

Tato snaha je čím dál tím více aktuálnější v systému současného vzdělávání v České 

republice. Metody uplatňované ve výuce by této tendenci měly přispět a napomáhat rozvoji 

oblasti postojů a hodnot. Jedině kombinace metod může celistvě působit na jejich rozvoj.  

Za inovativní metodu můžeme považovat metodu Persona Dolls, která klade do popředí 

žáka. Spilková zdůrazňuje, že se stále více obracíme v procesu vzdělávání k hodnotám. Pro 

mou práci je to to zjištění velmi podstatné. Rozvoj postojů a hodnot je nový úkol pro učitele. 

Je to nesnadná výzva, které učitelé musí čelit a mnohdy si s ní neví rady. Postoje a hodnoty 

jsou něčím, co je obtížně uchopitelné pro děti a je těžké je tomu naučit, dovolila bych si říci, 

že je nemožné je děti naučit. Pedagog však musí být schopen, aby žáci dokázali různé 

hodnoty objevovat a byli schopni o nich diskutovat v rámci zajímavých témat či situací. To 
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může metoda Persona Dolls umožnit. Dále vychází a pracuje se zkušenostmi, dovednostmi 

a schopnostmi žáků. Zajímá se o jejich potřeby a může obohacovat stávající metody o nové 

prvky. Může také otevírat nová témata. Přispívá k rozvoji hodnot, jako jsou tolerance, 

sebedůvěra, solidarita, respekt k různosti a porozumění druhým.   

Postoje a hodnoty jsou také předmětem zkoumání v rámci předmětu Občanská výchova 

či se promítají do jiných předmětů v rámci průřezového tématu Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech. Tato výchova žákům pomáhá reagovat na výzvy, 

se kterými se později v životě mohou setkat. Pomáhá žákům utvářet si postoje a hodnoty 

globálních občanů, kteří znají svou vlastní identitu, věří si, je pro ně důležitá spravedlnost, 

oceňují rozmanitost, jsou odpovědni k životnímu prostředí, a věří, že mohou měnit věci 

kolem sebe. Postoje se promítají do chování. Jsou těžko měřitelné, ale existují pro ně 

hodnoticí škály, které postoje pomáhají vyhodnotit. Žáci se pak stávají předmětem 

dlouhodobého zkoumání. Žáci své postoje mohou také sdělovat jako své názory. Jistější ve 

svých postojích je ten, který o tématu více ví. Ten, který ví pouze málo, však může zastávat 

nějaký názor, který je poté zkreslený či vytržený z kontextu, jedná se o tzv. pohled klíčovou 

dírkou. Učitelé by měli žáky vzdělávat tak, aby vnímali svět v jeho širších souvislostech a 

pomáhali jim rozvíjet prosociální postoje. (Vzdělávací program Varianty, 2015, s. 6 - 7)   

  Aby žák v co nejširších souvislostech dokázal přemýšlet, je nutné globální témata 

s dětmi otevírat a jejich postoje zkoumat. Učitel by měl žákům nabízet komplexní situace 

k řešení, aby bylo možné sledovat postoje a hodnoty žáků a zároveň je rozvíjet. V rámci 

metody Persona Dolls pedagog dává příležitost k tomu, aby žáci přemýšleli o situacích, při 

kterých budou také přemýšlet o svých postojích a hodnotách. 
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2.2 Škola jako prostředek výchovy k hodnotám 

Škola se stále snaží stačit společnosti. Ve společnosti se objevuje mnoho kontroverzních 

témat a situací. Pro žáky je obtížné se s nimi vypořádat. Kromě toho společnost zastává 

určité hodnoty. Rodina má své hodnoty, kterými se řídí a které mohou vycházet ze 

společenských hodnot, ale také mohou být zcela odlišné. Jak se tedy má mladý jedinec 

v tomto chaosu orientovat? K jakým hodnotám se má přiklonit? Jak má řešit situace, kterým 

jen těžko porozumí? Na tomto místě nastupuje na řadu škola, aby pomohla mladým lidem 

orientovat se ve složitém světě. Mnoho pedagogů ví, že škola připravuje žáky pro život a 

měla by je vybavit souborem dovedností, vědomostí, postojů a hodnot, aby žáci byli schopni 

obstát ve společnost. Mnoho pedagogů však neví, jak má zajistit, aby do života vysílal právě 

takového jedince. Spilková mluví o malém prostoru pro rozvoj hodnot v dokumentech 

upravující vzdělávání. Já si však nemyslím, že by pro ně byl vymezen malý prostor, ale spíše 

kurikulární dokumenty pedagogům neříkají, jak na to. Učitel musí ze své iniciativy pátrat a 

hledat v nesčetném počtu metod a různě je kombinovat, aby nalezl ty, které budou pomáhat 

žákům, aby byli vybaveni do života a dokázali si utvořit své postoje a hodnoty, které budou 

zastávat. 

Průcha, Walterová, Mareš (2013, s. 91-92) definují hodnotu jako stupeň významu, který 

člověk přisuzuje věcem, jevům, symbolům nebo lidem. Hodnoty poté rozlišují na takové, 

které jsou přijímány celou společností. Takové, které platí absolutně a trvale, které nazýváme 

hodnotami morálními. Nebo naopak dle nich existují hodnoty, které se mění a trvají po 

krátký čas. 

Walterová (in Průcha, Walterová, Mareš 2013, s. 92) přisuzuje význam hodnotám a 

postojům, které jsou součástí cílů a obsahů vzdělávacích programů škol. 

Postoje a hodnoty obsahují tři složky. Kognitivní složku, která je schopna obsáhnout vše, 

co víme o světě kolem nás. Je patrna v rozhovorech, kdy žáci odkrývají své poznatky, nějak 

se rozhodují a zdůvodňují, proč se tak rozhodli. Další složkou je složka afektivní, která má 

původ v pocitech člověka, hodnotí a dostává se do popředí, když nastane nějaký konflikt. 

Poslední složkou je složka konativní nebo behaviorální, která se odkryje konkrétním 

jednáním za určité situace. (Vzdělávací program Varianty, 2015, s. 7) 

Dorotíková (in Spilková 2005, s. 233) se domnívá, že škola má na tvorbu hodnot a 

představ o nich přímý dopad. 
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Spilková (2005, s. 234) uvádí, že dle proběhlého výzkumu jsou čeští učitelé přesvědčení, 

že by výchova k hodnotám měla být součástí výuky. Nicméně současný stav, který je 

k vidění na školách, je jimi shledáván za nedostatečný. Mnoho učitelů neví, jak výchovu 

k hodnotám uchopit. Podle nich je to však způsobeno také tím, že je jim věnován malý 

prostor v kurikulárních dokumentech. 

Podle Dahla (in Spilková 2005, s. 234) mohou hodnoty zajistit upevňování demokracie. 

Dodává, že demokracie staví na etických a humánních hodnotách. Tím pádem je také snaha 

o jejich rozvíjení vnímána pozitivně. 

Butts (in Spilková 2005, s. 234) uvádí jako základní hodnoty a normy demokratické 

společnosti: spravedlnost, svobodu, rovnost, diverzitu, pravomoc, autoritu, soukromí, účast, 

procesní spravedlnost, osobní závazek vůči veřejnému dobru a mezinárodní lidská práva. 

Grindal (in Spilková 2005, s. 234) jako hodnoty uvádí: rovnost příležitostí, lidská práva, 

racionalitu, intelektuální svobodu, toleranci, solidaritu, nezávislost, soužití, inkluzi, 

porozumění a respekt k druhým a k prostředí a odpovědnost, která se projeví při 

rozhodování a pří vlastním jednání. 

Spilková (2005, s. 234) shrnuje, že je velmi obtížné stanovit si, jak vychovávat žáky 

k hodnotám. Uvádí, že se v literatuře (Gutmann 1999) setkala s pojmem liberální neutralita, 

kterou vysvětluje jako možnost volby. Žáci ji mají proto, aby si sami určili, které hodnoty 

budou vyznávat. V souvislosti s tím uvádí další pojem vyjasňování hodnot. Učitel mezi žáky 

přináší témata. Žáci poté diskutují a zastávají názory k danému kontroverznímu tématu. 

Každý názor je považován za plnohodnotný a rovnocenný jako ten druhý. Žáci se učí 

přijímat názory druhých. Nicméně je tato metoda kritizována, protože žáci mohou stavět na 

diskriminujících či nemorálních názorech a vede k nesprávnému subjektivismu. 

Myslím, že je na místě, aby se žáci učili přijímat názory druhých. Ale ve chvíli, kdy jsou 

názory diskriminující či stojí v rozporu s morálkou, není vhodné, aby učitel tyto názory 

podporoval. V rámci výchovy k hodnotám je možné uskutečnit diskusi nad kontroverzním 

tématem, ale žáci musí mít stále na paměti hodnoty demokratické společnosti, jakou jsou 

tolerance, svoboda, nezávislost, soužití, inkluze a respekt vůči druhým lidem. Tyto diskuze 

je však možné uskutečnit s žáky staršími, kteří jsou schopni argumentovat a mají vhled do 

souboru hodnot demokratické společnosti a jejich významu dokáží porozumět. Metoda 

Persona Dolls nabízí řešení, jak diskutovat s mladšími žáky. 
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2.2.1 Předškolní věk a jeho specifika 

Dítě je subjektem školy a výchovného působení, a tak je nutné vymezit specifika, která 

přísluší danému věku, aby si čtenář mohl vytvořit o těchto dětech reálnou představu. 

Metodou, která je atraktivní pro mladší žáky a může mimo jiné napomoci rozvoji hodnot, je 

metoda Persona Dolls. Vzhledem k této metodě, která je stěžejním tématem diplomové 

práce, je na místě objasnit specifika předškolního věku žáků a školního věku žáků, 

především raného školního věku, kterých se metoda Persona Dolls dotýká. 

Metod rozvíjejících hodnoty není moc a je obtížné se v nich zorientovat. Pedagog musí 

také brát zřetel na věk žáků a věková specifika s věkem souvisejícími. Diskusi o závažných 

tématech je možné otevřít na druhém stupni či na střední nebo vysoké škole, kde jsou žáci 

či studenti ideálně schopni obhájit svůj názor, nahlížet na věci očima druhého, přijímat 

názory druhých a mají zkušenosti ze svého života. Co dělat ale s dětmi, které nejsou ještě 

tak schopné argumentovat a teprve se učí nahlížet na věci z různých úhlů pohledu? Na řadu 

může přijít právě metoda Persona Dolls, která je atraktivní pro žáky mateřské školy a žáky 

prvního stupně základní školy. Metoda počítá s tím, že děti nemají tolik zkušeností ze života 

jako starší děti. Přibližuje situace pomocí příběhů a vyžaduje kreativitu od dětí, které 

panence radí a nabízejí ji různá řešení situací. 

Helus (2004, s. 87 - 88) charakterizuje dítě jako jedince, který se nachází v určitém 

věkovém rozmezí, které označuje jako dětský věk. 

Vágnerová (2012, s. 177) vymezuje předškolní období od tří do šesti (sedmi) let. Dítě si 

podle Vágnerové upevňuje svou pozici ve světě a začíná rozlišovat vztahy ke světu. Uvažuje 

intuitivně a dává velký prostor fantazii. Je pro něj důležitý vlastní pohled na věc, o který se 

opírá a tvoří pro něj jistotu. Soustřeďuje se především na sebe a ovlivňuje tím uvažování i 

komunikaci. Začínají se rozvíjet vztahy mimo rodinu. Dítě se připravuje na život ve 

společnosti. Je důležité, aby se naučilo spolupracovat s druhými a vnímalo vrstevníky 

rovnocenně. Aby to fungovalo, musí se řídit podle řádu, který ovlivňuje chování v určitých 

situacích k určitým lidem. 

Vágnerová (2012, s. 185 -186) popisuje přístup k řešení problému dětí ve věku 

předškolním na základě dvou fází. Dle Vágnerové je nejprve důležité, aby dítě danou situaci 

dobře pochopilo. Usnadňuje mu to znalost a zkušenost situací z běžného života, například 

co má dělat u doktora, co v koupelně apod. Poté následuje fáze hledání řešení a jejich 
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realizace. Spoléhají se na oporu druhých a nedovedou naplánovat postup, jak věc řešit, aby 

to bylo reálné. Je to ale v pořádku, nemají dostatečně vyvinutý čelní mozkový lalok, který 

dozrává až na konci předškolního období. 

Vágnerová (2012, s. 218) charakterizuje emoční stav předškolních dětí jako často 

pozitivně laděn. Také se ale hojně střídá radostná a smutná emoce. Emočním 

charakteristickým rysem je intenzita. Začíná se rozvíjet emoční paměť. Děti si dovedou 

vybavit, jak se cítily za určité situace. Začínají rozlišovat příčinné souvislosti, proč k daným 

emocím vedou. Dochází také k rozvoji emoční inteligence. Jsou schopny daný pocit oddálit, 

když je to nutné, a rozlišují pocity druhých. 

Co se týče předškolního věku a norem chování, Vágnerová (2012, s. 239) uvádí, že dítě 

a jeho chování je často řízeno zákazy a příkazy. Také se ale dítě učí napodobováním druhých. 

S normami chování dítě seznamují dospělí. Dítě se učí, co je společensky přijatelné. 

Předškolní dítě nemá problém s přijímáním pravidel vycházejících od autorit.  

Piaget (in Vágnerová, 2012, s. 240) označuje vývoj ve fázi heteronomní. Dítě neuvažuje, 

zda to, co vychází od autority je správné či není. Piaget se také dotýká pojmu morální 

realismus, který souvisí s předškolním věkem. Předškolák pravidla vnímá jako něco, co 

nelze změnit. 

Předškolní žák je schopen se s panenkou Persona Dolls ztotožnit. Je totiž stejně stará jako 

děti, mezi které přichází, a tak ji mohou vnímat jako svého vrstevníka. Přitažlivou formou 

je zve k rozhovoru a rozmlouvá s nimi. Metoda je dětem předkládána jako hra, která je pro 

děti atraktivní. Většina z dětí, mezi které panenka přichází, hru přijme velmi brzy a začne 

s panenkou komunikovat. Děti z mateřské školy se učí popisovat své pocity, kterým často 

nemusí rozumět. Je kladen důraz na to, aby pochopily i pocity druhého, co někoho vedlo 

k tomu, aby něco udělal. Tím tedy dítě získává postupem času vhled na různé situace, které 

ještě nemuselo zažít, ale o kterých se dozvídá z příběhů, a na které může reagovat. Při 

rozhovoru je přítomen také pedagog, kterému sedí panenka na klíně. Musí být schopen 

oddělovat role, kdy mluví za panenku. Panenka by měla používat stejný jazyk jako děti, když 

je stejně stará jako ony, a přispět tak ke své autenticitě. Role pedagoga musí být přítomna, 

kdy se žák chová tak, jak by neměl a učitel tedy musí zasáhnout. Dítě by bylo zmatené, 

kdyby pokyn směřující k nevhodnému chování vyšel od panenky. Dítě respektuje autoritu 

učitele.   
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2.2.2 Školní věk a jeho specifika  

Metoda Persona Dolls může být také používána na prvním stupni základní školy. 

Doporučuje se však ji používat pouze u žáků do třetího ročníku prvního stupně, u kterých je 

větší šance, že formu hry přijmou a s panenkou se ztotožní. Na následujících řádcích uvádím 

věková specifika žáků školního věku.  

Vágnerová (2012, s. 254) hovoří o vstupu do školy jako o klíčovém sociálním předělu. 

Proměňuje se role dítěte. Stává se z něj školák.  

Vágnerová (2012, s. 255) naráží na sebepojetí žáka, které je ovlivněno školní úspěšností. 

Školní věk pak pojmenovává jako období oficiálního vstupu do společnosti. Jedinec se učí 

přebírat zodpovědnost za své povinnosti. Musí pilně pracovat, snažit se a učit se, aby obstálo 

v instituci, kterou představuje škola. Kromě toho se žák učí obstát i v sociální dimenzi, 

kterou představují vztahy ve třídě. Dítě potřebuje cítit, že uspělo, jak v oblasti výkonu, tak 

v oblasti vztahů se spolužáky.  

Ve chvíli, kdy žáci nejsou motivováni výkonem, ale jejich motivace přichází z jejich 

vnitřní potřeby, vzdělávání pak může fungovat na jiné bázi než na soutěži a poměřování sil 

s druhými. Přichází pak na řadu pomoc a vzájemná podpora. Učitel musí být schopen nastolit 

tak podnětné prostředí, aby fungovala motivace vycházející od samotných žáků. V ideálním 

případě se mluví o školách sestry Cyril Mooney, kde její metodika Hodnotového vzdělávání 

sklízí úspěchy vzájemné pomoci a sounáležitosti, není však aplikovatelná na všechny školy, 

na kterých je vzdělávání upravováno kurikulárními dokumenty. Učitel musí umět hledat 

cesty, jak přivést žáky k vnitřní motivaci a rozvíjet pozitivní vztahy v kolektivu dětí.  

Vágnerová (2012, s. 255 - 256) rozděluje školní věk do tří období. Raný školní věk je 

období trvající od vstupu do školy do devíti let.  Střední školní věk probíhá od devíti let do 

konce prvního stupně základní školy (11 – 12 let). Starší školní věk trvá po celý druhý stupeň 

základní školy až do konce povinné školní docházky, tedy 9. třídy základní školy. 

Metoda Persona Dolls se kromě žáků mateřské školy týká žáků prvního stupně školy. 

Především však raného školního věku. Může se však ve zvláštních případech využít také ve 

středním školním věku. Dále se zabývám charakteristikami mladšího školního věku, mezi 

které se raný školní věk a střední školní věk řadí. Při metodě Persona Dolls žáci vymýšlí 

řešení situací, učí se pojmenovávat emoce, učí se posuzovat chování dle společenských 
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norem, seznamují se s hodnotami. Proto dále vypichuji oblasti řešení problému, emočního 

rozvoje, vnímání pravidel a norem a morální hodnocení chování.   

 Co se týče školního věku a řešení problémů, Vágnerová (2012, s. 266) charakterizuje 

žáky mladšího školního věku jako jedince, kteří se postupně začínají řídit logikou a jejími 

zákony. Žák vychází ze svých zkušeností a z reality, kterou poznává. Když se ale setká se 

situací, kterou ještě nezná a nezažilo, logiku aplikovat neumí, a v uvažování se vrací do 

předchozí vývojové fáze. Stejně tak bude postupovat u řešení těžkých úkolů či zátěžových 

situací. Představuje to pro něj jistotu, kterou v této situaci potřebuje, ač je řešení nesprávné. 

Přechod z jedné fáze do druhé je pozvolný.  

V rámci emočního vývoje Vágnerová (2012, s. 305) uvádí, že žáci ve školním věku 

začínají být odolnější vůči zátěži. Erikson (in Vágnerová, 2012, s. 305) tento věk 

pojmenovává za fázi citové vyrovnanosti. 

Vágnerová (2012, s. 305) dodává, že se školáci začínají dobře orientovat ve svých 

pocitech, ale také v pocitech druhých. Kromě toho je umí lépe ovládat. Tento jev pak nazývá 

rozvoj emoční inteligence. Rozvíjí se také racionální přemýšlení a empatie. Školák již 

dovede pochopit pocity druhého a dovede je také popsat. 

Helwig a Jasiobedzka (in Vágnerová, 2012, s. 351) popisují, že žáci mladšího školního 

věku vnímají pravidla a požadavky za důležité. Dodávají, že dokáží rozlišit normy 

společenské a morální pravidla. Žáci podle nich vědí, že se morální pravidla dotýkají 

spravedlnosti, férovosti a ohledu na druhé. Žáci vnímají jejich porušení za hrubý přestupek.  

Vágnerová (2012, s. 351 - 352) objasňuje, že stejně jako v předchozím období, jsou 

normy pro žáky na počátku školní docházky jasně dané autoritami a nezpochybňují jejich 

správnost či nesprávnost. Adaptace na školu je pak ovlivněna schopností přijetí základních 

norem v oblasti chování a respektování hodnotového systému školy. Dále srovnává porušení 

pravidel vůči spolužákům a vůči autoritě. Pro žáky je závažnější špatné chování vzhledem 

k autoritě. Dovedou také rozlišovat, jak moc je jejich chování nepřijatelné či přijatelné 

v různém kontextu.  

Vágnerová (2012, s. 353) tvrdí, že morální hodnocení chování je ovlivněno rozumem 

i emocemi. Na začátku mladšího školního věku nemají žáci problém porušit morální zásady, 

protože si spojují prosazení někoho či zisk něčeho s pocitem štěstí. I když ví, že krást se 
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nemá. Nejprve žáci řeší konflikty egocentricky a nemají problém někoho zmlátit. Postupem 

času pak vnímají takové řešení situace za morálně nepřijatelné.  

Ze školní docházkou také žáci začínají vnímat potřeby jiných a začínají si vzájemně 

pomáhat. Emoce pak pomáhají rozklíčovat důsledky chování. Morální emoce ovlivňují, jak 

bude žák danou situaci hodnotit. S tím také souvisí zaktivizování svědomí. (Vágnerová, 

2012, s. 354-355)  

Práce s příběhem v rámci rozhovorů s panenkou Persona Dolls umožňují dětem poznání 

situací, které v životě ještě nezažily. Díky tomu se žáci mladšího školního věku mohou řídit 

v situacích logikou a jejími zákony. Stejně tak je tomu u těžkých úkolů či zátěžových situací, 

které se v rámci rozhovorů mohou také otevírat. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že žáci 

logiku uplatní a nebudou se vracet k předchozí vývojové fázi. To se však děje za 

předpokladu, že si žák ze setkání s panenkou Persona Dolls něco odnáší a dovede situace, o 

kterých se baví, propojit s reálnou situací, která v jeho životě může nastat.  

2.2.3 Zakotvení hodnot ve vzdělávání 

Poslední podkapitolou kapitoly Škola jako prostředek výchovy k hodnotám je oblast 

zakotvení hodnot ve vzdělávání. Na tvorbu hodnot jedince má vliv společnost a kultura. 

Když je ale dítě malé, dopady těchto hodnot může jen těžko pociťovat. Společnost a kultura 

jsou pro něj vzdálené, nicméně se s hodnotami seznamuje prostřednictvím rodiny, která do 

společnosti patří a je ovlivněna kulturou, ve které žije. Dítě však netráví svůj čas pouze 

doma, pokud není vzděláváno doma, na tvorbu jeho hodnot má vliv také škola, ve které tráví 

mnoho času. Proto je na místě nastínit, jak jsou hodnoty zakotveny ve vzdělávání. Je nutné 

také diskutovat o tomto tématu a ptát se, co může udělat učitel proto, aby dítěti předal ty 

správné hodnoty. Otázkou však také zůstává, zda by učitel neměl žáky přivést na cestu, na 

které si děti samy vytvoří svůj žebříček hodnot, které chtějí zastávat, než jim jen pouze předat 

hodnoty učitele.  

Svět má smysl díky hodnotám, které jsou zakotveny v lidské společnosti. Hodnota má 

význam v oblasti materiální i duchovní. (Ottova všeobecná encyklopedie in Vacek, 2008, s. 

101) 

Sekera (in Vacek 2008, s. 102) uvádí soubor hodnotových orientací, které popisuje podle 

J. Kozieleckého jsou to: dionýské hodnoty (konzumace, komfort, dobré živobytí, luxus); 

herkulovské hodnoty (moc nad druhými, touha po vládě, slávě a společenském uznání); 
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apollónské hodnoty (tvořivost, poznání světa, rozvoj vědy a umění); prométheovské hodnoty 

(boj za spravedlnost, proti zlu, bolesti, krutosti, za skupinovou sounáležitost) a sokratovské 

hodnoty (sebepoznání, porozumění sobě samému, zdokonalení vlastní osobnosti). 

Každý jedinec ve společnosti se vyznačuje svým systémem hodnot, který buď vnímá, 

nebo nevnímá a řídí se převážně intuitivně. Každé chování je však vnitřním hodnotovým 

systémem ovlivněno. Pro některé osoby je obtížné své hodnoty pojmenovat, to však nemění 

nic na tom, že se hodnotami řídí. (Homola in Vacek 2008, s. 102) 

Na utváření hodnot každého jedince má vliv několik faktorů. Především je to zázemí, ze 

kterého jedinec pochází. Poté jsou to vlivy společnosti a kultury. V neposlední řadě vlivy 

sociální a výchovné, které ovlivňuje rodina a škola. Za cíl výchovně-vzdělávacích institucí 

je považováno předání hodnotového systému mladé generaci. (Vacek, 2008, s. 103) 

Hodnoty a jejich zakotvení v systému vzdělávání je Prunnerem (in Vacek, 2008, s. 103) 

datováno do nedávné doby, 60. let 20. století. Prvními, kteří se tvorbě hodnot ve školním 

systému věnovali, jsou Kluckhohn, Rogers a Rokeach.  

V českém vzdělávání se hodnoty objevují především v oblasti etické, estetické, občanské, 

multikulturní výchově, a také ve výchově k demokracii. Nemáme pro ni vymezen 

samostatný předmět. Učitel musí vědět, k jakým hodnotám chce své svěřence směřovat. 

Vychází se nejčastěji od hodnot demokratických, jako jsou: dobro, rovnost, svoboda myšlení 

a jednání, respekt, tolerance, solidarita vůči slabším a znevýhodněným, práva na důstojný 

život a jeho ochranu. V kontextu světové společnosti je to poněkud složitější. Proto jsou 

zahrnuty do výchovy vlastností a kvalit osobnosti jedince, které jsou pro žáky snadněji 

uchopitelné. Takovými hodnotami jsou myšleny: respekt, odpovědnost, spolehlivost, 

spravedlnost, soucit, laskavost, odvaha, čestnost a tolerance. (Vacek, 2008, s. 103-104) 

Vacek (2008, s. 104) dále zmiňuje dvě možnosti uchopení výchovy k hodnotám ve školní 

instituci. Prvním způsobem je výchova k hodnotám nepřímá, kdy se o dané hodnotě nemluví, 

ale naplánované činnosti k jejímu rozvoji vedou. Anebo učitel jako učivo použije samotné 

hodnoty. Vacek dále poukazuje na problém v našem školství, kdy se hodnoty samotným 

předmětem výuky nestávají, ačkoli jsou pro reálný život občas potřebnější nežli obsahy 

výuky.  
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání podporuje výchovu k hodnotám 

především v oblasti průřezových témat. Nikde se však nemluví o vlastní samostatné výchově 

k hodnotám. Na tomto místě uvádím průřezová témata a hodnoty, které sledují, citace 

z knihy autora Vacka, 2008, s. 106-107.  

Osobnostní a sociální výchova vede žáky k tomu, aby si uvědomovali hodnotu spolupráce 

a pomoci, hodnotu různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů, přispívá k uvědomování 

mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. 

Výchova demokratického občana přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, 

svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost, motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat 

slabším. 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech utváří pozitivní postoje 

k jinakosti a kulturní rozmanitosti, podporuje vztah k tradičním evropským hodnotám.  

Multikulturní výchova podněcuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je 

vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, vede k angažovanosti při potírání projevů 

intolerance, xenofobie, diskriminace a rasismu. 

Environmentální výchova přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání 

estetických hodnot prostředí, vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě. 

Hodnoty se podle Vacka (2008, s. 107) čím dál tím více začínají objevovat v rámci jiných 

předmětů a obsahů učiva. Měly by se vyučovat přitažlivou formou, aby komplexně působily 

na žákovu osobnost. A také by se měly stát cílem směřování výchovy samy o sobě.  

Metoda Persona Dolls může být považována za přitažlivou formu. Ve chvíli, kdy si žáci 

k panence získají vztah, těší se na ni a mohou s ní začít sdílet své starosti, ale i radosti. Touto 

metodou je naplňována osobnostní a sociální výchova, která vede k tomu, aby děti 

porozuměly tomu, proč je spolupráce a vzájemná pomoc důležitá, aby vnímaly, že každý 

člověk je jedinečný, a respektovaly jeho specifika. Děti při rozhovorech s panenkou lépe 

porozumí tomu, že všichni jsme lidé, ale každý je jedinečný, něco máme společné a v něčem 

se lišíme, a je to tak v pořádku. Při řešení situací, které panenka přináší a otevírá, je kladen 

důraz na spravedlnost a ohleduplnost. Vrcholem rozhovorů se poté stává taková situace, při 

které se děti dovedou zastat druhých, zamezí nespravedlnostem a umí proti nim vystupovat.   
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2.3 Metoda Persona Dolls  

Od hodnot, které by měly být zakotveny ve vzdělávání čím dál tím více, se přesouváme 

k metodě, která se může stát jedním z prostředků rozvoje hodnot v procesu vzdělávání. 

V následujících několika kapitolách se věnuji teoretickým východiskům metody Persona 

Dolls, mezi které patří přístup ant-bias a situační přístup. Poté se věnuji charakteristickým 

rysům, které si metoda s sebou nese. Navazuji cíli, které jsou neodmyslitelnou součástí 

metody. V následující kapitole popisuji způsob, jak s touto metodou pracovat. Pro metodu 

je podstatná tvorba panenky a její biografie. Aby metoda byla efektivní, vyjadřuji se také 

k plánování lekcí. Nastiňuji podmínky, které by měly být při realizaci dodrženy, a zastavuji 

se u úskalí, které mohou při lekcích nastat. V posledních dvou kapitolách se věnuji propojení 

metody s kurikulárními dokumenty vzdělávání a s hodnotami zvlášť.   

2.3.1 Teoretický základ metody Persona Dolls 

Metoda Persona Dolls vychází ze dvou pedagogických přístupů. Na prvním místě uvádím 

přístup s názvem anti-bias a na místě druhém situační přístup. Z každého přístupu si bere 

určitá východiska a propojuje je do vědomé práce s předsudky, která nese název metoda 

Persona Dolls, pro kterou je stěžejním zprostředkovatelem rozhovorů látková rekvizita, 

panenka.  

Prvním zmíněným přístupem, ze kterého metoda Persona Dolls vychází, je přístup zvaný 

anti-bias. Termín bias Derman-Sparks (1989, s. 3) objasňuje jako stanovisko či pocit, který 

může vést k nespravedlivému chování směřující k identitě dané osoby. Tento pedagogický 

přístup formuluje jako přístup, který odolává zaujatostem, stereotypům, „ismům“ a 

předpojatostem. Dále uvádí, že je důležité vystupovat proti útlaku jedince. Tyto pojmy dále 

vysvětluji za pomoci odborné literatury. 

Pojem zaujatosti neboli předsudku vysvětluje Allport (2004, s. 38) jako: úsudek, který si 

člověk vytvoří dřív, než náležitě prozkoumá a zváží fakt. Dále uvádí, že úsudek může mít jak 

povahu zápornou, tak ale i povahu kladnou. Nakonec usuzuje, že předsudek etnický má 

povahu spíše odmítavou.  

Allport (2004, s. 42) objasňuje: že definice předsudku má dvě základní složky. Musí tam 

být příznivý či nepříznivý postoj a ten musí být v nějakém vztahu k příliš zobecněnému (a 

tudíž) chybnému přesvědčení.   
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Stereotyp představuje postoj lidí k jiným etnickým skupinám neobjektivním stylem 

vedoucím až k odmítavým předsudkům. (Průcha Walterová a Mareš 2013, s. 286) 

 „Ismem“ myslí Derman-Sparks (1989, s. 2 - 3) pojmy typu rasismus, sexismus či 

handicapismus. Handicapismem je myšleno vyčlenění na základě postižení postihující 

fyzickou či mentální stránku osobnosti. Pojmem rasismus pak systém ekonomických, 

politických, sociálních a kulturních vztahů, kdy jedna rasa má převahu nad ostatními ve 

všech aspektech života. Pojem sexismu vysvětluje jako přesvědčení, že jedno pohlaví je 

méně důležité než to druhé.  

Derman-Sparks (in Felcmanová a kol. 2015, s. 21) popisuje pojem anti jako snahu o 

napravení zkreslených informací. Derman-Sparks s kolegyněmi uvedla přístup anti-bias k 

životu v osmdesátých letech dvacátého století v USA.  

Felcmanová, Randa (2014, s. 8-9) se vyjadřují k rozvoji tohoto přístupu v Evropě 

zejména v Německu projektem Kinderwelten1. Dále pak u nás se rozvíjí skrze projekty a 

organizace: Step by Step a program Varianty společnosti Člověk v tísni.  

 Felcmanová a kol. (2015, s. 21) říká: „V přístupu anti-bias vycházíme z toho, že 

předsudky mají všichni, jde tedy o to, aby nepřerůstaly do diskriminace“. 

Cíle, vycházející z vědomé práce z předsudky, které uvádí Azun, Enßlin a kol. (in 

Felcmanová a kol. 2015, s. 10) jsou to: Posílit sebevědomí dítěte ve vztahu k jeho vlastní 

identitě a identitě jeho blízkých skupin, umožnit dětem zažít rozmanitost, podnítit kritické 

myšlení vůči předsudkům, jednostrannosti a diskriminaci a podpořit děti, aby vystupovaly 

proti předsudkům a diskriminaci.   

Dalším přístupem, ze kterého Metoda Persona Dolls vychází Azun, Enßlin a kol. (in 

Felcmanová a kol. 2015, s. 17) popisují jako situační přístup, ve kterém se děti učí za pomoci 

svých smyslů. Podle Felcmanové je podstatné, aby si předškolní děti a začínající žáci 

osvojovali znalosti a dovednosti, které se jim jednou budou hodit do reálného života.  

                                                 
1 Kinderwelten = výchovně vzdělávací pracoviště v Německu zabývající se vědomou prací s předsudky 

(situationsansatz.de, 2018). 
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Felcmanová a kol. (2015, s. 17) popisuje základ tohoto přístupu, který je spjat s pěti 

dimenzemi, přičemž metoda Persona Dolls se opírá o tři z nich. Azun, Enßlin a kol. je blíže 

specifikují.  

První okruh nese název orientace na svět, ve kterém žiji. Je nezbytné, aby se pedagog 

napojil na prožitky a reálné zkušenosti dětí. Vybírány by měly být především situace, kterým 

účastníci rozhovoru budou rozumět, reagovat na ně a měnit je. Bude se pak jednat o cvičné 

situace. 

Druhá oblast se jmenuje vzdělávání. Nabízí prostor pro tvorbu obrazu o sobě, o lidech 

kolem nás a v neposlední řadě o světě. Děti také získávají pohled na hodnoty a normy 

společnosti, ve které žijí, bez čeho by se v budoucnu jen těžko obešly.  

Nejdůležitější, a zároveň třetí dimenzí, ke které směřuje Persona Dolls, je rovnost a 

rozdílnost. Bylo by dobré, kdyby každé dítě vnímalo, že je součástí skupiny, navzdory tomu, 

jak vypadá nebo jaké je. Díky tomu, že se žáci setkávají s panenkou, která není skutečným 

dítětem, je zajištěna bezpečná atmosféra a mohou se tak prodiskutovávat obtížná či 

nepříjemná témata.  

Situační přístup lze dát do souvislostí se situačními metodami, kdy děti konstruktivně řeší 

určité situace, se kterými by se v životě mohly setkat. Jsou předkládány samotným učitelem. 

Během vědomé práce s předsudky je brán zřetel především na oblast pocitů a postojů žáků. 

Tím se od situačních metod liší. Propojení však nastává v diskuzích o situacích 

pocházejících ze života žáků. Stejně je tak tomu i v situačním přístupu, kdy jde především o 

situace, které vycházejí ze zkušeností dětí. Opírají se o jejich reálný život, a tím jsou pro děti 

představitelné. Charakterizuje ho šestnáct oblastí, ze kterých tři nacházejí s metodou největší 

propojení, svět, ve kterém žiji, vzdělávání, rovnost a rozdílnost. Poslední oblast považuje 

metoda Persona Dolls za tu nejdůležitější. (situationsansatz.de, 2018)  

Metoda Persona Dolls je však na rozdíl od situačního přístupu obohacena o rekvizitu, 

tedy panenku, a nabízí tak nový náhled na vědomou práci s předsudky.  

Předsudek chápu ve své praxi tak, že může být vytvořen na základě vlivu rodiny, 

vrstevníků nebo sám o sobě proto, že žáci nemají dostatečné informace o určitém tématu a 

jsou tak náchylní poddávat se strachu z neznámého. V rámci použití metody se doufá ve 

zvědomování předsudků a jejich rozklíčování, tak aby se z nich později nestala diskriminace.   
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2.3.2 Charakteristika metody Persona Dolls 

Metoda Persona Dolls vycházející ze dvou zmíněných přístupů má své charakteristiky. 

Následující řádky seznamují čtenáře s charakteristikami metody dle několika autorů 

zahraniční i české odborné literatury.  

Každá panenka má své charakteristiky stejně jako dítě. Každý je osobnost, a stejně tak 

panenka je osobností, to napovídá už její název. Její osobnost je vyrovnaná a sebevědomá. 

Má věci, které má ráda, ale stejně tak jako děti, má něco, co ráda nemá. Libost a nelibost se 

netýká jen věcí, ale také třeba oblíbených dnů či rodinných rituálů. To, že je každý jiný, 

umožňuje nahlížet na svět toho druhého a zároveň učí pojmenovávat pocity a emoce. Žáci 

získají povědomí o tom, že něco mají lidé společného a v něčem se liší. Měli by se ale 

vzájemně respektovat a ctít. Ve chvíli, kdy se žáci naučí rozpoznat diskriminační, 

jednostranné chování zabarvené předsudky a dovedou vymyslet řešení dané situace 

v příběhu, zvyšuje se šance, že pokud se s takovou situací setkají mimo rozhovor, v reálném 

životě, budou vědět, jak zareagovat. Tím se tedy snižuje riziko vzniku nespravedlivého 

chování.  (Brown, 2001, s. 11) 

Panenky jsou jako děti. Jelikož jsou děti kreativní, dobře si situace představí a vžijí se do 

nich. Pokud je vhodně nastaveno bezpečné prostředí, děti začnou sdílet své starosti a radosti 

stejně jako panenka. Učí se tak vyrovnávat se se svými trablemi a starostmi a vzájemně se 

s ostatními dětmi obohacují a prohlubují se jejich vztahy. Když se naučí pojmenovat emoce, 

lépe se jim pak rozpoznávají a vyrovnávají se s nimi snáze. Kromě toho se rozvíjí jejich 

komunikační dovednosti a slovní zásoba. Situace se mohou týkat strachu z návštěvy lékaře, 

obavy z nového spolužáka, návštěvy domova dětí, rodinných situací zahrnující rozvod 

rodičů, úmrtí rodiče, nebo týkajících se kontaktu s lidmi z odlišné kultury a země. Persona 

Dolls také žáky učí, aby vystupovali proti šikaně či posmívání a vůbec vůči neférovému 

chování. (Bowles, 2004, s. 5) 

Jak zmiňuji v předchozí kapitole o věkových specifikacích žáků daného věku, ve chvíli, 

kdy jsou žáci schopni rozeznat situaci, řídí se pak při jejím řešení logikou a nejednají 

bezhlavě. Pojmenování emocí je pro ně důležité, aby danou situaci rozklíčovali a dokázali 

pochopit, jak se při ní cítí, z čeho daný pocit vychází a jak mu případně čelit. Tyto poznatky 

později mohou využít ve svém reálném životě.   
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Persona Dolls otevírají témata. Učitel však předtím musí mít informace o tématu, které 

otevírá. Doporučuje se začínat případovou studií a opravovat informace, které nejsou 

správné. Důležité je děti obohatit o nové pojmenování či výrazy, které popisují pocity a 

vzájemně hledat způsoby, jak se s nimi popasovat. Žáci by se měli naučit společnému životu 

ve třídě, spolupráci a prosociálnímu chování. Kromě toho se setkávají s nesnadnými 

situacemi a společně hledají řešení, jak je řešit. Každého ve třídě i celý kolektiv bychom 

měli podpořit nastavením zrcadla. Naučit děti cítit se dobře, když se setkají s rozmanitostí. 

Otevírat, jak vznikají stereotypy, a mít snahu je napravovat a porozumět jim. Při setkání 

s diskriminací naučit děti vystupovat proti ní a čelit předsudkům. Tyto cíle, kterých může 

být touto metodou dosaženo, popisuje Whitney (1999, s. 5-21). 

Panenka je osobnost jako děti, ale je vymyšlená. Vše probíhá na úrovni fikce, kterou musí 

účastníci rozhovoru přijmout. Fikcí je zajištěn odstup od reality, a tím se pohybujeme v 

bezpečném prostoru. Fikce by však měla napomoci rozklíčování situací, které se mohou stát 

i ve skutečnosti. Tím získá dítě větší předpoklad při setkání s podobou situací, že se zachová 

férově. Žáci se do rozhovorů snáze vžijí díky sdílení svých zkušeností. Panenky vypráví 

příběhy a ptají se: „A jak to máš ty? Jak ses cítil?“ a zároveň otevírají problematiku 

spravedlnosti a nespravedlnosti. Pedagog by měl umožnit prostor pro vyjádření všech dětí. 

Děti se tak učí zprostředkovat druhým, co cítí, co zažívají nebo co by v jaké situaci dělaly. 

Děti se pomocí příběhů mohou setkávat se situacemi, které již zažily, učí se jim porozumět 

a správně rozklíčovat. Mohou však poznat i situace nové, které ještě ze svých zkušeností 

neznají, a tím je zvyšována pravděpodobnost, že budou vědět, jak se zachovat, kdyby 

nastala. (Azun, Enßlin a kol., 2009, 14-15)  

Persona Dolls je metodou, která stojí na bázi vědomého setkávání se s předsudky. Překlad 

názvu metody Persona Dolls poodkrývá podstatu, že se pracuje s panenkami vyrovnanými a 

sebevědomými, panenkami s osobností. Panenka je zprostředkovatel pedagoga a žáků a 

dokonce dětí navzájem. Persona Dolls se nějak jmenují, odněkud pochází a mají svůj příběh. 

Panenky pravidelně navštěvují kolektiv děti a vyzývají je, aby si s nimi povídaly a sdílely. 

Napomáhají k tomu, aby se děti nebály mluvit o sobě, co zažívají. Zároveň jim pomáhají 

naučit se bránit se, když jsou terčem posměchu za to, jak vypadají, jak se tělesně odlišují, 

pokud jsou z jiné sociální vrstvy, formy rodiny či mluví jiným jazykem. A nejenom pokud 

se to děje jim samotným, ale také pokud jsou svědky podobného chování v jejich okolí. 

(Felcmanová a kol., 2015, s. 8) 
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2.3.3 Cíle metody Persona Dolls 

Metoda Persona Dolls je vystavěna na čtyřech základních cílech. Každý pedagog, který 

pracuje s panenkou, její příběh vytváří tak, aby se dosahovalo cíle jedna a postupem času 

docházelo až k poslednímu čtvrtému cíli. Žádný cíl není možné přeskočit a začínat dříve, 

pokud není splněn předchozí cíl. Staví se tedy na sebe jako základní kameny metody.  

Azun, Enßlin a kol. (in Felcmanová a kol. 2015, s. 18–20) popisují čtyři základní cíle 

metody Persona Dolls. 

Prvním z nich je: Posílit sebevědomí dítěte ve vztahu k jeho vlastní identitě a identitě jeho 

blízkých (skupin).  

V rámci tohoto cíle by učitel měl myslet na žákovu důvěru v sebe sama, a to tím 

způsobem, že ho bude oceňovat v jeho rolích, které zastává, a bude mu pomáhat cítit se jako 

osobnost. Poskytne mu také prostor být členem jeho sociálních skupin.  

Když panenky poprvé přicházejí mezi děti do mateřské či základní školy, první témata, 

která otevírají, se zabývají vnějšími rysy osobnosti, jako jsou barva pleti, očí, vlasů apod. 

Také se v rozhovorech otevírají témata o věku, rodinném zázemí, koníčcích, oblíbených 

věcech, ale také o tom, co kdo rád nemá. Tyto rozhovory, sledující první cíl, jsou nutné pro 

uvědomění si podobnosti mezi lidmi a hledaní věcí, které mají všichni lidé společné. Každý 

se nějak jmenuje, s někým bydlí, každý má něco rád, a naopak něco nerad.    

Ve chvíli, kdy je zvládnut první cíl, může pedagog přejít k cíli druhému, kterým je: 

Umožnit dětem zažívat rozmanitost.  

Tento cíl je nutný pro zprostředkování zkušeností s lidmi s odlišným vzhledem a 

chováním, které se liší od žáků samotných. Rozvoj empatie a respektu k odlišnosti s tím 

souvisí.  

Po zvládnutí prvního cíle, kdy se vychází od toho společného, se ve druhém cíli přechází 

k tomu, co máme jinak. Žáci se setkávají s rozdílnými rysy osobnostmi, vnitřními nebo 

vnějšími. Dále poznávají rozmanitost vzhledem ke kulturnímu či rodinnému zázemí. 

Pedagog učí žáky vyjadřovat své pocity, vžít se do druhých a respektovat vzájemné rozdíly.  

Třetím ze čtyřech cílů metody Persona Dolls je: Podnítit kritické myšlení vůči 

předsudkům, jednostrannosti a diskriminaci.  
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V rozhovorech s panenkou se žáci setkávají s předpojatými situacemi, ve kterých se snaží 

rozeznávat neférové chování. Učí se ho pojmenovávat, diskutují o něm a mohou začít 

navrhovat, jak by danou situaci vyřešili.  

V situacích, které panenky přímo zažívají nebo se s nimi setkávají v jejich 

bezprostředním okolí, nastolují otázky toho, co je spravedlivé a co už ne. Posměšky či útlak 

se týká těch charakteristik, které se nedají změnit, jako jsou původ, kultura, forma rodiny, 

náboženství, které rodina vyznává a další. Žáci rozvíjí svou schopnost empatie a 

vyjadřování.   

Posledním čtvrtým cílem, který metoda sleduje je: Podpořit děti, aby vystupovaly proti 

předsudkům a diskriminaci.  

Tento poslední cíl, je vrcholem, ke kterému metoda směřuje. Učí žáky, aby se nebáli 

aktivně vystupovat vůči nespravedlivému chování, které se děje jim samotným nebo lidem 

v jejich okolí. 

Žáci jsou již z předchozího cíle schopni rozlišit, co je spravedlivé a co už není. Měli by 

umět pojmenovat, co je v dané situaci nespravedlivé. Nyní už uplatňují schopnost řešit 

problémy a navrhovat různá řešení, jak se zachovat a bránit.   

2.3.4 Způsob práce s metodou Persona Dolls  

Na tomto místě, by již měl mít čtenář představu o tom, co to metoda Persona Dolls je, 

z čeho vychází a jaké cíle sleduje. V této kapitole dále objasňuji za pomoci odborné 

literatury, jak se s panenkou s osobností pracuje.  

Persona Doll je panenka, která přichází do dětského kolektivu a vypráví o tom, co zažívá. 

Učitel má panenku posazenou na klíně a naslouchá ji sklopením hlavy a přiložením ucha 

před její ústa. Pedagog poté dětem zprostředkovává, co mu panenka řekla ve třetí osobě čísla 

jednotného slovy: „Sára říká…“. Manipuluje s ní, jakoby byla skutečné dítě, opatrně a 

s citem. Stejně tak vyzývá děti, aby s ní zacházely opatrně a s respektem. Prohlubuje se tím 

autentičnost hry. Autenticitu také podporuje nepravidelnost návštěv panenky. Persona Doll 

navštěvuje žáky zpravidla 1x za 14 dní. (Felcmanová a kol., 2015, s. 28)   

Učitel má obtížnou roli. Musí obstát ve dvou úrovních. Žákům vypráví, co mu panenka 

říká a zároveň se rozhovoru účastní sám za sebe v roli dospělého pedagoga, který může 

upozorňovat na pravidla, která při rozhovoru platí. Také může reagovat na vyprávění 

panenky jako dospělý člověk. Tyto oddělené dimenze vyžadují od pedagoga velkou míru 
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soustředění při probíhajícím rozhovoru. Učitel totiž musí oddělovat role tak, aby aktérům 

rozhovoru bylo jasné, kdy mluví panenka a kdy promlouvá učitel. Musí mít na paměti, že 

panenka je stejně stará jako děti a svět vidí dětskýma očima. Panenka tedy nemůže děti 

umravňovat při nevhodném chování. Pro oblast kázně je tam přítomen pedagog. 

(Felcmanová a kol. 2015, s. 30) 

Pedagog, který začleňuje tuto metodu do výuky na základní škole či do programu dne 

v mateřské škole, by měl mít několik předpokladů, aby jeho práce s metodou byla funkční a 

efektivní. Mel by se snažit porozumět dětským výpovědím. Učitel se učí zároveň s dětmi. 

Při realizaci této metody prochází vývojem a učí se pohotově jednat na děti. Čas, kdy 

naslouchá panence, je prostorem, kdy učitel může přemýšlet nad tím, jak odpoví. Měl by se 

vyvarovat hodnocení výpovědí žáků. Spíše by se měl snažit pochopit podstatu 

myšlenkových pochodů dětí. Jak jejich názor mohl vzniknout. V oblasti hodnot se může 

opírat o nastavená pravidla, která ve vzdělávacích institucích platí a se kterými přicházejí 

děti do kontaktu každý den. Pokud se pedagog snaží o to, aby návštěvy panenky naplnily 

cíle vědomé práce s předsudky, měl by na ně myslet při každé návštěvě a uskutečněném 

rozhovoru. (Felcmanová a kol. 2015, s. 30)  

Metoda pedagogům umožňuje přinášet a otevírat témata, o kterých by se s dětmi složitě 

mluvilo. Sami pedagogové se učí předcházet stereotypnímu myšlení. Výpovědi dětí se snaží 

nehodnotit a dětem nepředkládat svá řešení situace, ale poskytnout dostatečný prostor, aby 

kriticky myslely samy děti. Ideálním stavem je, když metoda zafunguje na samotný kolektiv 

dětí, kde není nikdo zesměšňován a vystrkován na okraj kolektivu, ale kde k sobě děti 

přistupují s respektem a pomáhají si. Pedagogové se učí empatii a rozvíjí svou schopnost 

naslouchání. (Brown, 2001, s. 29) 

Děti si dříve či později povšimnou, že se nejedná o živé dítě. Může tedy vyvstat poznámka 

ze strany dětí, že je to jen panenka. Učitel tento názor uzná a může ocenit dobrý postřeh žáka. 

Dodá však, že si hrajeme na to, že je to opravdové dítě. Žáci brzy přijmou panenku jako 

opravdové dítě se skutečnými radostmi a starostmi. Pozorují, jaké má vlasy, co má na sobě apod. 

Častokrát se s ní sami srovnávají a ptají se, proč nemluví. Někdy si sami chtějí vyzkoušet posadit 

panenku na klín, aby jim šeptala. Některé děti fabulují, co jim panenka říká. Při rozhovorech se 

žáci učí pravidla komunikace. Je důležité naslouchat si a mluvit po sobě. Někdy je vztah mezi 

panenkou a žáky tak silný, že jí svěřují tajemství, která by nikdy učiteli neřekli. Ztratí povědomí 

o tom, že je učitel při rozhovoru stále přítomen. (Azun, Enßlin a kol. 2009, s. 17) 
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Pro dobrou praxi by se měl učitel držet několika zásad. Před samotným vnesením tématu 

by si měl sám objasnit, jaké zastává hodnoty a postoje k problematice. Vhodné je si 

stanovovat krátkodobé a dlouhodobé cíle, které učiteli pomohou pro organizaci rozhovorů. 

Nejprve by měl přicházet s pozitivním zážitkem, než vnese emočně náročnou situaci.  

Rozhovory je vhodné podpořit tvořivými aktivitami, které podporují hlubší zamyšlení dětí. 

Pomocí panenky může pedagog uvést mylný dojem například o diskriminaci na správnou 

míru. (Brown, 2001, s. 12) 

Když se pedagog rozhoduje, jaký aspekt Persona Doll, kterou přivede do kolektivu dětí, 

ponese, musí přemýšlet o dětech ve skupině. Musí zmapovat, s jakými dětmi se panenka 

bude setkávat. Rozhodování záleží na složení skupiny z hlediska ras a etnicity a pohlaví. 

Dále jsou důležité zájmy dětí, rodinné zázemí a kultura a hodnoty z ní vycházející. Při 

výskytu určité odlišnosti se pedagog musí rozhodnout, zda podpoří část žáků, kteří se ve 

skupině vyskytují. Nebo zda přinese nový aspekt, se kterým se většina žáků nesetkala. 

Panenka by neměla zrcadlit jednotlivce ve skupině a neměla by být přesným zrcadlem 

druhého. Vnáší kulturní rozmanitost, se kterou se žáci setkávají a která se vyskytuje 

v jakékoli zemi. Pro chlapce je snadnější identifikovat se s panenkou mužského pohlaví, 

která podpoří zaujetí chlapců ve skupině. (Bowles, 2004, s. 9)  

Pedagog by si měl pro efektivitu metody vést záznam o detailech, které skupině o panence 

říká. Děti si detaily velmi dobře pamatují, a pokud by pedagog zapomněl, panenka by 

ztrácela na své věrohodnosti. Stejně tak by jedna panenka neměla přinášet mnoho témat, aby 

skupina nezačala pochybovat o její autenticitě. (Bowles, 2004, s. 10) 

Pedagog panenku přináší mezi dětmi takovým způsobem, aby žáci hru přijímali. Panenka 

by neměla být součástí pomůcek ve třídě, ale měla by docházet speciálně na návštěvy. Učitel 

si ji vyzvedává a přivádí mezi děti. Podporuje to povědomí žáků o tom, že má také vlastní 

život. Při návštěvě by měl být vyhrazen prostor pro manipulaci dětí s panenkou. Vhodné je 

zařazovat přivítání hned na začátek. Uspokojí se tím potřeba žáků dotýkat se panenky. Každé 

dítě s ní může manipulovat, pozdravit ji a snadněji ji začne vnímat jako kamaráda. (Bowles, 

2004, s. 12) 

Učitel kromě svých rolí, které při rozhovoru zastává, musí dbát na podporu dětí v jejich 

názorech. Povzbuzovat je pro sdílení. Oceňovat jejich příspěvky či nápady na vyřešení 

problému. Kromě toho musí zajistit bezpečné prostředí, které je předpokladem pro funkčnost 
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rozhovoru. Měl by podporovat vztah žáků a panenky, a zároveň vztahy mezi dětmi 

navzájem. Pokud učitel promyslí a vhodně, poutavě podá dětem příběhy, podpoří vytvoření 

vztahu mezi dětmi a panenkou. (Azun, Enßlin a kol. 2009, s. 85)  

Žádný učený z nebe nespadl, a proto ani není v lidských silách možné, aby pedagog 

dokázal obstát ve všech aspektech realizace hned od začátku. Proto společnost Člověka 

v tísni, o.p.s. organizuje vzdělávací kurzy takovým způsobem, aby jejich zpětná vazba 

k proběhlým natočeným návštěvám byla co nejefektivnější. První návštěvy učitel zakusí 

ještě před tím, než obdrží certifikát. Přináší tak živé zkušenosti z kolektivu dětí a může je 

diskutovat v kolektivu nezkušených ostatních učitelů a s řadou zkušených lektorů. Chyby 

z nezkušenosti jsou tak podchyceny hned v samotném začátku a pedagog se z nich může 

poučit do dalších návštěv. První návštěva panenky a kolektivu dětí probíhá bezprostředně 

po tom, co se pedagogové seznámí s prvním cílem. Mají ho tedy živě v paměti a mohou se 

soustředit pouze na to, aby panenka a děti hledaly vzájemný vztah a propojení, tedy to, co 

mají společného. Častokrát pedagogové na školení pro práci s touto metodou přinášejí 

situace, ve kterých si nevěděli rady. Forma sdílení, nápadů a jiných zkušeností je v tomto 

případě velmi užitečná. První návštěva je také zvěčněna na videozáznamu. Je tedy možné 

zabývat se detaily a určitou situaci stále vracet a hlouběji rozebírat.  

2.3.5  Tvorba panenky, její biografie a plánování lekcí 

Aby učitel mohl vstoupit do kolektivu dětí s panenkou s osobností, musí si nejprve 

promyslet, mezi jaké děti přichází, a na základě rozhodnutí zvolit panence aspekt, který 

ponese. Pak nastává prostor pro vytvoření panenky. Následující kapitola se zabývá tvorbou 

panenky a její biografie, dále pak plánováním lekcí.  

Každá panenka nese určitý aspekt. Je něčím odlišná od ostatních. Stejně jako každý 

člověk má svá specifika. Odlišnost se může týkat barvy pleti, náboženství, kultury, formy 

rodiny, finanční stability, fyzického či psychického handicapu a dalších. Panenka je se svým 

specifikem vyrovnaná, nestydí se za něj a je silnou osobností. (Bowles, 2004, s. 13) 

Pokud má učitel zvolen aspekt, který jeho panenka ponese, přichází na řadu samotné 

vytváření její podoby. Nejprve si vybere tělo, které je vhodné pro daný rys panenky. 

Nabízená těla panenek reprezentují rozmanitost barvy pleti, a také proporční rozmanitost, 

která je běžná v životě. Žádné dítě není stejné. Její tělo je velké od 50 do 63 cm, proto, aby 

se dětem s panenkou dobře manipulovalo. Poté přichází na řadu výběr vlasů. Pedagog dále 

vytvoří obličej panenky dle předem stanovených šablon. Obličej je tvořen dle šablon proto, 



 

41 

 

aby nesl neutrální výraz a nevzbuzoval v dětech emoce. V návštěvách jde o to, co říká. 

Vypráví jak smutné příběhy, tak veselé. Neutrální výraz sedí k rozmanitosti emocí. Jako 

poslední přichází na řadu oblečení, které by mělo korespondovat s vybraným aspektem. 

(Whitney, 1999, s. 26) 

Felcmanová a kol. (2015, s. 41) upozorňuje na odbornost a vědomosti o daném tématu, 

které by měl pedagog nabýt před samotnou návštěvou dětského kolektivu. Zvážit by měl 

také možnosti, kde si o tématu zjistí informace. Jaké postoje k němu má. A zda se setkal 

s někým v reálném životě, kdo by daný aspekt nesl.  

Aby si pedagog utřídil příběh panenky a pamatoval si informace o jejím životě, pomáhá 

mu sestavit si biografii panenky. Ta se stále vyvíjí a pedagog ji doplňuje o další 

charakteristiky. Biografie se vytváří dle stanoveného vzoru, který společnost Člověka v tísni 

při školení pedagogů pro práci s Persona Dolls nabízí. Biografie se opírá o odbornou 

zahraniční literaturu. Uvádí se zde jméno panenky a aspekt, který nese. Její věk, rodinné 

zázemí, jména členů rodiny, co má ráda, co ráda dělá, v co věří, co si přeje, nejhezčí dny 

v roce a co má doma. Dále je vhodné vést si deník a zaznamenávat si rozhovory v podobě 

jejich plánů a reflexe. Učitel si tvoří obrázek o dětech, koho se například téma dotklo, kdo 

měl k tématu co říci apod. (Azun, Enßlin a kol. 2009, s. 94) 

Neodmyslitelnou součástí plánování lekcí jsou příběhy panenky. Pedagog vystavuje 

lekce, které se pojí s cíli metody. Příběhy se odrážejí od prvního cíle a postupují přes druhý 

a třetí cíl až ke čtvrtému cíli. Poutavé vyprávění panenky vtáhne děti do příběhu. Rozvíjí tak 

svou představivost, schopnost naslouchat, empatii a porozumění emocím, které se společně 

s panenkou učí pojmenovávat a poznávat. Panenka vypráví, a poté se ptá dětí, jak to mají 

ony. Děti formulují a vypráví na oplátku situace ze svého života a rozvíjí tím své 

komunikační dovednosti. Učitel nesmí zapomínat na to, že panenka, které naslouchá a za 

kterou mluví, je dítě a používá dětský jazyk. Každá návštěva panenky zahrnuje maximálně 

2 až 3 otevřené otázky směrem k dětem, aby byl prostor pro důkladnou diskuzi v poměrně 

krátkém čase, kdy se skupina dětí dokáže soustředit. Tím, jak se žáci o panence dozvídají 

více skutečností, prohlubuje se mezi nimi a panenkou vztah. Sami jsou také, ve většině 

případů, otevřeni sdílet své zkušenosti.  (Brown, 2001, s. 58) 

Pomoc pro vystavění příběhu specifikuje zahraniční literatura. Whitney (1999, s. 43) 

uvádí jako první krok před vyprávěním příběhu představení panenky. Dále předešle situaci, 

kterou panenka zažila. V situaci se skupina společně s panenkou snaží odhalit pocity. 
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Následuje diskuze nad problémem a nastínění možností řešení plynoucích od dětí. 

Závěrečným krokem je poté rozhodnutí, které řešení je nejvhodnější.  

Pedagog by měl pamatovat na oddělování rolí, aby se žák orientoval v tom, co říká 

panenka a co říká pedagog. Pokud jsou děti neukázněné a nesoustředí se či si nenaslouchají, 

může je pedagog svým pokynem zapojit zpět do rozhovoru. Lze to udělat jednoduchým 

způsobem, když pedagog naslouchá panence, řekne poté, že dobře neslyšel, co mu panenka 

říkala. Nebo naopak, vyjádří slovy panenky, že dobře nerozuměla a neslyšela, a ráda by 

věděla, co daný člověk říkal. Když se učiteli podaří vhodně oddělit tyto dvě role, je možné, 

že nastane situace, kdy děti přestanou vnímat přítomnost pedagoga a panence svěří osobní 

tajemství.  

2.3.6 Podmínky pro realizaci metody Persona Dolls  

Aby metoda byla efektivní, je třeba dodržovat několik podmínek. V této kapitole mluvím 

především o věku žáků, pro které je tato metoda určena, jejichž specifika se čtenář dozvěděl 

ve druhé kapitole teoretické části, dále pak o době trvání návštěvy, počtu žáků, uspořádání 

prostoru a na závěr zdůrazňuji bezpečnou atmosféru.  

Panenka Persona Doll navštěvuje děti od 3 do 9 let. Felcmanová poukazuje na fakt, že 

může být vhodná i pro děti až do 12 let. Rozhovor panenky a dětské skupiny se koná od 10 

do 30 minut. Čas se odvíjí od schopností dětí udržet pozornost. Ke kvalitnímu rozhovoru, 

kdy se každý dostane ke slovu, nahrává nejvhodnější počet dětí ve skupině pohybující se 

v rozmezí od 8 do 10 dětí. Pokud má učitel na starosti třídu, ve které se počet žáků blíží 30, 

je možné si ji rozdělit na dvě poloviny. Tedy každá skupina bude mít 15 účastníků. 

Vyskytne-li se v kruhu další dospělí, osvědčilo se zapojit ho do rozhovoru spolu s dětmi. 

(Felcmanová a kol. 2015, s. 30) 

Při rozhovoru je nutné, aby každý na každého viděl. Proto je doporučováno sezení 

v kruhu. Při tomto uskupení, kdy každý na každého vidí, dochází k lepší interakci mezi 

panenkou a žáky a mezi žáky zároveň. Pro velmi malé děti je někdy obtížné udržet sezení 

v kruhu, proto se doporučuje vymezení kruhu židlemi či polštářky. Místo, kde rozhovor 

probíhá, by měl být takový, kde je možné kruh uskutečnit. Zároveň by to mělo být klidné 

místo. Na střed kruhu je možné umístit předmět, který si půjčí ten, který chce něco říci. 

(Felcmanová a kol. 2015, s. 32)  

Bezpečný prostor by měl vytvořit učitel. Jistotu také dětem, účastnících se rozhovoru, 

dodají nastavená pravidla. Mluví vždy jeden, vzájemně si nasloucháme, každý bude mít 



 

43 

 

prostor mluvit, zároveň mluví jen ten, kdo chce, neděláme nikomu nic, ani panence, co 

bychom nechtěli, aby někdo dělal nám. (Felcmanová a kol. 2015, s. 45) 

Jelikož panenka navštěvuje žáky v nepravidelných intervalech, aby působila věrohodně, 

že má sama školu či školku, do které chodí, a nemůže se z ní stále uvolňovat, je třeba pravidla 

dětem stále opakovat. Čím méně je dětí přítomno rozhovoru, tím více se každé z nich dostane 

ke slovu a cítí se být vyslyšeno. V některých případech je možné návštěvu uskutečnit i 

v nadměrném počtu žáků, učitel pak sám může posoudit, zda měly všechny děti stejný 

prostor vyjádřit se, a zda se podařilo dostat do jádra věci.  

2.3.7 Úskalí při realizaci metody  

Metoda Persona Dolls si sebou nese několik překážek, které mohou během rozhovorů 

nastat. Těchto nástrah by se měl pedagog vyvarovat, aby byla metoda funkční. Aby se jim 

předcházelo, Felcmanová a kol. (2015, s. 59) mluví o aktivním naslouchání či upravení 

vystavěného příběhu.  

Následující charakteristiky možných úskalí, které se mohou vyskytnout při realizaci 

návštěv byly převzaty z Azun, Enßlin a kol. in Felcmanová a kol. 2015, s. 59–61. 

Panenka nemůže odrážet konkrétního jedince. Pokud chce učitel použít událost, která se 

udála mezi dětmi, musí příběh vystavět tak, aby nemluvil o situaci přímo. V opačném 

případě by mohlo být některé z dětí zahanbeno.  

Cíli metody je myšleno podnícení vlastního myšlení a přemýšlení dětí, rozeznávání emocí 

a tvoření úsudků. Pokud se metoda používá k moralizování, nesleduje pak cíle, ke kterým je 

metoda určena.  

Metoda Persona Dolls je metodou učení, ne terapie. Pokud dítě sdílí osobní zážitky a 

svěřuje se kolektivu a učiteli, učitel ho musí ocenit za to, že s námi sdílelo své zkušenosti a 

dodat, že to zůstane pouze v kruhu mezi účastníky. Má-li učitel pocit, že je potřeba dítěti 

odborně pomoci, může si promluvit s rodiči a vymyslet řešení či návštěvu odborné pomoci.  

Persona Dolls je panenka, která má blízko k věku dětí. Musí to být poznat i na jejím 

způsobu myšlení a vyprávění. Dospělí by se měl snažit, aby příběhy panenky neodrážely 

jeho způsob myšlení. Zpětnou vazbou pro učitele by bylo, kdyby děti přestaly mít o rozhovor 

zájem. Pak by se učitel měl zamyslet, zda vyprávění složitě nekonstruuje či zda neukrývá do 

příběhu složitou příčinu a následek. Pro řešení situací musí žáci dostat prostor, aby se cítili, 

že mohou situaci ovlivnit.  
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Pedagog při promýšlení aspektu panenky a její biografie nesmí sklouznout ke 

stereotypizaci. Panenka s tmavou barvou pleti nemusí být vždy jen z Afriky. Panenka 

nesoucí aspekt chudoby nemusí pocházet jen z rodiny, kde rodiče nejsou vzdělaní. Aktéři 

rozhovoru by si měli rozšířit povědomí o daném tématu. Učitel by neměl být ten, který jejich 

stereotypní pohledy na věci podporuje. Hodnoty každé kultury vyvstanou z potřeb lidí a 

pomáhají je lidem naplňovat. Vnímaní toho, co je a co není normální, ovlivňují především 

hodnoty a potřeby. Každá kultura však vyžaduje své specifické potřeby a sdílí jiné hodnoty.  

Tato úskalí se při realizaci metody Persona Dolls mohou objevit. Pokud však o nich budou 

pedagogové informováni, je větší pravděpodobnost, že jim budou předcházet. Především 

bych ráda vypíchla podstatu metody, že se nejedná o terapii, ale o metodu učení. Pokud se 

narazí na citlivé téma, je tedy podstatné myslet na bezpečnou atmosféru. Ve chvíli, kdy se 

žák svěří panence se závažným problémem, měl by ho pedagog řešit za pomoci rodičů či 

školního psychologa. Dále pak je při realizaci nutné přemýšlet, co říká učitel a, co šeptá 

panenka učiteli. Je třeba zohlednit věk panenky, aby se odrážel v jejích promluvách. Učitel 

má dvě role, proto si při celém rozhovoru musí uvědomovat, za koho právě mluví, zda za 

sebe nebo za panenku. Vyžaduje se tedy od něj vysoká míra soustředěnosti.  

2.3.8 Metoda Persona Dolls v kontextu RVP PV a RVP ZV 

Vzhledem k faktu, že Persona Dolls je metodou, kterou lze využít k rozvoji komunikace, 

empatie, vyjádření pocitů, rozeznání nespravedlností, řešení problémů a další, využívá se již 

od mateřské školy a dále pak na základní školách. Vzdělávání v mateřských a základních 

školách je upravováno Rámcovými vzdělávacími programy. Tato metoda je v těchto 

programech, upravujících vzdělávání, významně zakotvena. Touto kapitolou bych ráda 

vysvětlila čtenáři, na jaké oblasti metoda Persona Dolls navazuje, zastavím se především u 

klíčových kompetencí a průřezových témat.   

Metoda Persona Dolls se používá k návštěvám dětí od 3 do 8 let věku, ve výjimečných 

případech až do 12 let věku. Dle věkového rozmezí je patrné, že se metoda dotýká již velkým 

dílem mateřských škol a následně základních škol.  

V této kapitole bych ráda propojila metodu Persona Dolls s klíčovými dokumenty 

upravující předškolní a základní vzdělávání. Předškolní vzdělávání se opírá o Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (zkratkou RVP PV). Základní vzdělávání pak 

vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (zkratkou RVP ZV).  
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Společným jmenovatelem obou vzdělávacích programů je oblast zvaná klíčové 

kompetence.  

Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii vyjádřenou 

v podobě výstupů. V kurikulárních dokumentech jsou obecně formulovány jako soubory 

předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní 

rozvoj a uplatnění každého jedince. Jejich pojetí i obsah vychází z hodnot přijímaných 

společností a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence přispívají ke vzdělávání, 

spokojenému a úspěšnému životu člověka a k posilování funkcí občanské společnosti. (RVP 

PV, 2006, s. 10) 

Dle RVP PV (2006, s. 10) jsou klíčové kompetence cíli, ke kterým by mělo mířit 

vzdělávání. RVP ZV (2013, s. 10) dodává, že každý jedinec by se měl snažit dosahovat 

svého osobního maxima v oblasti klíčových kompetencí, aby se plnohodnotně mohl uplatnit 

ve společnosti. Na rozvoji těchto kompetencí se pracuje dlouhodobě již od mateřské školy, 

utváří se a upevňují během celého života. Klíčové kompetence se vzájemně prolínají a měly 

by být součástí veškerého pedagogického působení na jedince.  

RVP PV rozlišuje tyto klíčové kompetence: kompetence k učení, k řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální a činnostní a občanské. (RVP PV, 2006, s. 11) 

RVP ZV následně rozvíjí zmíněné kompetence v RVP PV, pouze nahrazuje činnostní za 

pracovní. (RVP ZV, 2013, s. 10)  

Následující charakteristiky byly převzaty z Felcmanová a kol., 2015, s. 15 – 16 a dále 

z RVP PV a RVP ZV.  

Kvalitní vzdělávání by mělo stimulovat rozvoj těchto klíčových kompetencí, které lze 

považovat za cíle vzdělávání. Metoda Persona Dolls může být jednou z metod, která jejich 

rozvoji napomáhá. Pomáhá rozvíjet především komunikativní kompetence. Skrze rozhovory 

a nastíněná témata dochází k učení. Žáci jsou stimulováni skrze otevřené otázky a nabádáni 

k přemýšlení. Bezpečné prostředí a klidná atmosféra, která by měla být součástí návštěv 

panenky, probouzí touhu v dětech mluvit a sdílet. Vypráví-li své zážitky, musí se snažit 

formulovat promluvy tak, aby jim druzí porozuměli a mohli na ně reagovat. Komunikativní 

kompetence mimo jiné také zahrnují učit se vzájemně si naslouchat.  

Kompetence k učení se rozvíjí při návštěvách díky tomu, že se děti setkávají se situacemi, 

které z minulosti neznají. Učí se hledat různé možnosti jejich řešení, tím jsou rozvíjeny také 

kompetence k řešení problémů.  
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V rámci sociálních a personálních kompetencí se žáci rozvíjí z hlediska vlastního 

sebepojetí, dále pak získávají jistotu ve vyjadřování vlastních názorů. Kromě toho se učí 

rozpoznávat nespravedlivé chování, a také rozvíjí toleranci vůči různostem ve světě. Při 

hledání vhodných řešení problémů a domluvení se na zvoleném se učí fungovat ve skupině 

a spolupracovat.  

V neposlední řadě kompetence činnostní a občanské jsou rozvíjeny v situacích, kdy si 

uvědomují svou roli ve společnosti. Dodržují pravidla a zkouší pochopit, proč je důležité 

nastavená pravidla dodržovat. Učí se hledat nová. Seznamují se s právy a povinnostmi. 

Zkoušejí kriticky pohlížet na vyprávěné situace a přemýšlí, jaká pravidla či práva byla 

narušena.  

Pouhým používáním metody Persona Dolls nemusí být cílů naplněno. Může být však 

vhodná pro motivaci a otevírání závažných témat, které se nesnáze načínají. Také může 

sloužit k uzavírání některých témat a reflexi.  

V rámci RVP PV a vzdělávacích oblastí v něm obsažených se metoda Persona Dolls 

shoduje s oblastmi dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, 

a nakonec dítě a svět.  

Metoda Persona Dolls je prostředkem k rozvoji z RVP ZV oblastí průřezových témat, 

která se týkají osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana, výchovy 

k myšlení v evropských a globálních souvislostech a multikulturní výchovy. Ovlivňují 

oblasti postojů a hodnot. Osobnostní a sociální výchova se zaměřuje na postoje o sobě 

samém a k druhým, jde o pozitivní vnímání a úsudek. Soustřeďuje se dále na hodnotu 

spolupráce pomoci druhému. Dotýká se také hodnoty rozmanitosti jak lidí, tak názorů a 

různých způsobů řešení situací. Obohacuje žáky o mravní rozměry v oblasti lidského 

chování a snaží se o to, aby se žáci škodlivého způsobu chování vyvarovali. Výchova 

demokratického občana sleduje postoje a hodnoty zabývající se aktivním přístupem k životu, 

snaží se, aby žáci ctili zákony a dokázali mít důvěru v sebe. Zároveň však, aby dokázali být 

sebekritičtí a ctili spravedlnost, svobodu a toleranci. Vede žáky k pomoci druhým, 

především slabším. Zároveň se zasazuje o vytváření postojů a hodnot v oblasti respektu ke 

kulturním či etnickým odlišnostem. Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech si klade cíle v oblasti postojů a hodnot pomoci žákům překonávat stereotypy 

a předsudky, pomáhá utvářet pozitivní postoje k rozmanitosti, zároveň se snaží upevňovat 

chování evropského občana, který je zodpovědný a respektuje tradiční evropské hodnoty. 
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V rámci multikulturní výchovy jde především v oblasti postojů a hodnot o to, aby si žáci 

dokázali uvědomit vlastní identitu, a rozmanitost vnímali jako příležitost k obohacení.  

Rámcové vzdělávací programy pro předškolní a základní vzdělávání určují, co by se ve 

výchovném působení mělo rozvíjet. Metoda Persona Dolls je možným nástrojem k tomu, 

jak například rozvíjet klíčové kompetence, které jsou podstatné k tomu, aby z jedince vyrostl 

samostatný člověk, který se o sebe bude schopný postarat a bude se schopný zařadit do 

společnosti. Dřívější tendence pamětného učení už nyní nejsou těmi nepodstatnějšími pro 

život. Proto je třeba, aby každý pedagog hledal možné metody, jak oblasti kurikulárních 

dokumentů rozvíjet. V této diplomové práci nalezne čtenář jednu z mnoha možných metod.  

2.3.9 Hodnoty v kontextu metody Persona Dolls  

V předchozí kapitole pojednávám o klíčových kompetencích, které se nacházejí 

v Rámcových vzdělávacích programech pro předškolní a základní vzdělávání. Obsah 

klíčových kompetencí, i to, jak jsou pojaty, vychází z hodnot, které společnost přijímá. 

Stejně tak průřezová témata sledují postoje a hodnoty žáků a snaží se je ovlivňovat. Poslední 

kapitolu teoretické části tedy věnuji zakotvení hodnot v metodě Persona Dolls. Nejprve se 

pozastavuji u hodnot samotných. Uvádím charakteristiky Gordona Allporta. Věnuji se také 

předsudkům, které s hodnotami úzce souvisí. Navazuji charakteristikami hodnot dalších 

osobností, a na závěr také zmiňuji Maslowovu pyramidu lidských potřeb. Existuje mnoho 

charakteristik hodnot, vybrala jsem pro mě a pro metodu Persona Dolls ty nejpodstatnější.     

Allport (2004, s. 56) nazývá osobní hodnoty kategoriemi, kterými se každý jedinec řídí. 

Lépe řečeno, člověk pro své hodnoty žije. Moc o nich nepřemýšlí. Člověk je pociťuje. Při 

střetu s jedincem, který jeho hodnoty neuznává, se jich zastává a odůvodňuje.  

Hodnotové kategorie jsou tak významné, že fakta a rozum se jim zpravidla musí 

přizpůsobit. Farmář v suché oblasti slyší, že si návštěvník stěžuje na prašnost krajiny. Odráží 

útok na místo, které má rád slovy: „Víte, mám prach rád; tak nějak pročišťuje vzduch.“ Je 

to chabá argumentace, ale slouží k obraně jeho hodnot. (Allport, 2004, s. 56) 

Kdykoli do hry vstoupí pocity, postoje a hodnoty, jsme náchylní zabývat se volným, 

toužebným nebo fantazijním myšlením. Takové předpojaté myšlení je zcela přirozené, 

protože naše práce na tomto světě je žít celistvě jako hledači hodnot. (Allport, 2004, s. 56) 

Allport (2004, s. 57) mluví o tzv. láskyplném předsudku, který definuje filosof Spinoza. 

Ve chvíli, kdy někdo někoho miluje, vnímá ho a přemýšlí o něm lépe. Avšak realita může 
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být jiná. Když je někdo zamilovaný, druhý je pro něj dokonalý a všechny jeho činy také. 

Láskyplný předsudek je pro život důležitý. Toho, koho máme rádi, bráníme za všech 

okolností. Nejprve přichází nadhodnocení toho, co milujeme, až poté přichází podhodnocení 

toho, co rádi nemáme. Dítě je většinou závislé na někom, kdo o něj pečuje. Je s osobou pevně 

svázáno a cítí k němu náklonost. Dítě se k osobě přirovnává a může být i jeho vzorem. 

Láskyplný předsudek je tady tedy dříve, než nenávistný. Než dítě může pochopit, co ho 

ohrožuje, musí nejprve milovat. Pro dítě je na počátku největší hodnotou rodina, láska a 

bezpečí.  

Allport (2004, s. 57) dodává, že nenávistný předsudek je opakem láskyplného předsudku, 

ale pod láskyplným předsudkem se jednoduše skrývá. Nikdo nikoho nebude odsuzovat za 

to, že miluje vlastní děti a udělal by pro ně vše. Mluví zde o tom, že láska se nestává 

společenským problémem. Ve chvíli, kdy však člověk hájí své hodnoty, které jsou jiné, než 

hodnoty druhého, jde proti nim a dostává se do konfliktu s tím, co vyznává a hájí druhý. 

Tyto konflikty mohou dokonce narušovat bezpečí a zájmy druhých. Když se tak stane, 

nenávist bude spatřena, ale nikdo už se nezabývá, z čeho pramení. Nikdo nerozpozná, že je 

nenávist skryta pod předsudkem láskyplným.  

Osoba pak ráda věří tomu, že to co vyznává, patří do jedné kategorie a je to skvělé. To, 

co se do kategorie už nevejde, patří jinam a dobré to není. Kategorie může být však vytvořena 

pouze na základě pocitů a není nijak podložena racionálním úsudkem. Předčasné smýšlení 

o něčem či o někom, je tedy ovlivněno vlastními osobními hodnotami. Hodnoty člověka, pro 

které žije, jsou spojeny s láskyplným předsudkem. Jejich opakem je nenávistný předsudek, 

který se často odrazí od láskyplného předsudku, avšak člověk si to vůbec nemusí 

uvědomovat. (Allport, 2004, s. 59)  

Dítě se někde narodí, někde vyrůstá, přirozeně se stane součástí nějaké skupiny a kultury. 

Od malička vyrůstá s někým, s někým se potkává a vše, co je okolo jeho života, se pro něj 

stává hodnotou. To, co ho obklopuje, dobře zná a vnímá to jako to dobré. Když se pak střetne 

s něčím, co je jiné, pro něj neznámé, nic o tom neví, bojí se. Když se něčeho bojí, nechce se 

s tím setkávat a jednoduše to začne vnímat jako to špatné, někdy až dokonce začne 

nenávidět. (Allport. 2004, s. 60)  

Hodnoty a předsudky stojí těsně vedle sebe a jedno může přecházet do druhého. Aniž by 

dítě dokázalo své hodnoty pojmenovat, cítí je a brání je. Metoda Persona Dolls se snaží, aby 

si člověk uvědomoval, že druhý může zastávat jiné hodnoty, ale přesto se spolu mohou bavit 
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a přátelit. Jelikož se tato metoda uplatňuje již v mateřských školách, kdy děti ještě předsudky 

vytvořené nemají či jsou na samém počátku, můžeme předejít vzniku budoucího 

nenávistného předsudku. Můžeme děti seznamovat s jinými kulturami a učit je o neznámých 

věcech, které se pak pro ně stanou známými a nebudou z nich mít strach.  

Metoda napomáhá tomu, aby se předcházelo pozdějšímu vytvoření předsudku. Snaží se, 

aby dítě vnímalo druhého tak, že je jiný, ale lépe řečeno jedinečný. Každý jsme jedinečný, 

originální a je to v pořádku. Aby dítě vnímalo jinakosti a odlišnosti v pořádku, musí se stavět 

na základních kamenech toho, co mají děti společného. Každý je člověk, každému se něco 

líbí, s někým a někde bydlí, každý něco nemá rád, každý má vlasy, kůži, oči, cítí, dýchá a 

vnímá. Pokud dítě pochopí, co má s druhým společné, přirozeně pochopí, že něco společné 

nemá. Avšak to společné už nezapomene.  

Allport (2004, s. 451) mluví o tolerantních lidech tak, že je pro ně snadnější porozumět 

druhým lidem a vcítit se do nich, že jsou tedy schopni empatie více než lidé netolerantní.  

Metoda Persona Dolls se snaží, aby se děti dokázaly vcítit do druhého, a když to dovedou, 

učitel může doufat, že později v životě budou tolerantnějšími lidmi. Pokud jsou drobná 

semínka zasazována a vštěpována dětem takto brzy, mají větší pravděpodobnost, že z nich 

poté vyrostou tolerantní dospělí jedinci. Pro empatii může mít člověk nadání anebo se ji 

může postupně učit. Ten, kdo se obtížně vciťuje do druhých, bude pro něj těžší tolerovat 

hodnoty druhých. Metoda se může alespoň snažit, aby se děti s empatií seznámily a učily se 

s ní pracovat.  

Průcha, Walterová, Mareš (2013, s. 92) popisují hodnotový systém jako: hierarchicky 

uspořádaný soubor hodnot, který odráží reálné pořadí (důležitost) hodnot sdílených určitou 

skupinou populace v určitém období. Je zjišťován výzkumy, které objasňují např. rozdíly 

v hodnotových systémech mladé generace a dospělých.  

Z předchozího odstavce vyplývá, že hodnoty se mění v závislosti na období, které 

společnost, či dokonce svět prožívá. Pro člověka žijícího ve válce budou důležité hodnoty 

jiné než pro člověka žijícího v míru. Hodnoty se také mění dle věku jedince. Něco jiného 

potřebuje dítě, dospívající či dospělý. Ačkoli je pravdou, že některé hodnoty zůstávají, ať už 

je válka či mír, ať je člověk dítětem, dospívajícím či dospělým. Pouze jim však v různá 

období či životní fáze bude člověk přisuzovat různou důležitost.  
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Utváření hodnot je ve své podstatě závislé na vývoji morálky. Podle slovníku cizích slov 

můžeme morálku definovat jako „souhrn mravních zásad, který se zakládá na hodnotících 

soudech o tom, zda naše jednání podporuje nebo poškozuje morální záměry (a zájmy) jiných. 

(Klimeš, 1994, s. 490) 

Průcha, Walterová, Mareš (2013, s. 158) popisují morální vývoj jako: morální usuzování, 

morální jednání jedince během života, které je ovlivněno věkem, zvláštnostmi osobnosti, 

výchovou (zejm. rodinnou), sociálním prostředím, normami dané společnosti. Probíhá ve 

stádiích. J. Piaget rozlišuje tři stádia přechodu od heteronomní k autonomní morálce; L. 

Kohlberg odlišil šest vývojových stádií přechodu od prekonvenční přes konvenční až 

k postkonvenční morálce; C.Gilliganová upozornila na kvalitativní rozdíly ve vývoji 

morálního usuzování (u žen je těžištěm morálky péče o druhé lidi, u mužů spravedlnost). 

Shalom H. Schwartz (in Dvořáková 2008, s. 43) vycházející z Miltona Rokeacha dokázal 

definovat lidské hodnoty. Definuje je jako principy, které se objevují v životech lidí jako 

důležité, a kterými se lidé řídí.  

Rokeach (in Dvořáková 2008, s. 43) hodnoty popisuje jako cestu, kterou člověk musí 

urazit, aby k nim došel, a cíl je pak ideálem, ke kterému člověk míří. Rozděluje hodnoty na 

instrumentální a terminální. Instrumentální hodnoty jsou ty, po kterých kráčíme, abychom 

dosáhli konečného chování, spadá pod ně chování. Hodnotami terminálními se poté rozumí 

ideály, o které se snažíme. Dítě v předškolním věku se zabývá právě hodnotami 

instrumentálními.  

Schwartz (in Dvořáková 2008, s. 52) uvádí hodnoty v protikladu, přičemž, člověk si ve 

většině případů vybírá právě jednu cestu, upřednostňuje jednu polohu. Příkladem 

protikladných hodnot se stává, že člověk ve většině případů volí svůj vlastní úspěch, oproti 

úspěchu druhých. Může ale nastat také opak.  

Každý jedinec má nastavený hodnotový žebříček jinak, podle sebe. V průběhu života se 

žebříček mění dle toho, co je pro člověka aktuálně důležité. Maslow (2014, s. 209) seřadil 

pyramidu potřeb a žebříček hodnot, která odráží potřeby jedince (viz příloha č. 1). Každý 

jedinec je může mít sestaveny jinak. Není však možné naplnit horní příčky pyramidy, aniž 

by nebyly uspokojeny příčky spodní.  

Společnost má předepsány zákony, které vymezují to, jak se v dané společnosti chovat, 

co by člověk neměl porušit. Kultura má nastaven systém, kterým se jedinec řídí a chová se 

ve společnosti. Dítě to dělá nevědomky, aniž by o tom vědělo, hodnoty přejímá především 
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od svých rodičů. Hodnoty dané společnosti jsou základem pro hodnoty jedince. Podle 

prostředí, kde se jedinec pohybuje, se hodnoty mohou upravovat, dotvářet či přetvářet. Dítě 

posuzuje druhé podle toho, jak samo vnímá svět, pokud se však zavčasu u něj rozvíjí 

empatie, dokáže chování druhých posuzovat v širší míře. Když je přítomen situaci, kde jsou 

napadány jeho hodnoty, brání je. Ve chvíli, kdy je ale pouze svědkem situace, kdy nezná 

hodnoty druhého, je pro něj těžké něco udělat. Když se ale do druhého dokáže vcítit, zná 

normy chování společnosti, při vyprávění s panenkou Persona Dolls se setká se situací, kdy 

je někomu nespravedlivě ubližováno, je schopný situaci rozpoznat a případně zasáhnout. Ví, 

jaké chování je férové a jaké už férové není. Ví, že je důležité respektovat druhého takového 

jaký je a ví, že druhý může mít hodnoty nastaveny jinak. I když při rozhovorech nemusíme 

hodnotu přímo pojmenovat, víme, že tam je. Víme, že hranice předsudků a hodnot jsou velmi 

blízko, a někdy se prolnou. Proto je důležité se o předsudcích učit. Metoda Persona Dolls je 

jednou z možných metod, jak o nich učit a jak se s dětmi bavit o závažných tématech a 

zvědomovat tak práci s předsudky.    
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2.4 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části pojednávám o metodě Persona Dolls, která je jednou z možných metod, 

jak se s dětmi bavit o vážných tématech, seznamovat je se situacemi, se kterými se dosud 

nepotkaly, popisovat pocity, kriticky přemýšlet a vystupovat proti nespravedlnostem, které 

se dějí. Touto metodou mohou pedagogové rozvíjet klíčové kompetence komunikativní, 

osobnostní a sociální a kompetence k řešení problémů. Dále pak průřezová témata, která 

sledují postoje a hodnoty. Během rozhovorů mohou vyjádřit své postoje k dané situaci, a tím 

podporovat hodnotové vzdělávání, které může být někdy obtížné do výuky začlenit.  

Úvodní kapitola jsem věnovala současným trendům primární pedagogiky v České 

republice, které se vyvíjely od 20. století. Konkrétně jsme pospala potřebu zabývat se 

rozvojem postojů a hodnot, a dále pak osobnostním rozvojem. Do popředí se tak čím dál tím 

více dostávají inovace ve vzdělávání. Dále jsem vyzdvihla určitá specifika předškolního a 

školního věku, pro které je metoda Persona Dolls určena. Také se dotýkám zakotvení hodnot 

ve výchově školy mateřské a školy základní. Další kapitoly jsem věnovala metodě Persona 

Dolls. Týkaly se teoretických východisek metody, fungováním metody a jejích cílů. 

Objasnila jsem práci učitelů vzdělaných v této metodě. Zmínila jsem také úskalí, která 

mohou vyvstat při realizaci. 

V rámci teoretické části jsem metoda zasadila do kontextu kurikulárních dokumentů. 

Především se dotýkám klíčových kompetencí, jejichž obsah vychází z hodnot společnosti, 

dále pak průřezových témat, která směřují k formování postojů a hodnot žáků. Poslední 

kapitolu věnuji hodnotám samotným. Ukazuji několik způsobů nahlížení na hodnoty, včetně 

Maslowovy pyramidy lidských potřeb, a zasazuji je do kontextu metody. Poukazuji na velmi 

tenkou hranici mezi předsudkem a hodnotou. Jedinec své hodnoty nemusí pojmenovávat, 

ale když na to přijde, bude je bránit.  

Z teoretické části vyplývá, že metoda Persona Dolls by mohla být prostředkem pro rozvoj 

klíčových kompetencí a postojů a hodnot, ke kterým se vzdělávání snaží obracet. Zda jsou 

metodou klíčové kompetence, postoje a hodnoty skutečně rozvíjeny, budu sledovat 

v empirické části této práce. Aby však k rozvoji zmíněného mohlo docházet, musí být 

dodrženy zásady práce s metodou Persona Dolls v praxi. Proto jsem se rozhodla sledovat i 

oblast metodických zásad práce s metodou Persona Dolls, které mohou často pro pedagogy 

v praxi představovat výzvu.   
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3 Výzkumná část 

Výzkumná část této diplomové práce se zabývá ověřením teoretických východisek 

uvedených v teoretické části.  

Teoretická část objasnila metodu Persona Dolls včetně zásad práce pedagoga, které by 

měly být dodrženy, aby byla metoda funkční. Výzkum se těmito zásadami zabývá. Dále pak 

vychází z poznatku, že pokud jsou dodrženy správné zásady práce pedagoga, mělo by 

docházet k rozvoji klíčových kompetencí, postojů a hodnot, v nichž našla teoretická část 

shodu.  

Pro empirickou část této práce byl zvolen kvalitativní výzkum, pro který je důležité 

zkoumání jevů do hloubky. Byly použity dvě metody kvalitativního výzkumu, především 

pozorování a interview.  

Výzkum jsem uskutečnila podle Korthagenova cyklu ALACT, týkajících se pěti fází. 

Tento cyklus blíže charakterizuji v kapitole objasňující výzkumný design a výzkumné 

metody.   

Empirická část je rozdělena do čtyřech hlavních kapitol. První kapitola je věnována 

východiskům výzkumu. Dotýkám se zde cílů, plánu, výzkumného problému, výzkumných 

otázek, dále pak designu výzkumu a výzkumných metod. Druhá kapitola se věnuje 

charakteristice výzkumného vzorku. Kapitola následující pak realizaci výzkumu a zároveň 

jeho interpretaci v rámci akčního výzkumu. Závěrečná kapitola s názvem diskuze shrnuje 

poznatky výzkumu a uzavírá tak výzkumnou část této práce.   

  



 

54 

 

3.1 Východiska výzkumu  

Vzhledem k dosud neprozkoumané oblasti použití metody Persona Dolls na prvním 

stupni základní školy, a metodologie práce s ní v dlouhodobém čase, která by mohla být 

jedním z nástrojů pro rozvoj oblasti klíčových kompetencí, postojů a hodnot, je tento 

výzkum jedním z prvních, který přináší informace o charakteru metody v dlouhodobém 

měřítku. Východiskem pro tento výzkum se stala snaha zjistit, zda při správných zásadách 

práce s panenkou Persona Doll dochází k rozvoji klíčových kompetencí, postojů a hodnot, 

ke kterým se mohou vyjádřit žáci prvního stupně základní školy.  Dále pak, zda jsou 

poznatky získané v rámci setkávání se s panenkou Persona Doll uplatňovány v reálném 

životě žáků v prostředí školy.  

3.1.1 Charakteristika a cíle výzkumu  

Cílem výzkumné části této diplomové práce je ověření teoretických poznatků metody 

Persona Dolls, zda při vhodné metodologii dochází k rozvoji klíčových kompetencí, postojů 

a hodnot žáků.  

Zaměřuji se tedy na práci pedagoga s panenkou, která by měla vést k rozvoji klíčových 

kompetencí formulovaných v RVP ZV, které vychází z hodnot společnosti. Ve výpovědích 

žáků budu sledovat, zda dochází k vyjadřování postojů a hodnot během rozhovorů a zda má 

tato metoda na jejich rozvoj vliv.  

Vzhledem k důkladnému proškolení a získání teoretických poznatků o metodě Persona 

Dolls a následném vyrobení vlastní panenky jsem se rozhodla pro akční výzkum dle 

Korthagenova cyklu ALACT, který bere v potaz malý výzkumný vzorek a jsou pro něj 

důležité metody kvalitativního výzkumu.  

Předmětem zkoumání se stala má práce, konkrétně tedy plánování, realizace a reflexe 

výukových jednotek při práci s panenkou. Abych se při návštěvách mohla soustředit na 

rozhovory s dětmi a jejich spontánní reakce a vhodně metodu používat, a návštěvy poté 

sledovat očima pozorovatele, rozhodla jsem se všechny návštěvy panenky v rámci dětského 

kolektivu natočit, a následně videa analyzovat do hloubky. Akční výzkum zde sloužil 

k tomu, abych se na základě vlastní reflexe mohla vyvarovat překážek při práci s panenkou 

a soustředit se na rozvoj klíčových kompetencí, postojů a hodnot.  

Dále jsem pomocí kvalitativní výzkumné metody pozorování zjišťovala, zda dochází 

k aplikaci poznatků získaných dětmi z návštěv panenky v jejich reálném životě ve škole.  
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3.1.2 Plán výzkumu, výzkumný problém a výzkumné otázky 

Empirická část této diplomové práce se zaměřuje na zkoumání správné metodologii práce 

s metodou Persona Dolls za pomoci akčního výzkumu. Dále pak na ověření přítomnosti 

rozvoje klíčových kompetencí, postojů a hodnot v rámci uskutečněných rozhovorů.  

Na základě analýzy odborných pramenů byly pro výzkumný problém vytyčeny 

následující oblasti zkoumání. První z nich se týká podmínek práce pedagoga s metodou 

Persona Dolls v kontextu dané třídy. Druhá z nich se týká propojení metody Persona Dolls 

a Rámcového vzdělávacího programem pro základní vzdělávání v oblasti klíčových 

kompetencí komunikativních, sociálních a personální, a k řešení problémů, dále pak 

rozvojem postojů a hodnot. Poslední z nich se zabývá ověřením účinnosti metody Persona 

Dolls v reálném životě dětí.  

Na základě výzkumného problému a oblastí jeho zkoumání byly vytyčeny tyto výzkumné 

otázky: VO1: Za jakých podmínek je metoda Persona Dolls funkční v kontextu dané třídy? 

VO2: Jak se daří za pomoci metody Persona Dolls rozvíjet oblast klíčových kompetencí? 

VO3: Jak se daří za pomoci metody Persona Dolls rozvíjet oblast postojů a hodnot? VO4: 

Jaký vliv má metoda Persona Dolls na projevy dětí v reálném životě (zaměřeno na život ve 

škole)?   

3.1.3 Výzkumný design a výzkumné metody 

Vzhledem k povaze výzkumu, předeslaným cílům a výzkumnému problému jsem se 

rozhodla pro metodu akčního výzkumu.  

Průcha, Walterová, Mareš (2009, s. 15) akční výzkum popisují ve svém pedagogickém 

slovníku jako metodu, která si klade za cíl proměňovat a pozitivně ovlivňovat vzdělávání 

žáků v praxi a řešit současné potřeby školy. Používá pro to systematický proces hodnocení, 

plánování a reflexe a další způsoby intervence, na základě kterých poté předkládá způsoby 

řešení, které v praxi ověřuje a mapuje efekty a změny, ke kterým dochází. Akční výzkum 

uplatňuje pedagog, který využívá znalostí o třídě, ve které působí.  

Soustavné reflexe učitele otevírají prostor pro návrhy dalších způsobů řešení, které jsou 

šité na míru dané třídy. Lekce, reflexe, způsoby řešení, výběr jednoho způsobu, experiment, 

analýza výsledků tvoří cyklus, který se stále opakuje.  
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Učitel se stále pozoruje, reflektuje a experimentuje, tím se stále zdokonaluje. Reflexe je 

stěžejní součástí akčního výzkumu, na základě které dochází k promýšlení následujících 

kroků.  

Zkušenostní učení blíže popisuje Korthagen (2011, s. 58) jako průběh, při kterém učitel 

nejprve jedná, poté reflektuje. Proces reflektivního učení neboli Korthagenův cyklus se 

skládá z pěti fází. První fáze se nazývá jednání, učitel jedná a pedagogicky působí na žáky. 

Druhou fází se stává zpětný pohled na jednání, tedy učitel se zamýšlí a rekapituluje, jak 

jednal. Třetí fází je uvědomění si podstatných aspektů, kdy učitel hlouběji posuzuje a zabývá 

se tím, jak jednal a jak působil na své žáky. Předposlední čtvrtou fázi učitel hledá různé 

alternativy a postupy, jak mohl jednat, Kortaghen tuto fázi nazývá jako vytvoření 

alternativních postupů jednání. Poslední pátou fází je vyzkoušení, učitel vybere jednu 

možnost z alternativních postupů jednání a aplikuje ji. Pátá a poslední fáze se navíc stává 

novým jednáním a cyklus začíná opět od začátku. Korthagen cyklus pojmenovává jako 

model ALACT, který v sobě ukrývá zkratku fází v anglickém jazyce Action, Looking back, 

Awareness of essential aspects, Creating alternative methods, Trial (viz příloha č. 2).  

Učitel tedy musí aktivně uplatňovat sebepozorování a dokázat kriticky nahlížet na své 

předchozí jednání. Dochází u něj k analýze vlastních myšlenek a pocitů, které měl při 

předchozím jednání. Ve druhé fázi musí být učitel schopen uvědomit si, jaké následky mělo 

jeho jednání na děti, jak na ně působil, jak je ovlivnil. Rozklíčuje-li následky, ubírá se 

k promýšlení nových způsobů a postupů jednání. Vymýšlí jich hned několik a jednu z variant 

si vybírá, tu poté zkouší v poslední fázi, která se stává zároveň první fází nového cyklu. 

Cyklus se stále opakuje v modelu ALACT a tím se zacyklí jednání učitele, které se 

podrobuje jeho hlubší reflexi a analýze a dochází k profesnímu rozvoji pedagoga.  

Při mém výzkumu dle Kortaghenova cyklu s názvem ALACT využiji kvalitativní 

výzkumnou metodu pozorování (sebepozorování). Během analýzy videí jsem se snažila 

pozorování vyhodnotit pomocí kódování vytyčených kategorií.  

Gavora (1996, s. 16) metodu pozorování popisuje jako metodu, která se zaměřuje na 

pozorování činností zúčastněných osob. Pozorování se zaznamenává či popisuje a následně 

vyhodnocuje. Pozorují se nejen zúčastnění lidé, ale také předměty, se kterými přichází do 

kontaktu, poté také prostředí, kde se akce uskutečňuje.  

Při svém pozorování jsem využila nestrukturované participační pozorování, kterému se 

říká zúčastněné. Gavora (1996, s. 21) dodává, že při zúčastněném pozorování se výzkumník 
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snaží o to, aby získal hlubší informace o realitě, kterou pozoruje a zkoumá. Toto pozorování 

může trvat týdny až měsíce. Délka pro pozorování musí být takto dlouhá, aby byl výzkumník 

schopen proniknout do reakcí a myšlení pozorovaných a porozuměl jim. Nazývá se 

zúčastněné proto, že výzkumník se účastní činností spolu s pozorovanými. Je stále s nimi 

nebo se dokonce může sám podílet na aktivitách.  

Gavora (1966, s. 21) dále popisuje, co je pro pozorovatele důležité. Součástí hlubšího 

pozorování zúčastněných se pro výzkumníka stávají zápisky, které se sestávají z doslovných 

promluv lidí. Pozorovatel je nijak nepodrobuje hodnocení či interpretaci. Zápisky si datuje, 

aby byl schopen vyhodnotit, jak šly události za sebou. Každý pozorovací blok pak shrne. 

Zde pak popisuje hlavní myšlenky, stanovuje vzniklé otázky, popisuje problémy a 

komentuje je. Dalším pozorování poté dotváří jeho předběžné formulace a dostávají se tak 

více do hloubky.  

Výzkumníkem jsem se v souvislosti akčního výzkumu stala já sama. Návštěvy panenky 

Persona Doll jsem dokumentovala za pomoci videa, které jsem následně analyzovala pro 

dosažení hlubší analýzy.     

Další výzkumnou metodu, kterou jsem použila, je interview. Gavora (1966, s. 65) dodává, 

že pro úspěšné zvládnutí rozhovoru je důležitý raport. Raport pak vysvětluje jako přátelský 

vztah, který je navázán mezi výzkumníkem a dotazovaným, který vede k přátelské otevřené 

atmosféře. Gavora (1966, s. 66) se dále zastavuje u prostředí, kde rozhovor probíhá. 

Výzkumník by měl dbát na to, aby prostředí bylo pro rozhovor vhodné, tedy uzavřené klidné 

místo, kde se nebudou vyskytovat další osoby. Vhodným prostředím pak nazývá kabinet či 

volnou třídu. Interview jsem volila strukturované s otevřenými otázkami, během kterého 

jsem mohla proniknout do postojů respondenta.  

Pro potřeby akčního výzkumu jsem volila strukturované interview s otevřenými otázkami 

a několika uzavřenými otázkami, které jsem uskutečnila s třídní paní učitelkou třídy, kterou 

již druhým rokem navštěvuji s panenkou Sárou. Pro zachování anonymity paní učitelky budu 

používat náhodné písmeno Y. Ve třídě paní učitelky Y. působím také druhým rokem jako 

párová učitelka a máme mezi sebou přátelský vztah. Raport, u kterého se pozastavuje 

Gavora, byl tedy naplněn tím, že se s Y. dobře známe. Pro rozhovor jsem zvolila kabinet. 

Předem jsem si zajistila, aby do kabinetu nikdo během rozhovoru, na který jsem vymezila 

60 minut, nevstupoval. Rozhovor jsem uskutečnila na začátku výzkumu. Během výzkumu 

jsem se s Y. radila, kam mám dále směřovat a byla mým pomocníkem na cestě akčního 

výzkumu.  
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3.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Realizaci výzkumné části jsem uskutečnila na základní škole, pro kterou budu používat 

zkratku X., vzhledem k zachování anonymity školy. Ve škole X. působím již druhým rokem 

jako párová učitelka. Ve škole se žáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu 

s názvem KUK. Zkratkou se rozumí tři pojmy Komunikace – Učení – Kooperace. Škola se 

snaží o to, aby se každý žák učil naplno a s radostí a dosahoval svého osobního maxima. 

Škola X. integruje žáky se specifickými poruchami učení a dále žáky cizince. Proto jsou 

pedagogové vedeni k tomu, aby jejich plánování bylo efektivní a přizpůsobeno žákům. 

Podporuje se zde partnerství mezi žáky a učiteli. Kolektiv pedagogů je spolupracující, sdílný 

a vzájemně se obohacuje. Učitelé se učí pracovat v tandemech, a tím se stále vzájemně 

podporují v sebezlepšování.  

Škola je zapojena do mnoha projektů například Pomáháme školám k úspěchu, Ekoškola, 

Zdravá škola atd. Škola se také v roce 2007 stala fakultní školou pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy. Řady pedagogického sboru také oživuje několik učitelů naživo.  

Škola začleňuje jako povinný předmět od 3. ročníku prvního stupně základní školy 

Dramatickou výchovu (dále jen DV). V 1. a 2. ročníku jsou výstupy DV integrovány do 

některých předmětů. 3. ročníky navštěvují předmět DV jedenkrát za 14 dní. 4. – 5. ročníky 

mají DV v dotaci 1 hodiny týdně. 6. – 8. ročníky v dotaci 0,5 hodiny týdně a 9. ročníky se 

s DV setkají v rámci blokového vyučování.  

Škola je vybavena specializovanými učebnami, které jsou vhodné pro vyučování 

předmětu DV. Nabízí volný prostor k pohybu, některé jsou vybaveny kobercem, pomůckami 

jako jsou kostýmy či Orffovy nástroje. Všechny mají možnosti širokého využití 

audiovizuální techniky.  

V 1. a 2. třídě je DV vyučována vyškoleným učitelem. Metody a techniky DV využívá 

nejčastěji v předmětech Svět kolem nás, Český jazyk, Čtení, Výtvarná výchova a Hudební 

výchova. Jsou to předměty, které mohou sledovat lidské jednání.  

Ve 3. – 8. třídě DV vyučuje aprobovaný učitel. Efekt DV je zesílen tím, že se třídy dělí 

na polovinu. Dramatická práce slouží pouze účastníkům a nepočítá se zde s výsledným 

jevištním tvarem.  

V 9. třídě je DV vyučována blokově v rámci návštěv různých divadelních představení. 

Po následném zhlédnutí představení je vymezen čas na reflexi a rozbor viděného.  
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DV je zařazena do povinných předmětů proto, aby sledovala osobnostní a sociální rozvoj 

každého jedince. Učitelé se pomocí ní snaží u žáků rozvíjet tělesné a duševní schopnosti, 

dále pak rozvíjet dovednost komunikace a hry. Nabízí prostor pro zkoumání postojů druhého 

a prostor pro zkoumání vlastního jednání a motivace. DV žáky vede ke vzájemné spolupráci 

a aktivní účasti při společné tvorbě. Využívá se vlastního prožitku a zkušenosti při jednání. 

Dále tento předmět u žáků rozvíjí průřezová témata, jako jsou Osobnostní a sociální 

výchova, Výchova demokratického občana a Multikulturní výchova. A rozvíjí klíčové 

kompetence komunikativní, sociální a personální a v neposlední řadě kompetence k učení.   

Předchozí charakteristiky školy byly převzaty z internetových stránek školy, které zde 

kvůli zachování anonymity neuvádím.  

Realizaci mého výzkumu jsem uskutečnila ve druhém ročníku této základní školy. V této 

třídě působím druhým rokem jako párová učitelka. Minulý rok jsem třídu začala navštěvovat 

s panenkou Sárou, kterou jsem si vyrobila díky vzdělávacímu semináři, který organizuje 

Člověk v tísni, o.p.s. Žáky s panenkou navštěvuji druhým rokem. V prvním ročníku 

návštěvy probíhaly v rozmezí 14 dní až do jednoho měsíce. V prvním pololetí druhého 

ročníku jsem návštěvy realizovala pravidelně jedenkrát za měsíc.  

Třída se minulý rok skládala z 28 žáků. Ve druhém ročníku třídu obohatil jeden chlapec. 

Nyní má tedy třída 29 žáků. Z toho 16 dívek a 13 chlapců.  

Třída je velmi rozmanitá. Zahrnuje žáky jak nadané, tak žáky se specifickými poruchami 

učení, kromě toho do třídy chodí 5 žáků cizinců.  

Pro zachování anonymity žáků jsem zvolila náhodná písmena.  

Žáci cizinci rozumějí českému jazyku bez obtíží. Plynule česky mluví 3 z nich, občas 

mají potíže při skloňování či zapomínají psát háčky a čárky nad písmeny. 2 z nich hovoří 

česky s obtížemi. Mají obtíže jak s mluveným tak s písemným projevem. Žák K., který třídu 

navštěvoval už minulý rok, se však hodně rozvinul a zlepšil v písemném i mluveném projevu 

v českém jazyce, za pomoci své asistentky a soustavné práce třídní učitelky. Žák M., který 

do třídy patří až od tohoto školního roku, má potíže dát dohromady jednu souvislou větu 

v písemném i mluveném projevu v českém jazyce. Na několik hodin týdně k němu dochází 

asistentka.  

Do třídy patří 3 žáci, kteří vykazují znaky nadaných žáků. 2 chlapci a 1 dívka uměli číst 

před nástupem do školy, psát a také počítat bez chyb. Mají rozvinuté logické myšlení 
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v oblasti matematiky, ale také logické myšlení v oblasti porozumění textu. Jsou sociálně 

vyspělí a vykazují známky empatie vůči spolužákům.  

3 žáci vykazují známky v oblasti specifických poruch učení. Jedné z nich, žákyni L. byla 

diagnostikována hraniční úroveň inteligence a pracuje během celého týden za pomoci své 

asistentky.  

Většina žáků pochází ze sociálně silného prostředí. Několik žáků má však rozvedené 

rodiče. Žák M. pochází z prostředí, které je pro jeho růst a vývoj málo podnětné. Každou 

volnou chvíli hraje na tabletu nebo kouká na televizi. Rodiče se nevěnují jeho domácí 

přípravě do školy. Nerozeznává, co je správné a špatné chování. Používá ve škole sprostá 

slova a nemá nastaveny hranice mezi tím, co se ve škole smí a co ne. Jeho rodiče s paní 

učitelkou nespolupracují. Vzhledem ke skutečnosti, že rodina se školou nespolupracuje, jeho 

práce s asistentkou zaznamenává pouze drobné krůčky. 

 Ve třídě je uplatňována párová výuka. U této třídy působím jako párová učitelka druhým 

rokem.  

Třídní paní učitelka Y. se snaží žáky motivovat pozitivní popisnou zpětnou vazbou, žáci 

tudíž přesně vědí, co paní učitelka oceňuje. Vede žáky k tomu, aby se také učili oceňovat 

druhé spíše než je kritizovat. Při hodinách vytváří příjemnou přátelskou atmosféru a vede 

žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci. Ve svých hodinách uplatňuje metody Čtením a 

psaním ke kritickému myšlení, stejně tak spolu se mnou metody Dramatické výchovy.  
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3.3 Realizace výzkumu  

V této kapitole bych ráda nastínila, jak jsem realizovala akční výzkum na Základní škole 

X. ve druhém ročníku. Lekce metody Persona Dolls jsem vytvářela a reflektovala podle 

Kothagenova cyklu ALACT. Po reflexi každé lekce následně vzniklo několik doporučení 

pro následující lekci. Výzkum jsem prováděla od začátku školního roku do konce pololetí, 

tedy od září 2017 do ledna 2018. Každý měsíc jsem třídu navštívila jedenkrát. Vzniklo tedy 

celkem 5 lekcí, které jsem podrobila akčnímu výzkumu. Během září jsem také provedla 

rozhovor s paní učitelkou Y., ve kterém jsem si předeslala za cíl reflektovat, kde se nyní děti 

nachází v oblasti chování, vztahu panenky a žáků, v oblasti postojů a hodnot, způsobu 

včlenění do výuky, výhody, které dětem návštěvy panenky přináší a další. Dále jsem během 

září uskutečnila lekci s žáky na téma: Proč jsou lidé chudí, ve které jsem si předeslala za cíl 

zjistit postoje k danému tématu. Během výzkumného šetření jsem prováděla pozorování 

žáků v reálném životě školy, které jsem si následně zapisovala dle data.   

Metoda Persona Dolls je používána v této třídě od října 2016, od té doby, kdy jsem získala 

certifikát pro práci s touto metodou a svolení rodičů žáků tuto metodu v dané třídě 

uplatňovat. První rok byl věnován především cílům 1 a 2, tedy navázání vztahu mezi žáky a 

panenkou, nacházení společného, posílení vztahu k sobě samému. Dále pak sledování 

vzájemných odlišností a jedinečností. V závěru předešlého roku byl zahájen cíl 3, v rámci 

kterého jsme otevřeli aspekt panenky. Následující rok jsem navázala pokračováním cíle 3 a 

4 a ověřování funkčnosti metody v rámci akčního výzkumu. 

 Zkušenosti s metodou Persona Dolls jsem měla již z roku 2014 - 2015, kdy jsem se 

v rámci školení pedagogů pro tuto metodu účastnila celého semináře jako zapisovatelka. 

Zapisovala jsem veškeré výpovědi lektorů či účastníků. Účastníci se s lektory scházeli 

v rámci školení 3x. Každý běh školení probíhal po dobu 3 dní. Následně jsem jako pomocník 

vzniku české příručky o metodě Persona Dolls navštěvovala dva pedagogy v terénu. 

Sledovala jsem jejich práci s metodou a dětským kolektivem, návštěvy panenek natáčela a 

následně videa podrobila analýze. Také jsem s nimi uskutečnila rozhovor, který se konal 

následně po lekci. Strukturované interview s otevřenými otázkami se týkalo oblastí, jako je 

plánování, realizace, reflexe, práce s panenkou, tvorby biografie, příběhů a nakonec 

propojení metody a kurikulárních dokumentů. Následná data jsem vyhodnocovala.  

V roce 2016 jsem se stala účastnicí nového kurzu a bylo mi umožněno vytvořit si vlastní 

panenku. Teoretické poznatky jsem měla propojeny se sledováním praxe jiných pedagogů. 
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Výhodou také pro mě bylo, že jsem nastoupila na základní školu X, a mohla panenku 

vytvářet s aspektem, který se hodil pro konkrétní kolektiv dětí.   

Zvážila jsem několik možných aspektů, které jsem panence mohla přisoudit s ohledem na 

kolektiv žáků. Uvažovala jsem nad aspektem barvy plet, protože se ve třídě vyskytuje 

několik žáků s jinou barvou pletí, než mají ostatní žáci. Dále jsem přemýšlela nad jinou 

formou rodiny, protože se ve třídě vyskytuje několik žáků s rozvedenými rodiči. V těchto 

obou případech se jednalo o hrstku žáků, na kterou bych zvoleným aspektem zbytečně 

upozorňovala. Všímala jsem si, že žáci kamarádí s ostatními bez ohledu na barvu pleti. 

Zvolila jsem nakonec aspekt chudoby. Uvážili jsme společně s třídní paní učitelkou Y., že 

většina žáků pochází z majetné rodiny. Chtěla jsem tedy, aby se s aspektem chudoby 

seznámily a vnímaly ho jako přirozenou součást života. Důraz jsem také při tvorbě biografie 

kladla na soudržnost rodiny a vzájemnou pomoc.  

Na základě zvoleného aspektu jsem vytvořila biografii panence (viz příloha 3), kterou 

jsem pojmenovala Sára Malinová. Panenka Sára je stejně stará jako žáci, které navštěvuje. 

Minulý rok ji bylo 6 a nyní ji je 7 let. Roste tedy s žáky, jako by byla skutečné dítě. 

Předpokládala jsem, že bude obtížné panenku přijmout ze strany chlapců. Je to sice dívka, 

ale přisoudila jsem ji proto klučičí povahu. Ráda hraje fotbal. Baví se s chlapci. Nezajímá se 

o oblékání. Měla jsem obavy především u jednoho chlapce, který působil vyspěleji než 

zbytek třídy. Proto jsem Sáře vymyslela rodinu, která se mimo jiné skládá z dalších dvou 

bratrů. Stejně tak to má vyspělý chlapec. Doufala jsem, že se poté pro něj bude snadnější 

s panenkou ztotožnit.  

3.3.1 Zkušenosti z prvního roku práce s metodou Persona Dolls 

Na tomto místě bych se ráda věnovala reflexi proběhlého ročního používání metody 

Persona Dolls na X. Spatřuji to jako důležité s ohledem na navazování těchto skutečností 

akčním výzkumem. Nejprve jsem musela získat souhlas od rodičů, zda souhlasí se 

zavedením do školní výuky a zda souhlasí s natáčením některých návštěv pro studijní účely. 

Po získání souhlasů jsme spolu s Y. naplánovaly, že návštěvy panenky Sáry budeme 

uskutečňovat v pátek 4. hodinu, v rámci výuky předmětu Svět kolem nás. Vzhledem k tomu, 

že je na škole využívána párová výuka, bylo pro mě snadné metodu zařadit do běžné 

vyučovací hodiny. Jedna paní učitelka zůstala s polovinou žáků v prostoru třídy, kde 

probíhala dvaceti minutová výuka v rámci předmětu Svět kolem nás. Druhou polovinu žáků 

jsem si odvedla do školní družiny, kde bylo možné sedět v kruhu. V půlce vyučovací hodiny 
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jsem poloviny vyměnila. Návštěvy panenky zpočátku probíhaly 1x za měsíc. Poté se omezily 

na navštěvování třídy 1x za měsíc. Několikrát jsem chtěla, aby Y. byla návštěvě přítomna a 

viděla, jak žáci reagují, proto jsme se rozhodly jednou za čas návštěvy uskutečnit s celou 

třídou najednou.  

Při první návštěvě panenky se děti smály, tomu jak vypadá. Jeden chlapec ji nazval 

miminkem. Velikostí se opravdu panenka miminku podobá. Děti byly však napjaté, co mi 

panenka šeptá. Opakovala jsem stále dokola pravidla chování při návštěvě. Bylo pro mě 

důležité, aby se děti k panence chovaly jako by byla skutečné dítě a opakovala jsem stále, že 

si hrajeme na to, že je skutečná. Jednou však jeden chlapec při rozloučení s panenkou bouchl 

Sáru přes zadní část těla. Situaci jsem zastavila a pomocí naslouchání panence ji vyřešila. 

Sára sdělila, že jí to bylo nepříjemné. Chlapec se ji omluvil. Postupem času se děti 

s panenkou velmi sblížily. Navázaly s ní kamarádský vztah a přijaly ji mezi sebe. Psaly jí 

vzkazy, ve kterých se jí svěřovaly s tím, že jí mají rádi. Ze vzkazů bylo patrné, že některé 

děti se do ní dokázaly vcítit a přály jí, aby se tatínek brzy uzdravil. Vždy se na ni těšily. 

Nosily jí dárky z papíru. Jedna holčička jí dokonce jednou nabídla 5 korun. Holčičce jsem 

řekla z učitelské role, že Sáře udělá radost papírový dárek nebo vzkaz a ať si peníze sama 

šetří. Bylo pro mě také zajímavé uskutečňovat stejný rozhovor s jinou skupinou žáků a 

pozorovat, jak se s různou skupinou jinak vyvíjí. Každou návštěvu, před tím než jsem 

přivedla panenku, jsem vždy začínala se slovy: „Co si pamatujeme z minula? O čem jsme si 

s panenkou Sárou povídali?“, a to proto, že 14 dní nebo dokonce měsíc byla dlouhá doba na 

to, aby děti zapomněly.  

Na konci školního roku 2017 probíhal benefiční závod na podporu handicapované 

holčičky na vozíčku. Žáci základní školy běhaly atletická kola. Každý rodič žáka mohl 

napsat, kolik přispěje jejich rodina na pomůcky holčičce za jedno uběhnuté kolo. Jedna dívka 

ze třídy, kterou navštěvovala panenka již skoro rok, během závodu prohlásila: „Já žádný 

holce pomáhat nebudu, to si ty peníze radši nechám, stejně si za to může sama“. Tato slova 

mě nutila přemýšlet nad tím, zda metoda Persona Dolls funguje v reálném životě žáků a 

nezůstává pouze u toho, že mi žáci říkají při návštěvách pouze to, co si myslí, že chci slyšet. 

Snažila jsem se tedy dále žáky sledovat i mimo návštěvy a jejich promluvy zapisovat.  

S paní učitelkou Y. jsme usoudily, že aby se všechny děti měly možnost dostat ke slovu, 

zachováme model setkávání s panenkou pouze s polovinou třídy, tak jak metodika metody 

Persona Dolls doporučuje. Jako ukázka žákovských výpovědí potom sloužila videa, která 
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jsem během akčního výzkumu pořizovala a s paní učitelkou Y. následně rozebírala a 

diskutovala o možných dalších variantách, jak danou situaci řešit. 

3.3.2 Analýza interview s paní učitelkou Y.  

V rámci výzkumné části této diplomové práce jsem se rozhodla uskutečnit rozhovor 

s paní učitelkou Y. po první lekci akčního výzkumu dle Korthagenova cyklu ALACT. Na 

tomto místě bych se ráda zabývala analýzou získaných dat z rozhovoru. Přepis rozhovoru, 

tedy podstatných částí pro mou diplomovou práci, uvádím v příloze 4.  

Na otázku číslo 1, ve kterých oblastech RVP ZV se odráží metoda Persona Dolls, paní 

učitelka Y. odpovídá tak, že největší propojení s touto metodou spatřuje s průřezovým 

tématem osobnostní a sociální výchova, ve které jde o uvědomování si hodnoty spolupráce, 

dále pak pomoci, toleranci k různostem lidí včetně jejich názorů a v neposlední řadě hledání 

řešení problémů, které souvisí s jednou z klíčových kompetencí k řešení problémů, kterou 

Y. mimo jiné také zmiňuje. Metodu nazvala takovou, která pomáhá utvářet postoje a hodnoty 

a napomáhá rozvoji komunikace. Vše zmíněné jsem se za pomoci akčního výzkumu snažila 

ověřit.  

Na otázku s číslem 2,  jak by měla být metoda do výuky včleněna, Y. odpovídá, že se jí 

zamlouvá náš nastavený způsob včlenění v rámci předmětu Svět kolem nás, ve kterém se 

nachází témata, ke kterým se v metodě žáci mohou vyjadřovat. Dále Y. mluví o důležitosti 

pravidelnosti v návštěvách. Metodologie naopak mluví o nepravidelnosti návštěv, které 

podporují autenticitu panenky. Zde záleží na tom, jak je na pravidelnost nahlíženo. Návštěvy 

uskutečňuji v rámci akčního výzkumu jedenkrát za měsíc, a tak by se o určité pravidelnosti 

dalo mluvit. Nicméně jedenkrát do měsíce je nízká četnost návštěv a občas je střídána 

s periodou jedenkrát za čtrnáct dní, proto bych se přiklonila spíše k nepravidelnosti. Y. dále 

mluví o tom, že by se návštěvy mohly konat dle potřeby vyvstalé ve třídě. Panenka by prý 

mohla být součástí třídy, nebyla by běžně dostupná, ale seděla by vysoko na poličce. 

Oponovala jsem tím, že má panenka vlastní život, a tak nevím, jak by děti pochopily, že je 

ze školy na celý den omluvena. Y. dodává, že děti vnímají hru při rozhovorech, přirovnala 

ji ke hře s panenkami, nepřítomnost panenky ve své škole by pro ně byla snadná přijmout. 

Během této otázky jsem si sama ověřila své teoretické poznatky o metodě. Y. v metodě 

vyškolená není, a tak je v pořádku, napadají-li ji podobné úvahy. Přišla jsem si však na to, 

že panenka nefunguje jako psycholog, ani jako dospělý člověk, a tak není možné, aby ve 

třídě byla přítomna ke korekci chování. Ona sama má vlastní život a příběhy ze svého života 
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přináší mezi děti. Kdyby se rozhovor týkal konkrétní situace konkrétních dětí ze třídy, které 

navštěvuje, byla by tím narušena bezpečná atmosféra a odstup od reality.  

Ke třetí otázce, zda by bylo vhodné do této třídy vnést aspekt barvy pleti, se Y. vyjadřuje 

kladně. Vzhledem k nepoznání teoretického základu metody, pokládám Y. nevhodně otázky 

související s teorií, které pro ni mohou být těžko uchopitelné. Skrze rozhovor si však sama 

ukotvuji své vlastní teoretické znalosti o metodě. Y. vyjadřuje, že metoda může napomoci 

při vyrovnávání se s jinou barvou pleti. Mluví o tom, že děti od panenky mohou slyšet něco 

pěkného. Mé teoretické poznatky by odpověď upřesnily tím, že v rámci tématu jiné barvy 

pleti žáci mohou pochopit, že něco máme společného a v něčem se lišíme, a je to tak 

v pořádku.  

V rámci této otázky jsme narazily na situaci z konce první třídy, kdy jedna dívka vyjádřila 

při pomoci v rámci benefičního závodu svůj negativní postoj k pomoci. Y. byla iniciátorem 

poznatku, že je možné, že žáci před panenkou mluví jinak než jednají ve skutečnosti. Y. dále 

mluví o tom, že děti s jinou barvou pleti by od panenky slyšely ocenění. Při rozhovorech jde 

o to narazit na nefér chování, a to rozebírat s dětmi, jak na to pohlíží, jaké postoje k takovému 

chování zastávají. Doufá se však, že žáci poté odchází s tím, že je v pořádku, když jsme 

každý jiný, a je potřeba tuto různost chránit a vnímat ji za obohacení. Y. mluví o rozhovorech 

jako o hře, která není brána stoprocentně vážně. Pravdou je, že si hrajeme na to, že je panenka 

skutečný člověk. Témata, která přináší a rozhovory o nich však vážné jsou. A i když je 

smyšlený příběh či vyprávění samotné panenky, je nebo může být inspirovaný skutečným 

děním okolo nás. Zastavili jsme se také u vzniku předsudku či vyčleňování někoho na 

základě barvy pleti. Y. se vyjádřila k vlivu výchovy v rodině. V této třídě však spíše než 

vyčleňování na základě barvy pleti vidí vyčleňování dle školní úspěšnosti. Děti chtějí 

pracovat s tím, kdo skupině může přispět.  

Ke čtvrté otázce, jaký má panenka vliv na děti, se Y. vyjadřuje, jak na které. Někteří jsou 

prý do hry vtaženi a pro některých to klouže, nejsou metodou poznamenání. Shrnuje pak, že 

není metody, která by se dotkla všech. To je v pořádku v rámci rozmanitosti lidí. Y. se dále 

vyjadřuje k výchově a vytváření postojů. Komplexněji vnímá, že obtížněji vtahuje panenka 

Sára do hry chlapce, pro které je normální, že si s panenkami nehrají a drží si tím pozici 

v oblíbenosti kolektivu a pózu. Na tomto místě objasňuji nemožnost změny pohlaví, 

přisouzení však klučičích vlastností. Upevňuji si opět poznatky získané o metodě, že nejde 

o to, že si kluci s panenkami nehrají, klidně by si s nimi hrát mohli, ale že jde o hru, že je 

panenka Sára skutečná lidská bytost a ne o hru s panenkami jako takovou.  
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Na otázku číslo 5, zda je patrný efekt metody v chování dětí mimo realizované návštěvy, 

se Y. vyjadřuje, že zatím nespatřuje efekt metody. Pozastavuje se u chování dívky při 

benefičním závodu, a u toho, když viděla žáky mluvit před panenkou. Navazuje však tím, že 

přes hru je možné postoje vytvářet a ovlivňovat. Naráží nicméně na potřebu dlouhodobého 

procesu. Na tomto místě bych ráda zmínila předpoklad, že je větší pravděpodobnosti 

ovlivnění postojů v rámci metody Persona Dolls, ve chvíli, kdy se s metodou začíná již 

v mateřské škole, protože doba působení na děti, za předpokladu, že metoda bude používána 

i na budoucí základní škole, je poté delší.  

K otázce číslo 6, jak se projevila metoda Persona Dolls na postojích a hodnotách dětí, se 

Y. vyjadřuje, jak u koho. Y. uvádí otázku na zamyšlení, jak dalece zasahuje vliv této metody, 

a jak dalece jsou děti ovlivněny z rodiny. Y. vyjadřuje nápad uspořádat celodenní projekt 

s panenkou Sárou, a tím zintenzivnění. Vzhledem k dodržení metodologických zásad jsem 

však zůstala u nárazových návštěv. Dovoluji se zde vyjádřit k vlivu rodiny. Jelikož žáci vše, 

co se děje u nich doma, znají, berou většinou vše, co se doma děje za to dobré, Allport (2004, 

s. 57) to nazývá tzv. láskyplným předsudkem. V rámci návštěv panenky je však u dětí možné 

vytvořit prostor pro přemýšlení nad daným tématem či situací, který je začátkem kritického 

nahlížení stojícím nad bezhlavém přebírání názorů z rodiny. Tedy ve spojení s působením 

metod kritického myšlení v rámci čtenářství či jiných předmětů je možné tento proces u dětí 

spustit. Kdy? To záleží na míře ovlivnitelnosti jedince versus vytváření vlastního úsudku.  

Na sedmou otázku, zda je vztah mezi dětmi a panenkou, Y. odpovídá kladně. Pro podporu 

vztahu podle ní slouží psaní vzkazů panence. Dále naťukla možnost dětí vyjádřit se k tématu, 

které se v rozhovoru bude rozebírat. Tento jev jsem zakomponovala do 2. lekce akčního 

výzkumu. Y. říká, že podle ní žáci závažnost témat cítí.  

Vážná témata se prolínají skrze radostné zážitky. Není přece přirozené, že by se v životě 

panenky dělo stále něco závažného. Děti nemáme naučit lítosti k druhým lidem, ale spíše 

tomu, jak se s daným aspektem vyrovnat a cítit se být v pohodě.  

Na osmou otázku, zda jsou žáci k panence otevření, Y. odpovídá tak, že některé děti jsou 

zdrženlivější než jiné. Některé naopak panence říkají věci, které by neřekly učiteli. Panenka 

je povzbuzuje k tomu, aby děti sdílely, jak se jich ptá. A děti cítí, že Sára moc touží po tom 

jejich odpovědi slyšet. V rámci této otázky jsme se dostaly k situaci, kdy jedna dívka při 

loučení nabídla Sáře 5 Kč. Y. poznamenala, že v jejich rodině to možná tak chodí, když 

chtějí udělat někomu radost, dají mu peníze. Dodávám však, že nejde o vzbuzení soucitu nad 

aspektem chudoby, ale seznámit žáky s podrobnostmi aspektu, a tím zabránit 
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nespravedlnostem v chování okolí vůči jedinci. Dále jsme mluvily o promluvách žáků 

směrem k panence při poslání panenky při přivítání nebo rozloučení. Y. mluví o 

zdvořilostních frázích, které si děti s sebou nesou z domova. Podle Y. jsou děti naučeny 

používat zdvořilostní fráze a dodávat otázku Jak se máš? apod. Já jsem však názoru toho, že 

k panence mají vytvořený vztah. Nestačí jim tím pádem říci jenom ahoj, tak jak tomu bylo 

v počátečních návštěvách. Vědí, že mají prostor říct více, pokud chtějí, a odpověď nečekají.  

Na devátou otázku, zda je při návštěvách nastavena bezpečná atmosféra, Y. odpovídá 

souhlasně. Mluví o mé důslednosti a o možnosti rozhodnout, zda se děti vyjádřit chtějí nebo 

ne. Ráda bych dodala, že děti vědí, co se řekne a sdělí v kruhu, v kruhu také zůstane.  

Na desátou otázku, zda byl aspekt chudoby vhodně zvolen pro tento kolektiv dětí, Y. 

odpovídá souhlasně. Y. dodává, že je důležité, že se dotýkáme hodnot rodiny, sounáležitosti, 

přátelství a lásky. Mluví o potřebě setkat se s něčím, co většině žáků není blízké. Aspekt 

chudoby jsme s dětmi rozebíraly při hodině, ve které jsme se zabývaly otázkou, proč jsou 

lidé chudí. Pátraly jsme po příčinách chudoby. K tomuto celku se vyjadřuji po následující 

kapitole.    

Y. mluví dále o velké propasti mezi dětmi v této třídě. Ve chvíli, kdy by člověk ani 

chudobou netrpěl, mezi těmito dětmi by si chudý připadal. Y. se tuto propast snaží 

neprohlubovat například tím, že nepožaduje od žáků, aby si nosili kostým na Halloween, ale 

ani nezakazuje. Když však někdo v kostýmu přijde, nijak ho nevyzdvihuje.  

K otázce číslo 11, jaké výhody rozhovory dětem přináší, se Y. vyjadřuje, že shledává 

výhodu v jejich bezprostřednějších reakcích a jejich větší otevřenosti, a to především u 

introvertních jedinců, které metoda velmi ovlivnila. Y. mluví o tom, že pokud děti o sobě 

mají informace a znají se detailně, zlepšují se tím i vztahy mezi nimi. Y. dodává, stejně tak, 

když o cizincích víme více, nedochází pak k utváření předsudku.  

Na poslední otázku s číslem 12, jak by se návštěvy mohly zefektivnit, Y. odpovídá tak, 

že by bylo dobré dětem prozradit plán návštěv a zjistit jaká témata by při návštěvách chtěly 

probírat. Tato dvě doporučení jsem zakomponovala do akčního výzkumu bezprostředně po 

proběhlém rozhovoru.  

Paní učitelka Y., se kterou jsem provedla interview po první lekci akčního výzkumu 

v modelu ALACT, se vyjadřuje k otázkám teorie dle svého citu. Nebyla vzdělána v teorii 

metody. Proniká však do života třídy do hloubky ze své pozice třídní paní učitelky. Během 

rozhovoru se mi podařilo utřídit si vlastní teoretické poznatky. Tento rozhovor zobrazuje 
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pohled třídní paní učitelky po jednom roce navštěvování panenky a napomohl směřování 

akčního výzkumu. Vzhledem ke krátké půlroční době provedení výzkumu paní učitelka Y. 

nepředpokládá silný efekt pro tvorbu postojů a hodnot. Paní učitelka Y. mi byla oporou 

v oblasti reflexe a dalšího směřování vždy následující lekce akčního výzkumu.   

3.3.3 Analýza lekce Proč jsou lidé chudí?   

V rámci zjišťování postojů žáků o tématu chudoba jsem se rozhodla uskutečnit na rady 

lektorky ze školení v metodě Persona Dolls, lekci vycházející z příručky Vzdělávacího 

programu Varianty (2015, s. 135-136) s názvem Proč jsou lidé chudí? Mým cílem bylo 

zmapovat postoje žáků spojené s aspektem chudoby, který nese panenka, která žáky 

navštěvuje. S těmito informacemi jsem dále mohla pracovat při plánování rozhovorů 

s panenkou Sárou.  

Lekce dle příručky byla stanovena na 45 minut pro věk 10-19 let. Uskutečnila jsem ji 

během jedné vyučovací hodiny. Žáci navštěvující druhý ročník základní školy byli však 

mladší než doporučený věk v samotné příručce. Znění lekce podle příručky, včetně její 

úpravy pro mou potřebu, nalezne čtenář v příloze 5.  

Během lekce jsem zjišťovala, jaké postoje žáci zastávají k otázce, proč jsou lidé chudí?. 

Zaznamenávala jsem četnost příčin vzniku chudoby. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem lekci 

použila v kolektivu mladších žáků než je její doporučený věk, zaznamenala jsem několik 

nesmyslných odpovědí neodpovídající na otázku. Tyto odpovědi jsem zaznamenala v 8 

případech.  

Nejpočetnější kategorií se staly odpovědi, které se přikláněly k příčině životní tragédie. 

Zaznamenala jsem v této kategorii 10 odpovědí. Druhou nejpočetnější odpovědí se stala 

ztráta zaměstnání v počtu 8 odpovědí. Dále žáci spatřovali příčinu chudoby, že se tak lidé 

narodili, v počtu odpovědí 6. Další dvě kategorie odpovědí narážející na lenost chudých či 

velké utrácení jako příčiny vzniku chudoby, jsem zaznamenala v počtu 5. Poslední dvě 

kategorie, které jsem nezařadila do žádné výše zmíněné s četností 1, se týkaly rozchodu 

rodičů či příjezdu z ciziny.  

Odpovědi dále analyzuji dle těchto kategorií: proměnlivé, může za to konkrétní člověk, 

proměnlivé může za to systém, neměnné může za to konkrétní člověk, neměnné může za to 

systém. V závorce uvádím četnost odpovědí v dané kategorii.  
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Do kategorie proměnlivé, může za to konkrétní člověk (11), jsem zařadila rozchod rodičů 

(1), dále pak lenost (5) či velké (5) utrácení. Do kategorie proměnlivé, může za to systém 

(9), jsem zařadila příjezd z ciziny (1), vzhledem k tomu, že pro cizince v nové zemi je těžké 

se zorientovat kvůli nastavenému systému, nicméně během zabydlení se, případně získání 

nového státního občanství se situace proměňuje. Dále do této kategorie řadím ztrátu 

zaměstnání (8). Do kategorie neměnné, může za to konkrétní člověk (6), jsem zařadila 

odpovědi, že se tak lidé narodili (6). Do poslední kategorie neměnné, může za to systém 

(10), jsem zasadila životní tragédii (10). V těchto případech systém nenabízí příliš velkou 

podporu.  

Žáci spatřují příčinu chudoby v chybě systému s četností 19 odpovědí. Žáci spatřují 

příčinu chudoby v osobním přístupu jednotlivce v četnosti 17 odpovědí. 20 odpovědí se 

přiklání k proměnlivosti, že situace jedinců se může změnit. 16 odpovědí pak spatřuje 

nemožnost proměny chudoby.   

Ačkoli žáci byli nižšího věku, než je doporučený věk příručkou pro uskutečnění lekce, 

spatřují příčinu chudoby spíše v chybě nastaveného systému. K možnosti změnit danou 

situaci zase naopak spíše vidí v tom, že je možnost ji změnit. Myslím, že žáci neměli ještě 

takovou možnost proniknout do problematiky chudoby. Neuvědomují si, že změnit situaci 

není vůbec jednoduché.  

Příběh panenky Sáry je vystavěn na kategorii neměnné, může za to systém. Vzhledem ke 

skutečnosti, že tatínek se těžce zranil při autonehodě a rodinu živí maminka Sáry, pro kterou 

je těžké rodinu uživit z platu zdravotní sestry. Systém v tomto případě nenabízí kompenzační 

finanční možnosti ve formě invalidního důchodu. Tyto podrobnosti postupně žákům při 

rozhovorech poodkrývám.   

Lekci bych ráda uskutečnila znovu s tímto kolektivem žáků. Nicméně až za několik let, 

kdy budou alespoň ve věku 10 let. A zjišťovala, jak se jejich postoje k danému tématu 

proměnily.  
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3.3.4 Lekce v rámci modelu ALACT  

Nyní se přesunuji k lekcím metody Persona Dolls, uskutečněným podle modelu ALACT, 

kterými jsem navázala po prvním ročníků žáků. Žáci jsou o rok starší, stejně tak Sára začala 

chodit do druhé třídy. S paní učitelkou Y. jsme pro návštěvy panenky Sáry zvolily středu, 

v rámci předmětu Svět kolem nás, 4. vyučovací hodinu.  

   Pro přehlednost lekce jsem zvolila písmeno U, které označuje vše, co říká učitel. 

Vzhledem k povaze akčního výzkumu dle Korthagenova cyklu ALACT mi připadalo 

logické do 1. fáze - jednání uvést hrubou kostru lekce. V rámci 2. fáze – zpětného pohledu 

na lekci, pak uvedu vše, co plynulo od dětí, počínaje jejich reakcemi a konče jejich 

promluvami. Zohledňuji zde také reflexi tří vytyčených oblastí, a to metodu práce 

s panenkou, klíčové kompetence a v rámci třetí oblasti rozvoj postojů a hodnot. 3. fáze – 

uvědomění si podstatných aspektů lekce, pak shrnuje, vše co je důležité pro následující fázi. 

4. fáze – vytvoření alternativních postupů jednání, pak sleduje mou úvahu nad prohloubením 

správné praxe, v oblasti klíčových kompetencí a postojů a hodnot. 5. fáze – vyzkoušení, se 

stává zároveň 1. fáze nového cyklu. Přepisy lekcí uvádím v přílohách 6 - 10.  

1. fáze - Jednání lekce 1 - 6. 9. 2017 

U: Co vše si o Sáře pamatujete?  

U: Vzpomínáte si, s kým Sára bydlí? 

U: Pamatujete si také, co Sára dělá nejraději? 

U: Jsem ráda, že si toho o ní tolik pamatujete. Sára nás zase přišla navštívit do školy. Tak 

já pro ni zajdu.  

Sára říká, že je moc ráda, že vás zase po prázdninách vidí. Už se prý na vás moc těšila. 

Sára říká, že by se s vámi na začátek chtěla pozdravit, říká, že to zvládne sama.  

U: Já ji tedy pošlu po kruhu a jenom připomínám, že ji nebudeme dělat nic, co bychom 

nechtěli, aby nám někdo dělal, a že se k ní budeme chovat, jako by byla doopravdová 

holčička.   

 Sára říká, že si prázdniny moc užila. Často prý s bráškama hrála fotbal. Má prý ale jeden 

zážitek, na který vzpomíná nejraději. Bylo to jednou odpoledne, když našla opuštěné 

koťátko. Sára říká, že věděla, že si ho asi nebude moci nechat, protože by se k nim do bytu 

už nevešlo. Jenomže nakonec to maminka dovolila, že pokud nikomu nebude patřit, tak si 

ho alespoň na nějaký čas nechají. Sára říká, že měla obrovskou radost a byla šťastná.  
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Sára se ptá, jaký je zážitek z prázdnin, na který vzpomínáte nejraději? Jak jste se při něm 

cítili?   

Sára říká, že všechny vaše zážitky z prázdnin se jí moc líbily. Sára říká, že prázdniny byly 

fajn. Ale je už prý ráda, že je zase ve škole mezi kamarády a může zase chodit mezi vás.  

Sára říká, že by si přála, aby se u nich mělo kotě dobře. Sára se ptá, zda byste jí něco 

poradili, jak se má o něj starat?  

U: Na co kočka potřebuje podestýlku?  

Sára říká, že maminka jí říkala, že je podestýlka drahá. Sára se ptá, jestli by šla podestýlka 

vyrobit z něčeho jiného, co není tak drahé?  

Sára říká, že moc děkuje za rady, které jste jí poradili. Říká, že něco z toho určitě 

vyzkouší.  

Sára říká, že už bude muset jít. A tak by se s vámi nakonec ráda rozloučila. Pošlu ji tedy 

po kruhu a každý jí můžete říci ahoj nebo podat ruku.  

2. fáze - Zpětný pohled na lekci 1 – 6. 9. 2017 

Cílem lekce bylo navázat opětovný vztah s panenkou Sárou a dětmi po letních 

prázdninách, kdy ji děti po dva měsíce neviděly. Než panenka přišla mezi žáky, snažila jsem 

se zjistit, co všechno si o Sáře pamatují. Někteří žáci se hlásili častěji než jiní a pamatovali 

si toho opravdu hodně v obou skupinách. Všimla jsem si, že většina dětí měla radost, když 

jsem se Sárou vstoupila. Se zaujetím poslouchaly, co mi Sára říká, pozorovaly nás a napjatě 

čekaly. Panenku jsem poslala po kruhu, aby se s ní děti měly možnost pozdravit a dotknout 

se jí. Sára vyprávěla zážitek o nalezeném koťátku. Většina dětí vyprávěla také radostný 

zážitek, na který nezapomenou. Většinou mluvily o návštěvě aquaparku, o pobytu u moře, 

nalezené chobotnice, novém domácím mazlíčku, o táboře apod. Všechny děti, které mluvily, 

tedy jmenovaly pocit radosti a štěstí. Na otázku, zda by jí něco poradily, jak se o kotě starat, 

padaly nejčastěji odpovědi o hračkách, pelíšku, mléku, jídlu a také o záchodu. V souvislosti 

s kočičím záchodem jsme narazily na otázku, na co kočka potřebuje podestýlku. Žáci 

argumentovali, že podestýlkou mohou vystlat pelíšek nebo kočičí záchod. Na poslední 

otázku první lekce, z čeho jiného se dá vyrobit podestýlka, protože v obchodě je moc drahá, 

děti napadly noviny, hlína či písek nebo staré oblečení. Se Sárou se rozloučily děti sami a 

přály jí, ať si kotě co nejdéle doma nechají. Jedna dívka říkala, že doufá, že ho přinese Sára 

ukázat.   
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V oblasti práce pedagoga s panenkou zahrnující oddělování rolí, vztah panenka a děti a 

její interakce, práce s emocemi a strategie pedagoga jsem si vedla následovně.  

Žáci seděli na zemi na koberci v kruhu. Já seděla v kruhu na zemi s nimi a panenka mi 

seděla na klíně. Panence jsem naslouchala a skláněla hlavu k jejím ústům. Vzbudila jsem 

tím u dětí zájem. Nenaslouchala jsem ji však dostatečně dlouho, vzhledem k tomu, co mi 

panenka říká. Naslouchala jsem krátce a později řekla několik vět, které mi nemohla reálně 

stihnout říci. Bála jsem se, že děti při dlouhém naslouchání ztratí pozornost. Měla jsem před 

sebou papír, na kterém jsem měla napsáno, co mi panenka říká. Vždy, když jsem naslouchala 

panence, dívala jsem se zároveň do papíru. Žáci, které seděli vedle mě, si papíru všímali 

velmi a také do něj koukali. Je vidět, že děti se s panenkou setkávaly již rok a mají s ní 

vytvořený vztah. Rádi se s ní pozdravily i rozloučily. Kromě pozdravů dodávaly vlastní 

reakci k panence, co jí přejí, že se jim líbí její oblečení, že ji zase rádi po dlouhé době vidí 

apod. Emoce žáci vyjadřovali pouze u zážitku z prázdnin. Jelikož Sára předeslala radostný 

zážitek, stejně tak žáci vyprávěli radostné zážitky. Myslím, že dětem bylo jasné, co říká 

panenka a co říkám já z pozice učitele. Pro děti bylo těžké udržet své místo po celou dobu 

rozhovoru.  

V oblasti klíčových kompetencí zahrnující tyto vytyčené kompetence: k řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální se mi dařilo následujícím způsobem.  

V rámci 1. lekce byli žáci vyzváni k přemýšlení, co potřebuje domácí mazlíček k tomu, 

aby byl spokojený. Dále pak k čemu kočka potřebuje podestýlku. Tímto byla návštěva 

propojena s předmětem Světa kolem nás kapitoly domácí mazlíčci. V rámci přemýšlení, čím 

můžeme nahradit podestýlku z obchodu, vymyslely děti několik řešení, tím byla naplněna 

kompetence k řešení problémů. Pokud jejich odpověď byla příliš stručná, ptala jsem se, proč 

si to žáci myslí. Během lekce jsem se snažila rozvíjet kompetence komunikativní pomocí 

otázek.  Chtěla jsem, aby se všechny děti ve skupině dostaly ke slovu. Za celou lekci se to 

podařilo, ale nebylo možné, aby všechny děti odpověděly na každou otázku. Vedla jsem je 

k tomu, aby se samostatně vyjadřovaly. Dbala jsem na to, aby děti dodržovaly nastavená 

pravidla pro komunikaci. Ve chvíli, kdy začaly mluvit přes sebe, reagovala jsem za pomoci 

panenky, že dobře neslyším, co mi Sára říká. Děti obohacovaly diskuzi celé třídy o své 

názory. Nepřišlo mi však, že by si po celou dobu rozhovoru všechny děti vzájemně 

naslouchaly. Jak rozhovor postupoval, některé děti se začaly zabývat svými vlasy, upravovat 

si oblečení, či vybočovat z kruhu a otáčet se k někomu zády.   
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V oblasti postojů a hodnot jsem v rámci této lekce spatřila, že se žáci vyjádřili k postoji, 

jaký byl podle nich nezapomenutelný zážitek z prázdnin. Všechny děti si nezapomenutelný 

zážitek z prázdnin spojily s pozitivní emocí radosti a štěstí. Avšak, mohla jsem položit 

otázku, co pro ně zážitek z prázdnin znamenal. Byli by tak více podníceni k odpovědi 

otevírající jejich postoje k nejlepšímu zážitku z prázdnin a jak hodnotný pro ně byl. Oblast 

hodnot otevírala otázka, co potřebuje kočka, aby jí bylo u rodiny Sáry dobře. Žáci dokázali 

vymyslet mnoho nápadů. Jedna dívka se vyjádřila k tomu, že se s ní Sára musí mazlit, aby 

bylo kotě u nich spokojené. Tento postoj a tuto hodnotu lásky si nejspíše nese z rodiny.   

3. fáze - Uvědomění si podstatných aspektů lekce 1 – 6. 9. 2017  

Někteří žáci nebyli schopni udržet své místo na koberci po celou dobu. Musím myslet na 

to, jak napomoci udržení kruhu, to bude také podporovat vzájemné naslouchání a vzájemnou 

interakci, když se žáci k sobě nebudou otáčet zády.  

Pro větší uvěřitelnost a hru, že panenka mi něco šeptá, bude hrát roli nemít u sebe papír 

s pomocnými otázkami a návštěvu si předem naplánovat tak, abych si zapamatovala, co chci 

říkat. V předchozím roce neuměli žáci přečíst psací písmo, kterým si plány návštěv píši, a 

do papíru nekoukali. Většina z nich už psací písmo číst umí, a tak jsou zvídaví, co si na papír 

píši. Roční zkušenosti mohu upotřebit k tomu, že při návštěvách už nejsem nervózní, a tak 

si důležité body návštěvy a otázky panenky zapamatuji.  

V první lekci se mi podařilo z největší části rozvíjet kompetence komunikativní. Avšak 

během vymezeného času pro rozhovor se všechny děti nedostanou k vyjádření ke každé 

otázce. Pro prostor všech dětí je doba rozhovoru krátká, avšak pro udržení pozornosti 

některých dětí je doba 20 minut dlouhá. S upadající pozorností, také upadá vzájemné 

naslouchání. Žáci na sebe vzájemně dostatečně nereagují, dochází pouze k interakci učitel – 

žák či panenka – žák a naopak. Musím tedy myslet na to, aby otevřené otázky vyvolaly 

takovou diskuzi, kdy na sebe budou reagovat také vzájemně žáci mezi sebou.  

V oblasti postojů a hodnot se musím snažit, aby byl větší prostor pro vyjádření a pokládat 

takové otázky, které oblasti postojů a hodnot vhodně otevřou.  

4. fáze - Vytvoření alternativních postupů jednání lekce 1 - 6. 9. 2017 

V rámci analýzy lekce 1 za pomoci paní učitelky Y., jsme navrhly tato řešení pro udržení 

pozornosti žáků a nastavení kruhu, který je důležitým aspektem kvalitní rovnocenné 

komunikace. Jako prostor pro rozhovor můžeme použít třídu, kde uprostřed třídy vytvoříme 

kruh ze židlí. Do prostoru školní družiny přeneseme židle ze třídy. Do prostoru školní 
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družiny seženu polštářky, které jsou dle metodiky pro práci Persona Dolls také 

doporučovány, aby děti byly schopny udržet kruh sedět při rozhovoru na jednom místě. Naši 

první navrhovanou alternativu, jako prostor pro rozhovor použijeme třídu, jsem zavrhla, 

protože druhá polovina žáků by se neměla, kde se učit. Naše druhá navrhovaná možnost, do 

prostoru školní družiny přeneseme židle, jsem také zavrhla, protože přenášení židlí žáky by 

zkrátilo možný čas pro rozhovor. Rozhodla jsem se pro třetí navrhovanou alternativu, do 

prostoru školní družiny seženu polštářky, protože metodika tuto možnost nabízí, a já bych ji 

chtěla vyzkoušet.    

Aby byli všichni žáci do rozhovoru zapojeni a povídání je zaujalo, napadlo nás společně 

s paní učitelkou zjistit, o čem by si žáci rádi povídali s panenkou Sárou, dále pak poslouchat 

o čem si žáci povídají a vyvodit z jejich diskuzí téma, nebo zvolit takové téma, které odráží 

v příběhu vyvstalou situaci mezi žáky. Zavrhla jsem dvě navrhované alternativy, poslouchat 

žáky, o čem se mezi sebou baví, protože by bylo obtížné vyslechnout v hovoru každého 

žáka, následně poté do příběhu zakomponovat vyvstalou situaci mezi žáky, protože by od ní 

neměli ještě dostatečný odstup a mohli si ji s rozhovorem propojit, některý žák by poté mohl 

být dotčen. Rozhodla jsem se pro nejjednodušší cestu, zjistit od žáků, o čem by si rádi 

povídali tak, že to napíší, odpovědi jednoduše vyhodnotím a nejpočetnější návrh využiji. 

Ostatní návrhy mi poté budou sloužit jako inspirace pro další možné rozhovory.  

 Dále poté, aby se všechny děti měly prostor vyjádřit se k dané otázce, volila jsem mezi 

možností delšího času pro návštěvu, napsat odpověď na papír či říci si odpověď ve dvojici. 

Zavrhla jsem dvě alternativní řešení, prodloužit návštěvu, protože bych se bála, že pozornost 

žáků ochabne, dále poté napsat odpověď na papír, protože to by nás naopak až příliš dlouho 

zdrželo. Zkusím vyzkoušet říci si odpověď ve dvojici, protože každý se dostane ke slovu a 

čas se tím nijak neprodlouží. Navíc při studiu na pedagogické fakultě nás učili, že je záhodno, 

aby každý žák vyjádřil na danou věc názor a sdělil ho alespoň spolužákovi.    

Návštěvu po uvážení podstatných aspektů, zkusím zrealizovat buď bez pomocného 

papíru, a otázky, na které se chci ptát, si zapamatuji, nebo použiji menší papír, který nebude 

tak nápadný. Či použiji papír, který bude mít barvu Sářiných kalhot, a položím ho na její 

klín, tím pádem se papír skoro ztratí. Zavrhla jsem dvě alternativy, malý papír a papír v barvě 

Sářiných kalhot, protože jakýkoli papír by poutal pozornost žáků. Navíc papír na klíně 

panenky by mohl spadnout, a tím by také pozornost žáků velice upoutal. Zkusím si otázky a 

promluvy Sáry zapamatovat, aby pozornost žáků nebyla ničím rušena. Pro podporu 

autentičnosti metody pak ještě zkusím panence déle naslouchat a reagovat na ni pokyvem 
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hlavy, aby si žáci měli možnost povšimnout, že ji vnímám. Pro podporu komunikace 

panenku budu otáčet směrem k tomu, kdo mluví.  

Při plánování lekce se zaměřím na to, aby otázky otevíraly oblasti postojů a hodnot a děti 

měly příležitost se vyjádřit k tomu, jak na danou věc nahlížejí, či, co si o ní myslí. Také se 

mohu zaměřit na znalosti žáků a jejich porozumění, příběhem pak prohloubit jejich 

pochopení a dotknout se oblasti postojů a hodnot. Nebo přímo postoj či hodnotu pojmenuji 

a budu chtít po žácích, aby se k dané věci vyjádřili. Zavrhla jsem dvě alternativy, jít po 

znalostech žáků, dále pak přímo pojmenovat hodnotu a postoj, protože tyto jevy by nectily 

strukturu rozhovoru dle zahraničních autorů, kteří doporučují vhodné kroky pro lekce. 

Vyzkouším možnost důkladného plánování a zkusím naplánovat takové otázky, které oblast 

postojů a hodnot budou otevírat, protože touto cestou se do hloubky postojů a hodnot 

dostaneme přirozenou cestou.  

5. fáze - Vyzkoušení, a zároveň začátek následující lekce 2 -  4. 10. 2017 

Žáci byli vyzváni, aby na papír napsali, o jakém tématu by si rádi povídali s panenkou 

Sárou. Nejpočetnější odpovědí se ukázalo kamarádství. Toto téma jsem tedy uvážila a 

naplánovala 2. lekci, při které jsem se zároveň zaměřila na všechny alternativní postupy a 

poučení z předcházející lekce. V následující lekci vzhledem k potřebě dostat se do hloubky 

jádra věci, jsem vynechala připomenutí, o čem jsme si se Sárou povídali minule, a zařídila 

připomenutí za pomoci navázání, co Sára vyzkoušela za nápad náhrady podestýlky pro 

nalezené kotě.  

1. fáze - Jednání lekce 2 - 4. 10. 2017 

Sára říká, že vás zase ráda po měsíci vidí. Než vám bude vyprávět, jak to dopadlo 

s koťátkem, které našla, tak by se prý s vámi ráda pozdravila.  

U: Já ji tedy pošlu po kruhu a jenom připomínám, že ji nebudeme dělat nic, co bychom 

nechtěli, aby nám někdo dělal, a že se k ní budeme chovat, jako by byla skutečná holčička.  

Sára říká, že vám všem moc děkuje za nápady, které jste ji doporučovali, z čeho vyrobit 

podestýlku. Sára říká, že mamince všechny vaše nápady, jak se o kotě starat, a z čeho vyrobit 

podestýlku, aby to nebylo drahé, vyprávěla. Mamince se prý moc líbilo, jak Sára přemýšlí 

nad tím, aby se kočce u nás líbilo. Rozhodla tedy, že si ji necháme, když se o ni budu starat.  

Sára říká, že byla moc šťastná, že jste jí pomohli a bylo jí dobře, když se dozvěděla, že si 

ji nechají.  
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Sára říká, že o kočce vyprávěla spolužákům ve třídě. Sára říká, že se ve třídě baví hlavně 

s klukama. Mají rádi fotbal jako ona a nezajímají se o to, jak vypadají. Říká, že holky se 

hodně zabývají tím, co mají na sobě. A že to Sára moc neřeší. Že má ráda sport a když je 

legrace, a s klukama prý je velká legrace.  

Sára říká, že by ji zajímalo, jak to máte ve třídě vy?  

Sára se ptá, zda nevíte, jak zařídit, aby se kamarádili všichni dohromady?  

U: Co pro vás znamená přátelství?  

Sára říká, že máte pravdu, že je důležité mít alespoň jednoho opravdového kamaráda.  

Sára říká, že už bude muset jít. A tak by se s vámi nakonec ráda rozloučila. Pošlu ji tedy 

po kruhu a každý jí můžete říci ahoj, pohladit ji po vlasech nebo podat ruku.  

2. fáze - Zpětný pohled na lekci 2 – 4. 10. 2017 

Cílem lekce bylo přinést do rozhovoru téma, o kterém si děti přály s panenkou Sárou 

povídat. Rozhovor jsem tedy naplánovala na téma přátelství. Snažila jsem se toto téma 

propojit s předchozím tématem nalezeného kotěte, abych se k němu mohla na začátek 

vyjádřit. Žáci poslouchali Sáru se zaujetím, protože se vyjadřovala nejprve k předchozímu 

tématu, a žáci působili tak, že chtěli slyšet, jak to doma dopadlo. Zda si kotě nechají nebo 

ne. Panenku jsem opět poslala po kruhu, aby se s ní děti měly možnost přivítat. Sářin zážitek 

s kotětem jsem napojila na téma přátelství tak, že jsem řekla, že o kotěti vyprávěla klukům 

ve třídě. Sára se vyjádřila k tomu, že holky řeší hlavně, co mají na sobě, a to že Sára neřeší. 

Ji zajímá především sport a legrace, a s kluky si ji užije. Touto informací jsem se do 

rozhovoru snažila vtáhnout chlapce, na základě proběhlého rozhovoru s paní učitelkou Y., 

které připadalo, že kluci do rozhovorů nejsou tolik vtaženi jako dívky. Sára se poté dětí ptala, 

jak to mají ve třídě. Odpovídaly především, že se baví holky s holkami nebo kluci s kluky, 

nebo porůznu, ale všechny se shodly na tom, že se všichni dohromady také nebaví. Druhá 

otázka vycházející od panenky Sáry byla, jak zařídit, aby se všichni bavili dohromady. U 

této otázky padaly různé odpovědi. Někteří žáci by to druhým přikázali, jiní by byli na druhé 

hodní, jiní říkali, ať každý zkusí kamarádit s každým. Avšak mnozí také odpověděli, že se 

všichni dohromady kamarádit nemusí, že je především důležité mít pár opravdových 

kamarádů, kterým člověk může skutečně věřit. Na poslední otázku, kterou jsem položila já, 

co pro žáky znamená přátelství, se vyjadřovali tak, že je pro ně velmi důležité, že mají své 

kamarády rádi, a nechtěli by jiné.   
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V oblasti práce pedagoga s panenkou zahrnující oddělování rolí, vztah panenka a děti a 

její interakce, práce s emocemi a strategie pedagoga jsem si vedla následovně.  

Žáci při této lekci seděli na polštářcích, které jsem do místnosti zajistila. Stejně tak já 

jsem seděla na polštářku v kruhu s nimi a panenka mi seděla na klíně. Panence jsem 

naslouchala a skláněla hlavu k jejím ústům. Děti napjatě poslouchaly, co mi Sára říká, a bylo 

skoro úplné ticho. Panence jsem se snažila naslouchat déle, ačkoli poměr výpovědi a 

naslouchání nebyl ve správném poměru. Papír jsem před sebou neměla, a tak jsem se někdy 

zasekávala při výpovědi panenky. Jistější jsem si byla se druhou skupinou, kdy už jsem 

rozhovor z předchozí skupinou jednou zažila. Je vidět, že vztah mezi dětmi a panenkou se 

za dobu navštěvování prohloubil. Děti otevřeně sdílely své pohledy na kolektiv jejich třídy 

a nebáli se otevřeně se vyjadřovat i o druhých, které byly přítomny rozhovoru. Dětem bylo 

zcela jasné, co říká panenka a co říkám já. Jejich vztah se s panenkou prohloubil i tím, že na 

jednotlivé výpovědi žáků panenka reagovala. Pro děti bylo těžké udržet své místo po celou 

dobu rozhovoru i na polštářcích, protože polštáře jim nezabraňovaly v tom, aby si lehaly 

nebo vystoupily ven z kruhu.  

V oblasti klíčových kompetencí zahrnující tyto vytyčené kompetence: k řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální se mi dařilo následujícím způsobem.  

V rámci 2. lekce byli žáci vyzváni k tomu, jaké vztahy mezi sebou mají ve třídě. Tím 

jsme otevřeli kompetence sociální a personální. V rámci této kompetence ve 2. lekci 

zaznamenávám velkou četnost v reakcích žáků na sebe navzájem. Během otázky jak zařídit, 

aby se všichni ve třídě kamarádili dohromady, jsme se dotkli kompetence k řešení problémů.  

Při nepřesném vyjádření jsem se žáků doptávala. Během lekce jsem se snažila rozvíjet 

kompetence komunikativní pomocí otázek. Všechny děti se dostaly ke slovu během celé 

lekce. Byly vedené k tomu, aby se samostatně vyjadřovaly. Dbala jsem na to, aby dodržovaly 

nastavená pravidla pro komunikaci. V této lekci se nestalo, že by mluvili přes sebe, nemusela 

jsem je tedy okřikovat. Děti obohacovaly diskuzi celé třídy o své názory. Na rozdíl od 

předešlé lekce si žáci vzájemně naslouchali a reagovali na sebe. Svá místa v útvaru kruhu 

sice všichni udržet ani s polštářky nedokázali, avšak měla jsem pocit, že jsou všichni do 

rozhovoru zapojeni po celou dobu. Přisuzuji to volbě tématu, které vycházelo z jejich 

iniciativy, a do kterého byli zapáleni.   

V oblasti postojů a hodnot jsem v rámci této lekce spatřila, že žáci vyjadřovali své postoje 

k tomu, jak to chodí u nich ve třídě. Dále se vyjadřovali k otázce, jak zařídit, aby se ve třídě 

kamarádili všichni. Jejich postoje se ukázaly být rozdílné. Někomu to připadá dobré, když 
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se kamarádí všichni, a tak by to prostě paní učitelka nařídila. Jiný se bránil tím, že každý 

není každému sympatický. Na závěr se otevřela diskuze o tom, že důležité není množství 

kamarádů, ale mít klidně několik přátel, kterým však můžeš věřit. Na závěr jsem položila 

otázku, co pro žáky přátelství znamená. Pro některé bylo těžké vyjádřit, jak to říci. Početná 

odpověď však byla, že je přátelství pro ně hodně důležité, a spojovali ho s hodnotu lásky, že 

své kamarády mají rádi a nechtěli by jiné. 

3. fáze - Uvědomění si podstatných aspektů lekce 2 – 4. 10. 2017  

Někteří žáci nebyli schopni udržet své místo na koberci po celou dobu rozhovoru ani za 

pomoci polštářků. Musím myslet na to, jak napomoci udržení kruhu, to bude také podporovat 

vzájemné naslouchání a vzájemnou interakci, když se žáci k sobě nebudou otáčet zády.  

Od předchozí lekce jsem se poučila nemít při lekci před sebou papír, abych umocnila 

skutečnosti panenky. Co chci ale přesně říkat, jsem si nedokázala zapamatovat, a tak jsem 

se při výpovědích panenky mnohdy zadrhla. Tolik se tomu nedělo u druhé skupiny, kdy už 

jsme měla rozhovor s předchozí skupinou zažitý. Otázkou zůstává, jak zařídit, abych si 

otázky pamatovala. Nervózní při návštěvách sice nejsem, ale někdy mě reakce dětí rozhodí 

a spontánní reakce panenky na děti vyžadují vysokou míru soustředěnosti, tedy poté občas 

zapomenu, co následuje.  

Ve druhé lekci se mi podařilo rozvíjet kompetence komunikativní, dále pak přibyla 

četnost kompetence sociální a personální. Ve chvíli, kdy je téma, které děti zaujme natolik, 

že nemusím tišit jejich nekázeň, máme více prostoru pro vyjádření všech dětí. Stejně tak 

pozornost žáci udrží delší dobu, pokud se bavíme o něčem, co je jim blízké a vzájemně se 

obohacují ze svých odpovědí. Stejně tak v tomto případě na sebe žáci reagovali a docházelo 

tak také k interakci žák – žák. Nemyslím si však, že by takovou to diskuzi vyvolaly právě 

mé otázky, ale především téma, které vycházelo z potřeby dětí.  

Téma přátelství rozvíjelo z velké části také oblast postojů a hodnot. Zastavili jsme se u 

důležitého zjištění, že stačí mít pouze pár přátel, když budou opravdoví. Téma, které žákům 

bylo blízké, v nich vzbudilo touhu vyjadřovat své postoje a zamýšlet se nad hodnotou 

přátelství.   

4. fáze - Vytvoření alternativních postupů jednání lekce 2 - 4. 10. 2017 

V rámci analýzy lekce 2 za pomoci paní učitelky Y., jsme navrhly tato řešení pro udržení 

pozornosti žáků a nastavení kruhu, který je důležitým aspektem kvalitní rovnocenné 

komunikace. Jako prostor pro rozhovor můžeme použít třídu, kde uprostřed třídy vytvoříme 
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kruh ze židlí. Do prostoru školní družiny přeneseme židle ze třídy. Zcela změníme prostor, 

může mít na žáky uklidňující efekt. Zavrhla jsem opět alternativu použití třídy pro rozhovor, 

protože by se opět druhá polovina žáků neměla kde učit za pomoci interaktivní tabule. Dále 

poté možnost zcela změnit prostor, protože není volná jiná místnost v době uskutečnění 

rozhovoru.  

Rozhodla jsem zůstat ve stejné místnosti, kde rozhovor probíhá a přenést do tohoto 

prostoru se žáky židle ze třídy. Uvažovala jsem, že židle, jako styčný bod, nebude žákům 

umožňovat při rozhovoru polehávání a vybočování z kruhu. Věřím, že přenos židlí ze třídy 

do prostoru školní družiny bude pod mým vedením fungovat rychle a neubere čas 

z rozhovoru.   

Žáci byli do rozhovoru zapojeni, možná především právě z toho důvodu, že jsme 

diskutovali o tématu, které si mnoho z nich přálo s panenkou Sárou řešit. Nicméně jsem se 

rozhodla pokročit k cíli 4 v rámci metody Persona Dolls, podnítit kritické myšlení vůči 

předsudkům, jednostrannosti a diskriminaci, abych otevřela dle metodiky další cíl.  

 K problematice vyjádření se ke každé otázce jsem vyzkoušela říci si odpověď ve dvojici. 

Myslím, že tato metoda fungovala velmi dobře a všichni žáci se ke slovu dostali. Abychom 

se ale ještě více dostali do jádra věci, zkusím nyní zvolit další možnost z navrhovaných 

z předchozí lekce. Tedy delší čas pro návštěvu. V rámci jedné vyučovací hodiny budu 

diskutovat pouze s jednou polovinou třídy.   

Po uvážení podstatných aspektů a realizaci návštěvy bez pomocného papíru, který měl za 

úkol podporovat autenticitu rozhovorů, navrhuji další řešení pro budoucí lekci. Pomocný 

papír s přípravou si napíši, ale ukryji ho před žáky tak, aby do něj nekoukali. Žáky 

neposadím přímo vedle sebe, ale do půlkruhu, takže do papíru neuvidí. Napíšu si pouze malý 

papír, na který vypíšu pouze výpovědi Sáry nebo pouze otázky. Zavrhla jsem alternativy, 

uspořádání žáků do půlkruhu, protože v tomto útvaru sezení bych si nepřipadala partnersky 

vůči žákům, dále poté alternativu ukrytí papíru, protože mě nenapadá kam papír ukrýt. 

Vyzkouším tedy napsat si malý papír, který doufám tolik pozornost žáků nevyruší. Panence 

jsem déle naslouchala, avšak bez pomocného papíru vyvedla sebe z míry, tím pádem jsem 

nedodržela předeslaný cíl z minulé lekce, reagovat na panenku pokyvem hlavy a slovy: hm. 

Panenku se mi však podařilo otáčet směrem k tomu, kdo právě mluvil. Pro další lekci se 

zaměřím na mé reakce směrem k panence.   
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Při plánování druhé lekce se mi podařilo vymyslet otázky, které otevíraly oblast postojů 

a hodnot a žáci měli možnost vyjádřit se k tomu, jak na danou věc nahlížejí, a co si o ní 

myslí. Stejně to musím zachovat při plánování třetí lekce. Propojím to však ještě 

s navrhovaným řešením z předchozí lekce, tedy jít po znalostech žáků, rozvíjením jejich 

porozumění se oblasti postojů a hodnot možná lépe otevřou. Žáci s chutí sdíleli, protože se 

jednalo o téma, které jim bylo blízké a pocházelo z jejich přání. Následující lekci propojím 

s cílem 4 metody Persona Dolls.   

5. fáze  - Vyzkoušení, a zároveň začátek následující lekce 3 -  1. 11. 2017 

1. fáze – Jednání lekce 3 – 1. 11. 2017 

Sára říká, že vás zase ráda po měsíci vidí. Ráda by se s vámi na začátek přivítala.  

U: Já ji tedy pošlu po kruhu a jenom připomínám, že ji nebudeme dělat nic, co bychom 

nechtěli, aby nám někdo dělal, a že se k ní budeme chovat, jako by byla skutečná holčička.  

Sára říká, že vám všem moc děkuje za to, jak jste si minule povídali o kamarádství. Říká, 

že se s holkama zkusila bavit. Říká, že to vám ale bude vyprávět až za chvíli.  

Sára říká, že její oblečení je z charity.  

U: Víte, co je to charita, děti?  

Sára se ptá, odkud je vaše oblečení?  

Sára říká, že s těmi holkami od nich ze třídy to bylo tak, že když na ně byla hodná a chtěla 

se s nimi kamarádit, ony se jí smály za to, že má právě oblečení z charity, a že to není 

značkové oblečení. Sára říká, že byla smutná a nechápala, co je na tom špatného, že jí se její 

oblečení líbí. Vůbec nevěděla, co má dělat.  

U: Co byste Sáře poradili? Co měla říct spolužačkám?  

U: Jak byste se zachovali, kdybyste byli Sářini spolužáci a viděli holky, jak se Sáře 

posmívají?  

Sára moc děkuje za rady, které jste ji dali. Kdyby se jí stalo něco podobného příště, už 

určitě bude vědět, co má říct. Taky by si moc přála, abyste byli její spolužáci.  

Sára říká, že už bude muset jít. A tak by se s vámi nakonec ráda rozloučila. Pošlu ji tedy 

po kruhu a každý jí můžete říci ahoj, pohladit ji po vlasech nebo podat ruku.  
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2. fáze – Zpětný pohled na lekci 3 – 1. 11. 2017  

Cílem lekce bylo přinést do rozhovoru téma k cíli 4 metody Persona Dolls, podnítit 

kritické myšlení vůči předsudkům, jednostrannosti a diskriminaci. Tento cíl jsem se snažila 

rozvíjet na tématu oblečení z charity. Myslím, že se mi podařilo navázat na přátelství, Sára 

vyprávěla, že se zkoušela kamarádit i s holkami od nich ze třídy. Žáci opět poslouchali Sáru 

se zaujetím od úplného začátku, protože je navnadila tím, že jim bude vyprávět, jak to bylo 

s těmi holkami od nich ze třídy. Panenku jsem ale ještě předtím poslala po kruhu, aby se s ní 

děti přivítaly. Tento zvyk se nám osvědčil zařazovat hned na začátek, děti se jí pak zbytečně 

nedotýkají při rozhovoru. Sára řekla, že její oblečení je z charity. Zabývali jsme se následně 

otázkou, co je charita. Tuto otázku jsem položila já z pozice učitele. Nepřipadalo mi logické, 

kdyby se na tuto otázku ptala Sára, protože ta věděla, co je charita, a tak předpokládala, že 

to budou vědět i děti. Žáci nevěděli, a tak jim to Sára prozradila. Poté se Sára zeptala, odkud 

je oblečení žáků. Odpovídali především, že jejich oblečení je z centra Chodov, H&M nebo 

ze Zary. Sára se doptávala, co to ty výrazy znamenají. Děti jí vysvětlily, že jsou to takové 

značky. Jedna holčička nabídla Sáře, že jí na nákupy někdy vezme. Sára poděkovala a 

dodala, že se jí to líbí tam, kde nakupují. Sára vyprávěla příhodu ze školy, kdy se snažila být 

na své spolužačky hodná a ony se jí smály za to, že její oblečení není značkové a je z charity. 

Žáci Sáře radili, co má spolužačkám říci.  U této otázky padaly různé odpovědi. Jeden žák 

poznamenal: „Ať jim Sára řekne, že jsou blbý“, Sára odpověděla, že ale nechtěla být na ně 

ošklivá, protože se s nimi chtěla kamarádit. Další odpovědi žáků se střetly, jeden zastával 

názor, že to má nechat být, a další říkal, že to nechat být nemůže a má jim říci, že jim by se 

také nelíbilo, kdyby se jim za něco smála. Pro tuto odpověď se žáci mohli inspirovat 

z rozhovorů s panenkou, kdy před posláním panenky po kruhu vždy připomínám, že jí 

nebudeme dělat nic, co bychom nechtěli, aby nám někdo dělal. Další odpověď nesla velmi 

nosnou informaci, Sára dívkám měla říci, že je jedno, co máme na sobě, ale jací jsme uvnitř. 

Následně jsme se zabývali poslední otázkou, která sledovala vystupování proti 

nespravedlnosti, jak by se žáci zachovali, pokud by byli Sářiny spolužáci. Žáci se shodli na 

tom, že by se Sára zastali a nenechali to být. Jedna dívka dokonce přiznala, že tuto situaci 

už také zažila, dodala poté, že by Sáře sama nabídla kamarádství a holkám řekla, že si to 

Sára nezaslouží, když se s nimi chtěla kamarádit.  

V oblasti práce pedagoga s panenkou zahrnující oddělování rolí, vztah panenka a děti a 

její interakce, práce s emocemi a strategie pedagoga jsem si vedla následovně.  
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Žáci při této lekci seděli na židlích, které jsme si přenesli z kmenové třídy do místnosti, 

kde se Sárou obvykle scházíme. Stejně tak já jsem seděla na židli v kruhu s nimi a panenka 

mi seděla na klíně. Panence jsem naslouchala a skláněla hlavu k jejím ústům. S panenkou se 

mi v tomto případě manipulovalo nejlépe ze všech vyzkoušených možností, protože v sedě 

na židli jsme ji měla pohodlně položenou na klíně. Děti napjatě poslouchaly, co mi Sára říká. 

Panence jsem se snažila naslouchat tak dlouho, aby to co následně říká, bylo podobně 

dlouhé. Někdy jsem během jejího šeptání skláněla hlavu i několikrát, abych dokázala dlouhý 

úsek říci. Pomocný papír jsme z přechozího vytvoření alternativních postupů zvolila malé 

velikosti, a zapsala na něj pouze stěžejní otázky, na které jsem se chtěla ptát. Je vidět, že 

vztah mezi dětmi a panenkou se za dobu navštěvování prohlubuje čím dál více. Jedna dívka 

nabídla dokonce Sáře, že jí vezme na nákupy. Nemohu však zajistit, aby všechny děti zaujala 

metoda stejným dílem. Děti vymýšlely návrhy na vystupování proti nespravedlnosti. Děti 

rozeznávaly, co říká panenka a co říkám já. Pro děti bylo jednodušší udržet své místo po 

celou dobu rozhovoru v kruhu na židlích, které jsme donesly do prostoru rozhovoru. Avšak 

z některých dětí cítím stálý neklid. Židle pomohly pro vybočování z kruhu, lehání si. 

Nicméně sleduji, že několik dětí nedokáže vnímat po celou dobu rozhovoru jak panenku, tak 

výpovědi spolužáků.  

V oblasti klíčových kompetencí zahrnující tyto vytyčené kompetence: k řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální se mi dařilo následujícím způsobem.  

V rámci 3. lekce byli žáci vyzváni k tomu, aby přemýšleli nad tím, co Sára měla říci 

spolužačkám, které se jí smály za to, jaké má oblečení. Dále pak vymyslet vlastní reakci, 

kdyby byli situaci přítomni. Tím byla naplněna kompetence k řešení problémů. Sociální a 

personální. V rámci kompetence sociální a personální zaznamenávám několik reakcí žáků 

na sebe navzájem. S ohledem na to, pokud si žák myslí něco jiného, reaguje na žáka 

předchozího. Všichni žáci také k diskuzi v malé skupině a mají důvěru v sebe, to sleduji 

v tom, že se nebojí vyjádřit se, jak to vidí oni. U žáků jsem rozvíjela kompetence 

komunikativní za pomoci pokládaných otázek. Jejich odpovědi jsem zpřesňovala 

doptáváním se. Snažila jsem se klást otevřené otázky. Všechny děti se dostaly ke slovu 

během celé lekce, ale zaznamenala jsem několik dětí, které se do rozhovoru zapojují méně 

a méně. Působí na mě také tak, že když jednou promluví, už se ani nehlásí a nevšímají si 

toho, co říkají spolužáci. Z hlediska dodržení bezpečné atmosféry nenutím nikoho mluvit, a 

tak vyvolávám ty, kteří se hlásí. Dbala jsem na to, aby dodržovaly nastavená pravidla pro 

komunikaci. Naslouchání je opět na hraně nezájmu plynoucího od některých dětí. Svá místa 
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v útvaru kruhu sice na židlích udrželi, ale stále přítomný neklid a nezájem několika dětí 

přetrvává.  

V oblasti postojů a hodnot jsem v rámci této lekce spatřila, že žáci vyjadřovali své postoje 

k tomu, co měla Sára říci spolužačkám, které se jí posmívaly za její oblečení. Narazili jsme 

zde na hodnotu, že není důležité, co má člověk na sobě, ale jaký je uvnitř. Dále vyjadřovali 

své postoje k tomu, jak by se zachovali, kdyby byli u vyvstalé situace přítomni. Všímám si, 

že k vyjadřování svých postojů a hodnot, jak to vidí děti, dochází až ve druhé čísti rozhovoru.  

3. fáze – Uvědomění si podstatných aspektů lekce 3 – 1. 11. 2017 

Všichni žáci byli schopni udržet své místo na židli v kruhu po celou dobu rozhovoru. 

Kruh by měl podporovat vzájemnou interakci a naslouchání, každý na každého vidí. 

Nemohu však říci, že si žáci po celou dobu rozhovoru naslouchali.  Rozhovor byl delší, než 

je doporučený čas návštěvy. Byl uskutečněn v rámci jedné vyučovací jednotky a trval okolo 

35 minut. Možná tento jev nepodporoval vzájemné naslouchání po celou dobu rozhovoru. 

Pozornost některých živějších žáků nevydržela po celou dobu rozhovoru.    

V minulé lekci jsem si nedovedla zapamatovat vše, co chci žákům říci. V této lekci mi 

pomohly otázky, které jsem měla napsané na menším papíru, a přišlo mi, že žáky nijak 

neruší, protože mi do něj nenahlíželi a nevšímali si ho. Možná to bylo způsobené také tím, 

že při sedu na židli jsem papír mohla mít položený na svých nohách a ne před sebou.    

Ve třetí lekci se mi podařilo rozvíjet kompetence komunikativní, kompetence sociální a 

personální, zaznamenala jsem několik interakcí žáků na sebe navzájem. Žáci měli za úkol 

prokázat také kompetenci k řešení problémů. Kázeň jsem tišit nemusela. V přechozí lekci 

jsem si uvědomila skutečnost, že pokud netiším kázeň, dostane se více do hloubky tématu. 

Předpokládala jsem také, že pozornost udrží žáci déle, pokud se jedná o téma, které je jim 

blízké. Prodloužila jsem tedy čas rozhovoru o 10 minut, pozornost některých žáků 

nevydržela, především v oblasti vzájemného naslouchání.  

Toto téma rozvíjelo také oblast postojů a hodnot ve druhé části rozhovoru, kdy se žáci 

vyjadřovali k tomu, co měla Sára říci dívkám, které se jí posmívaly, a také jak by se 

zachovali, kdyby byli jejími spolužáky. Z této lekce doufám žáci odchází s důležitou 

hodnotou, že není důležité, co máme na sobě, ale jací jsme uvnitř. Také, že je potřeba 

druhého se zastat, když je v situaci, která to vyžaduje.    
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4. fáze – Vytvoření alternativních postupů jednání lekce 3 – 1. 11. 2017  

V rámci analýzy lekce 3 za pomoci paní učitelky Y., jsme se shodly na tom, že zůstaneme 

u sezení na židličkách. Pro udržení pozornosti žáků jsme navrhly tato další řešení. Časový 

rozsah lekce zkrátit opět na 20 minut. Časový rozsah lekce zkrátit na 30 minut. Lekci 

uskutečnit 3x v menších skupinách a čas zkrátit na 15 minut. Zavrhla jsem řešení, zkrátit 

lekci opět na 20 minut, protože se chci pokoušet hledat jiné možné časové úseky pro 

rozhovor, které žákům vyhovují. Dále jsem zavrhla řešení, uskutečnit třikrát rozhovor 

v menších skupinách a čas zkrátit na 15 minut, protože když je žáků více, více se obohatí o 

své názory.   

Rozhodla jsem, že ještě jednou zkusím lekci uskutečnit se třídou rozdělenou na dvě 

poloviny. A čas zkusím zkrátit pouze o několik minut, tedy jedna návštěva se bude 

pohybovat okolo 25 – 30 minut, protože si myslím, že i pár minut může hrát roli.  

Žáci byli do rozhovoru zapojeni, ne však všichni si vzájemně naslouchali po celou dobu 

rozhovoru. Někteří, kteří jednou promluvili, už se dále nehlásili. Zkusím tedy nejprve 

vyvolat žáky, kteří pozornost udrží, a poté soustředit na žáky, kteří ještě nemluvili.  

 K problematice vyjádření se ke každé otázce jsem vyzkoušela delší čas pro návštěvu. 

Návštěva trvala přibližně 35 minut. U některých žáků došlo k nesoustředěnosti a vzájemně 

druhým nenaslouchali. Dokonce se ani dále nehlásili, aby se vyjádřili, spíše čekali, až 

rozhovor skončí.  

Po uvážení podstatných aspektů a realizaci návštěvy s malým pomocným papírem, který 

nerušil autentičnost rozhovoru, jsem rozhodla u této možnosti setrvat. Dokonce se mi v této 

lekci dařilo panence dlouho naslouchat a reagovat na ni pokyvem hlavy a slovy: hm. 

Panenku se mi stále dařilo otáčet směrem k tomu, kdo právě mluvil. A podporovat vztah 

mezi dětmi a panenkou jejími spontánními reakcemi. Nereaguje však na všechny žáky 

z časových důvodů dostat se do jádra věci. Zaměřím se tedy, aby panenka reagovala 

především na žáky, pro které je těžké udržet pozornost a tím je zapojila zpět do rozhovoru.  

Při plánování třetí lekce se mi podařilo za pomoci příručky vystavět rozhovor tak, aby 

otevíral oblast postojů a hodnot a žáci měli možnost vyjádřit se k tomu, jak na danou věc 

nahlížejí, a co si o ní myslí. Stejně to musím zachovat při plánování čtvrté lekce. Ráda bych 

zůstala v prostředí kolektivu dětí ve třídě a zaměřila se na oblast pocitů, která je velmi 

důležitá pro pochopení jednání druhých.  
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5. fáze – Vyzkoušení, a zároveň začátek následující lekce 4 – 6. 12. 2017  

1. fáze – Jednání lekce 4 – 6. 12. 2017  

Sára říká, že vás zase ráda po měsíci vidí. Ráda by se s vámi na začátek přivítala.  

U: Já ji tedy pošlu po kruhu a jenom připomínám, že ji nebudeme dělat nic, co bychom 

nechtěli, aby nám někdo dělal, a že se k ní budeme chovat, jako by byla skutečná holčička.  

Sára říká, že vám všem moc děkuje za rady, které jste jí dali při minulém povídání. Říká, 

že holky se s ní občas baví, občas ne, prý jsou hodně náladové. Sára říká, že to moc neřeší a 

nic si z toho nedělá.   

 Sára říká, že její maminka musí hodně pracovat, aby rodinu uživila. Dělá zdravotní sestru 

a někdy slouží noční služby, za to pak má víc peněz. Někdy je pak ale maminka hodně 

unavená a někdy spí trochu déle. Sára pak přijde pozdě do školy. Zrovna včera se jí to stalo. 

Všechny děti už tam byly.    

U: Už se vám to někdy stalo?   

Sára říká, že nemá ráda, když přijde pozdě.  

U: Víte, proč asi?  

Sára prý nemá ráda, jak se pak ostatní děti dívají.  

U: Znáte ten pocit? Jaký je to asi pocit?  

U: Proč se tedy všechny děti na Sáru dívají? Myslí to zle?  

Sára má prý strach, že se na ni učitelka zlobí.  

U: Znáte ten pocit, když se na vás za něco zlobí?  

U: Myslíte, že se paní učitelka na Sáru zlobila?  

Sára říká, že doufá, že na ní paní učitelka teda naštvaná nebyla a že snad už pozdě 

nepřijde, aby se na ní děti tak nekoukaly. Moc ale děkuje, za to, jak to s vámi mohla probrat. 

Říká, že teď už jí je mnohem lépe.  

Sára říká, že už bude muset jít. A tak by se s vámi nakonec ráda rozloučila. Pošlu ji tedy 

po kruhu a každý jí můžete říci ahoj, pohladit ji po vlasech nebo podat ruku.  
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2. fáze – Zpětný pohled na lekci 4 – 6. 12. 2017  

Cílem lekce bylo přinést do rozhovoru téma, které souvisí se Sářiným aspektem chudoby, 

zároveň s kolektivem žáků a také otevírá oblast pocitů, které jsou pro metodu také důležité. 

Tento cíl jsem se snažila rozvíjet na tématu pozdního příchodu do školy. Sára vyprávěla, že 

maminka musí hodně pracovat, aby rodinu uživila, a někdy slouží noční služby, ze kterých 

má více peněz. Panenku jsem ale ještě předtím poslala po kruhu, aby se s ní děti přivítaly. 

Sára vyprávěla, že někdy maminka zaspí a pak Sára přijde pozdě do školy. Následně jsem 

položila otázku z pozice učitele, jestli už se to žákům někdy stalo. Některým se to stalo, 

některým se to nestalo. Jeden chlapec řekl, že se mu to děje často a přímo dodal soud o tom, 

že je to pro něj hrozné. Jako učitel jsem nereagovala, proč to chlapci připadá hrozné. A 

navázala jsem slovy Sáry, že nemá ráda, když přijde pozdě. Z role učitele jsem se ptala, pro 

to asi Sára nemá ráda. Odpovídali tak, že je ve stresu. Doptávala jsem se žáka, jak to myslí. 

Dodal, že když nestíhá a běží do třídy, představil si pravděpodobně vlastní situaci. Další žáci 

dodávali, že za to můžou rodiče. Jiný žák souhlasil, že je to chyba rodičů, že zaspí, když 

neslyší budík a děti to pak odskáčou. Mohla jsem zde rozvést, jak to žáci dále myslí. Sára 

ale pokračovala, že nemá ráda, jak se na ní pak ostatní děti dívají. Někdo se vyjadřoval, že 

je to příšerný pocit, jiný, že to nezažil. Když jedna dívka řekla, že to nezažila, chlapec 

oponoval, že jednou pozdě přišla. Vstoupila jsem do středu tím, že dívka musí vědět, zda 

přišla pozdě nebo ne, ale že to není důležité a já se ptám na to, jaký je to pocit. Odpověděl 

jeden chlapec, že jemu to nevadí, když se na něj všichni koukají. Opustila jsem rovinu pocitů, 

protože jsem se chytla chlapcovy odpovědi. Proč se všechny děti na Sáru dívají a zda to 

myslí zle? Mohla jsem se spíše zeptat, jak to myslí, a nevsunovat žákům do úst, že to myslí 

zle. Diskutovali jsme o tom, že někomu je jedno, co se děje a prostě kouká, někdo to může 

myslet zle a pomyslí si něco špatného o Sáře. Jiný dodal, že je přerušené vyučování a tento 

fakt může někomu vadit. Jiný zase oponoval, že jemu nevadí, když je přerušené vyučování. 

Na poslední otázku, zda žáci znají pocit, když se na ně někdo zlobí, odpovídali převážně, že 

ano. Jedna dívka vyprávěla, že její sestra se na ní zlobí velmi často, ale ani neví proč. Žáci 

dodávala, že na Sáru se paní učitelka třeba zlobila jen na začátku, a pak už ne. Dostali jsme 

se k odpovědi, že paní učitelky se vždycky zlobí, když jde někdo pozdě. Jiný dodal, že na to 

rychle paní učitelka zase zapomene.  

V oblasti práce pedagoga s panenkou, zahrnující oddělování rolí, vztah panenka a děti a 

její interakce, práce s emocemi a strategie pedagoga, jsem si vedla následovně.  
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Žáci při této lekci seděli opět na židlích, které jsme si přenesli z kmenové třídy do 

místnosti, kde se Sárou obvykle scházíme. Stejně tak já jsem seděla na židli v kruhu s nimi 

a panenka mi seděla na klíně. Panence jsem naslouchala a skláněla hlavu k jejím ústům. 

S panenkou se mi stejně jako v minulém případě manipulovalo dobře, protože vsedě na židli 

jsme ji měla pohodlně položenou na klíně. Děti napjatě poslouchaly, co mi Sára říká. 

Panence jsem se snažila naslouchat tak dlouho, aby to, co říká, bylo podobně dlouhé. 

Reagovala jsem také na panenku pokyvem hlavy a slovy: hm. Pomocný papír jsem opět měla 

malé velikosti, na kterém byly zapsané stěžejní otázky, na které jsem se chtěla ptát. V této 

lekci jsem opomněla prohlubovat vztah s panenkou a žáky reakcemi na žáky. Nesplnila jsem 

tím svůj vytyčený cíl, že panenka bude reagovat především na málo soustředěné žáky. Děti 

si zkoušely představit situaci, jaké to je přijít pozdě do školy. Zabývali jsme se pocity, ale 

nedovolila jsem jít do hloubky jádra věci, protože jsem vždy diskuzi přerušila další výpovědí 

Sáry. Děti rozeznávaly, co říká panenka a co říkám já. Pro děti bylo jednodušší udržet své 

místo po celou dobu rozhovoru v kruhu na židlích, které jsme donesli do prostoru rozhovoru. 

Neklid, který jsem cítila z některých žáků, přetrval. Opomněla jsem na děti reagovat za 

pomoci panenky a tím prohlubovat vztah mezi dětmi a panenkou. Dokonce ani vytyčený cíl 

reagovat na neklidné žáky více nebyl naplněn. Z tohoto hlediska vnímám lekci jako 

nevydařenou.  

V oblasti klíčových kompetencí zahrnující tyto vytyčené kompetence: k řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální se mi dařilo následujícím způsobem.  

V rámci 4. lekce byli žáci vyzváni k tomu, aby přemýšleli nad tím, jaký je to pocit, když 

se někdo na vás dívá, když přicházíte pozdě do školy. Většina žáků reagovala, dokonce i na 

sebe navzájem, tím byla naplněna kompetence sociální a personální. U žáků jsem rozvíjela 

kompetence komunikativní za pomoci pokládaných otázek. Potenciál některých otázek jsem 

však přerušila tím, abychom se v příběhu posunuli a nesměřovala do jádra věci. Položila 

jsem dokonce takovou otázku, která byla uzavřená a předem předeslala, jak žáci mohli 

myslet pohled na Sáru, která přišla pozdě. Všechny děti se nedostaly ke slovu během celé 

lekce, protože několik žáků ztratilo pozornost skoro od začátku a sdílet nechtělo. Nebyla zde 

naplněna kompetence k řešení problému. Pouze jsme se měli zabývat pocity, které ale 

důkladně rozebrány nebyly.  

V oblasti postojů se žáci vyjadřovali k otázkám směřujícím k pocitům. Hodnot jsme se 

v této lekci nedotkli. 
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3. fáze – Uvědomění si podstatných aspektů lekce 4 – 6. 12. 2017 

Všichni žáci byli schopni udržet své místo na židli v kruhu po celou dobu rozhovoru. 

Rozhovor byl oproti předchozímu o něco zkrácen. Trval přibližně 25 – 30 minut. Byl tedy 

v rozmezí doporučeného času metodologií. Stále ale nedocházelo ke vzájemnému 

naslouchání a zapojení všech dětí do rozhovoru. Pozornost některých žáků upadla skoro na 

počátku rozhovoru. Mohlo to být mým pochybeními při rozhovoru nebo také tím, že je pro 

některé žáky rozhovor příliš statický.  

Ve čtvrté lekci se mi podařilo rozvíjet kompetence komunikativní, kompetence sociální 

a personální, avšak nerozvíjela jsem kompetenci k řešení problémů. Kázeň jsem tišit 

nemusela. Ale pozornost některých dětí nevydržela a napomínat jsem je za to nechtěla. 

Zjistila jsem, že do hloubky jádra věci jsme se nedostali kvůli mému brzkému přerušení 

sdílení žáků. Abychom stihli provést celý naplánovaný rozhovor. Otázkou zde zůstává, zda 

je nutné provést celý plán rozhovoru do konce a nezkusit spíše v tomto případě 

improvizovat.  

Při tomto rozhovoru žáci vyjadřovali své postoje k vytyčeným otázkám, nicméně do 

oblasti hodnot jsme nezabrousili. Téma nebylo nosné pro rozvoj hodnot. 

4. fáze – Vytvoření alternativních postupů jednání lekce 4 – 6. 12. 2017 

V rámci analýzy lekce 4 za pomoci paní učitelky Y., jsme se shodly na tom, že pro udržení 

pozornosti žáků navrhneme tato řešení. Časový rozsah lekce zkrátit na 15 minut a uskutečnit 

ho 3x v menších skupinkách, kde se každý dostane častěji ke slovu. Lekci zachovat na 30 

minut, ale obohatit ji o nový prvek, který nebude statický. Lekci zkrátit opět na 20 minut a 

ponechat rozdělení třídy na dvě poloviny. Zavrhla jsem opět řešení, lekci zkrátit na 20 minut, 

protože chci dále hledat nové možnosti. Dále poté řešení, rozdělení žáků do 3 malých skupin, 

stále si myslím, že je důležité, aby žáci slyšeli více názorů, postojů a promluv svých 

spolužáků, které je mohou obohatit.    

Rozhodla jsem, že zkusím lekci zachovat na 30 minut a obohatit ji o prvek, který není 

statický, tedy psaní vzkazů panence Sáře, protože si myslím, že žáci na nový prvek budou 

reagovat kladně. 

Pro větší zapojení žáků do rozhovoru musím myslet na reakce panenky směrem k žákům. 

Prohloubí se také jejich vzájemný vztah. Vytyčený cíl zaměřit se na žáky, kteří brzy ztrácejí 

pozornost, jsem nedodržela. Znovu se tedy pokusím na tyto žáky zaměřit.   
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Při plánování čtvrté lekce se mi nepodařilo vystavět rozhovor tak, aby otevíral oblast 

hodnot. Postoje sice k daným otázkám žáci vyjadřovali. Nicméně vytyčenou oblast pocitů 

jsem nerozvinula tím, že jsem příliš sledovala plán lekce. Při plánování 5. lekce se musím 

zaměřit na oblast hodnot. Zkusím vyzkoušet alternativu pro rozvoj oblasti hodnot, otevřít 

hodnotu přímo otázkou, která k hodnotě směřuje a je to z ní patrné, protože si myslím, že 

není na škodu, když učitel k hodnotě občas směřuje přímo. Doufám, že však nenastane jev, 

kdy žáci budou odpovídat tak, jak si budou myslet, že chci, aby odpověděli.  

5. fáze – Vyzkoušení, a zároveň začátek následující lekce 5 – 10. 1. 2018  

1. fáze – Jednání lekce 5 – 10. 1. 2018  

Sára říká, že už se na vás moc těšila. Chtěla by se s vámi na začátek přivítat.  

U: Já ji tedy pošlu po kruhu a jenom připomínám, že ji nebudeme dělat nic, co bychom 

nechtěli, aby nám někdo dělal, a že se k ní budeme chovat, jako by byla skutečná holčička.  

Sára říká, že ve třídě má kamaráda Honzíka. O přestávkách si prý chodí kupovat něco do 

bufetu, který ve škole mají. Občas se s ní o to rozdělí. Sára se ho prý ptala, kde na to pořád 

bere peníze.  Honza říkal, že prý dostává kapesné.   

U: Víte děti, co je to kapesné?    

Sára říká, že jí nevadí, že ho nedostává, že ví, že jí maminka má stejně ráda.  

U: K čemu může být dobré, když se dostává kapesné?  

Sára říká, že jednou až ho bude třeba dostávat, tak díky vám bude vědět, co s ním dělat.  

U: K čemu jsou peníze?  

U: Co si za peníze nekoupíš?  

Sára říká, že se toho dnes od vás hodně dozvěděla. Říká, že už se těší, až zase sem přijde. 

Sára říká, že už ale teď bude muset jít. A tak by se s vámi ráda rozloučila. Pošlu ji tedy 

po kruhu a každý jí můžete říci ahoj, pohladit ji po vlasech nebo podat ruku.  

2. fáze – Zpětný pohled na lekci 5 – 10. 1. 2018  

Cílem lekce bylo přinést do rozhovoru téma, které se týkalo kapesného, peněz a jejich 

hodnoty. Panenku jsem, jako na začátku každé lekce, poslala po kruhu, aby se s ní žáci 

přivítali. Sára vyprávěla o kamarádovi Honzíkovi, který Sáře říkal, že dostává kapesné. 

Z pozice učitele jsem položila otázku, zda žáci vědí, co je to kapesné. Jedno dítě spojilo 

význam slova kapesné se slovem kapesník. Jeho odpověď jsem negovala. Jiný žák přišel na 
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to, že jsou to peníze. Doptávala jsem se, jaké to jsou peníze. Žáci přišli na to, že jsou to 

peníze, které ti někdo dává, třeba rodiče. Zpřesňovala jsem jejich odpověď otázkou, zda 

kapesné jsou také peníze, které dostáváš za vysvědčení. Někdo si myslel, že ano. Jiný 

odpověď doplnil o poznatek, že jsou to peníze, které dostávají děti pravidelně. Na otázku 

k čemu může být kapesné dobré, odpovídali žáci, že si za něj něco kupují či si ho na něco 

šetří. Otevřela se diskuze proč je dobré si kapesné šetřit. Žáci odpovídali, že když ho utratíte, 

tak nic nemáte. Dále pak že máte víc a víc, když si kapesné šetříte. Zastavili jsme se u toho, 

že nás učí hospodařit s penězi. Další otázka směřovala k jádru věci, k čemu nám peníze 

slouží. Žáci odpovídali, že jsou důležité na bydlení, jídlo, benzín do auta apod. Na poslední 

otázku Co si za peníze nekoupíš, žáci odpovídali kamarádství, štěstí, rodinu nebo lásku. Na 

závěr lekce psali žáci vzkazy panence.  

V oblasti práce pedagoga s panenkou, zahrnující oddělování rolí, vztah panenka a děti a 

její interakce, práce s emocemi a strategie pedagoga, jsem si vedla následovně.  

Žáci při této lekci seděli opět na židlích, které jsme si přenesli z kmenové třídy do 

místnosti, kde se Sárou obvykle scházíme. Stejně tak já jsem seděla na židli v kruhu s nimi 

a panenka mi seděla na klíně. Panence jsem naslouchala a skláněla hlavu k jejím ústům. 

S panenkou jsem manipulovala obratně, protože v sedě na židli jsme ji měla pohodlně 

položenou na klíně. Děti napjatě poslouchaly, co mi Sára říká. Panence jsem se snažila 

naslouchat tak dlouho, aby to co následně říká, bylo podobně dlouhé. Reagovala jsem také 

na panenku pokyvem hlavy a slovy: hm. Pomocný papír jsem opět měla malé velikosti, na 

kterém byly zapsané stěžejní otázky, na které jsem se chtěla ptát. Vztah mezi panenkou a 

žáky jsem se snažila prohlubovat tím, že na žáky reagovala. Především jsem se chytila 

odpovědi jednoho chlapce s kartami pokémona, který se do rozhovoru ihned napojil, když 

viděl, že Sára se o karty zajímá. Děti se zamýšlely nad tím, co je to kapesné. Dále jsme se 

zabývaly penězi a jejich hodnotou. Děti rozeznávaly, co říká panenka a co říkám já. Pro děti 

bylo jednodušší udržet své místo po celou dobu rozhovoru v kruhu na židlích, které jsme 

opět donesli do prostoru rozhovoru. Neklid, který jsem cítila z některých žáků, opadl, 

zbystřili ve chvílích, kdy se panenka zabývala o karty pokémonů. Jako strategii pro udržení 

pozornosti jsem rozhovor zakončila psaním vzkazů panence (viz příloha 12). Žáci vypadali, 

do této aktivity zapálení. Obohacující prvek tedy zafungoval velmi dobře.   

V oblasti klíčových kompetencí zahrnující tyto vytyčené kompetence: k řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální se mi dařilo následujícím způsobem.  
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V rámci 5. lekce byli žáci vyzváni k tomu, aby přemýšleli nad tím, co je kapesné, k čemu 

slouží peníze, a co si za peníze nekoupíš. Většina žáků reagovala a přispívala do společné 

diskuze. Žáci se nebáli vyjádřit svůj názor, tím byla naplněna kompetence sociální a 

personální. U žáků jsem rozvíjela kompetence komunikativní za pomoci pokládaných 

otázek. Jejich odpovědi jsem interpretovala a zpřesňovala. Všechny děti se dostaly ke slovu 

během celé lekce. Ztrácející se pozornost několika žáků, chlapců se mi podařilo zachránit 

reakcí Sáry na karty s pokémony. Nebyla zde ale opět naplněna kompetence k řešení 

problému. Nebyla nastolena taková situace, kdy by problém žáci museli řešit.  

Své postoje žáci vyjadřovali v odpovědích, k čemu si myslí, že je dobré kapesné, Dále 

pak, proč je dobré kapesné si šetřit. Na hodnoty se měla zaměřit poslední otázka, co si za 

peníze nekoupíš. A opravdu splnila má očekávání. S dětmi jsme se dotkli hodnoty rodiny, 

přátelství a lásky.  

3. fáze – Uvědomění si podstatných aspektů lekce 5 – 10. 1. 2018  

Všichni žáci byli schopni udržet své místo na židli v kruhu po celou dobu rozhovoru. 

Rozhovor trval přibližně 20 minut. V následujících deseti minutách žáci psali Sáře vzkazy. 

Ke vzájemnému naslouchání docházelo více. Opět téma žáky zaujalo a reakce Sáry na žáky 

naplnila očekávání, že jejich pozornost se opět zaujme. Lekce obohacená o metodu psaní 

vzkazů panence ukázala, jejich vytvořený vztah k ní, a také žáky velice bavil. Soudím podle 

jejich zapálení do aktivity. 

V páté lekci se mi podařilo rozvíjet kompetence komunikativní, kompetence sociální a 

personální, avšak opět se mi nepodařilo rozvíjet kompetenci k řešení problémů. Kázeň jsem 

tišit nemusela. Žáci působili, že je téma rozhovoru zaujalo. Soustředila jsem se zde, aby 

otázky otevíraly hodnoty, což se nám podařilo. Otázkou však zůstává, zda každý rozhovor 

musí rozvíjet všechny kompetence, zároveň se zabývat pocity, postoji a hodnotami. Nebo 

spíše metoda působí komplexněji po určitý čas, kdy každý rozhovor sleduje vytyčenou 

kategorii. Za krátký čas není možné rozhovor uměle natahovat, aby se dotkl všech 

vytyčených kategorií zároveň.   

Při tomto rozhovoru žáci vyjadřovali své postoje k vytyčeným otázkám. Oblast hodnot se 

otevřela s poslední otázkou, při které jsme s žáky dotkli hodnoty přátelství, rodiny a lásky. 

Stálo by ještě za to, tyto hodnoty rozebírat a zabývat se také tím, zda tedy člověk může být 

bez peněz šťastný.  
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4. fáze – Vytvoření alternativních postupů jednání lekce 5 – 10. 1. 2018  

V rámci analýzy lekce 5 za pomoci paní učitelky Y., jsme se shodly na tom, že pro udržení 

pozornosti žáků funguje obohatit návštěvu o prvek, který není statický. Další navrhovaným 

možným řešením by mohlo být, vyměňte si místa vy, kteří máte názor takový a takový apod. 

Dále pak přinést nějakou pomůcku, obrázek, která rozhovor podpoří a zaměstná také hmat a 

zrak žáků.  

Pro rozhovor se nám v našem prostředí nejvíce osvědčily židle, na kterých žáci vydrží 

sedět po celou dobu rozhovoru. Délku rozhovoru nebudu prodlužovat na více než 25 minut.  

Pro větší zapojení žáků do rozhovoru reakce panenky směrem k žákům opravdu fungují, 

pokud jsou vsazeny ve správnou chvíli. Prohlubuje se jimi také jejich vzájemný vztah.  

V tomto případě se mi podařilo pozornost žáků udržet. Dále tedy musím pamatovat na 

reagování panenky směrem k žákům.    

Při plánování páté lekce se mi podařilo vystavět rozhovor tak, aby otevíral oblast hodnot. 

Nepodařilo se soustředit se na kompetence k řešení problému. Navrhuji pro další lekce 

zaměřit se vždy na jednu oblast či kompetenci a sledovat pouze jeden hlavní cíl, aby lekce 

nebyla zbytečně překombinována.  

3.3.5 Projevy žáků v reálném životě školy  

Po situaci, která proběhla na konci prvního školního roku třídy, ve které probíhal výzkum, 

kdy se jedna holčička vyjádřila odmítavě k pomoci postižené holčice, jsme se s paní 

učitelkou Y. začaly zajímat o to, zda rozhovory mají nějaký vliv na reálný život žáků 

v prostředí školy. Zda pouze neříkají před panenkou něco, co si myslí, že chce slyšet.  

Paní učitelka Y. kvůli krátké půlroční době provádění výzkumu nepředpokládala výrazný 

efekt ve změně chování žáků, které by bylo ovlivněno návštěvami panenky Persona Doll. 

Stejně tak já, jsem na chování žáků nahlížela spíše skepticky a nepředpokládala jsem, že se 

návštěvy panenky do chování žáků nějak významně odrazí.  

Během doby prováděného akčního výzkumu jsem si vedla zápisy o chování žáků (viz 

příloha 11) při situacích, které jsem vypozorovala, že se mezi žáky udály. Nedokáži 

posoudit, zda při dané události věděli, že poblíž nich stojím já nebo paní učitelka Y. A zda 

své chování nepřizpůsobili danému jevu.  

Vypozorovala jsem celkem 12 situací. Z toho o čtyřech mohu říci, že jsou v rozporu s cíli 

metody. Jednalo se o takové situace, při kterých se žáci chovali nefér vůči svým spolužákům, 
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určitým způsobem je zesměšňovali nebo se jim posmívali. 8 situací zobrazilo shodu s cíli 

metody Persona Dolls v souvislosti vystupování proti nespravedlnostem. V šesti případech 

se jednalo o zastání se někoho v dané situaci. Například když došlo k zesměšňování, určitý 

spolužák se zesměšňované osoby zastal. Všechny případy proběhly po druhé lekci, ve které 

jsme se bavili o případu posmívání se Sáře za její oblečení z charity.  

Pozorování je velmi subjektivní. Nedá se určit za takto krátký čas, zda došlo k nějakému 

posunu v oblasti spontánních reakcí žáků mimo návštěvy, které by byly ovlivněny metodou 

Persona Dolls. Není také možné určit, zda chování žáků v jejich reálném životě bylo 

ovlivněno rozhovorem s panenkou Sárou, nebo zda jsou někteří žáci přirozeně naladěni 

někomu pomáhat. Ačkoli je pravdou, že všechny vypozorované situace týkající se 

vystupovaní proti nespravedlnosti se děly po rozhovoru se Sárou, který se tím také zabýval. 
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4 Diskuze 

Empirickou část této diplomové práce jsem realizovala za pomoci akčního výzkumu dle 

Korthagenova cyklu ALACT. V rámci výzkumu jsem také uskutečnila interview s třídní 

paní učitelkou třídy, se kterou jsem uskutečňovala lekce metody Persona Dolls. Dále jsem 

se snažila třídu pozorovat i mimo návštěvy panenky Persona Doll a jejich chování si 

následně zapsat.  

Na základě výzkumného problému a oblastí jeho zkoumání byla vytyčena jako první 

otázka, za jakých podmínek je metoda Persona Dolls funkční v kontextu dané třídy, ve které 

jsem sledovala práci s panenkou, oddělování rolí, strategie, oblast pocitů, vztah panenky a 

žáků, úpravu prostoru a míru pozornosti žáků. Během výzkumu se ukázalo, že oddělování 

rolí panenky a pedagoga se mi dařilo naplnit. Žáci vždy věděli, co říkám já a co říká panenka. 

Autenticitu panenky jsem se také snažila podpořit vynecháním pomocného papíru, do 

kterého mi žáci nahlíželi. Nakonec jsem došla k závěru, že při návštěvách lze používat 

pomocný papír menšího formátu, který obsahu pouze předem stanovené otázky, a žáky nijak 

neruší. Ve většině případů jsem kladla otevřené otázky, které podněcovaly žáky k zamyšlení 

a následným argumentům. Oblast emocí jsme v několika případech otevřeli. Ve čtvrté lekci, 

týkající se pocitů, však mé strategie vedoucí k vytyčeným cílům lekce byly nevhodné, 

protože přerušily vyjadřování se k pocitům. Vztah panenky a žáků byl prohlubován reakcemi 

panenky na žáky, v jednom případě zaznamenal úspěch vzhledem k udržení pozornosti 

neklidných žáků. Jedna žákyně také panenku zvala, aby s ní šla nakupovat. Vzkazy ukázaly, 

že rok a půl souvislé navštěvování panenky vytvořilo vztah mezi nimi. Při rozhovoru se nám 

osvědčilo sezení v kruhu na židlích. Žáci se lépe soustředili. Nicméně jako nejvhodnější 

doba pro rozhovor se ukázalo cca 25 minut. Pro některé žáky je rozhovor statický, potřebují 

změnu a akci. Proto doporučuji návštěvy v kontextu mé třídy obohacovat o různorodé 

aktivity, které sledují čtenářské strategie. Tato třída se se čtenářskými strategiemi setkává 

velmi často. Proto funguje diskuze ve dvojicích, následné sdílení, co jsme slyšeli, psaní 

vzkazů či kladení otázek plynoucí od dětí.   

Druhou výzkumnou otázkou, kterou jsem se snažila zodpovědět, na základě analýzy videí 

v rámci akčního výzkumu, bylo, jak se daří za pomoci metody Persona Dolls rozvíjet oblast 

klíčových kompetencí. Akční výzkum byl zaměřen na tři vytyčené klíčové kompetence, a to 

kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální a kompetence k řešení 

problémů. Výzkum ukázal, že kompetence komunikativní a sociální a personální byly 

rozvíjeny četně v každé lekci akčního výzkumu. Na tyto kompetence metoda cílí. Snažila 
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jsem se žákům klást podnětné otázky, které je nabádaly k přemýšlení, důraz jsem také kladla 

na vzájemné naslouchání, ke kterému jsem se snažila pomocí modelu ALACT hledat cesty. 

Bylo pro mě podstatné, aby byla dodržována pravidla efektivní komunikace, zkoumala jsem 

také, která forma sezení žákům nejvíce vyhovuje, aby udrželi útvar kruhu, který vzájemnou 

komunikaci podporuje. V rámci kompetence sociální a personální jsem se snažila zajistit, 

aby se každý během rozhovoru vyjádřil a přispěl tak k diskuzi celé třídy. Také jsem se 

snažila zajišťovat bezpečné prostředí a příjemnou atmosféru, kterou mi pomáhali vytvářet 

žáci. Co se týče kompetence k řešení problémů, podařilo se mi ji rozvíjet v několika lekcích. 

Ve čtvrté a páté lekci se neobjevila. Nejprve jsem se snažila do každého rozhovoru 

zakomponovat všechny oblasti. Došla jsem však k závěru, že není nutné rozvíjet všechny 

kompetence při každé návštěvě zároveň, ale souvislým působením metody dojde k rozvoji 

vytyčených kompetencí. Tematické zaměření lekce určuje, jaká kompetence se bude 

nejhojněji rozvíjet. Když přinášíme příběh zaměřen na emoce, budeme mluvit o pocitech. 

Když přinášíme situaci, kterou je potřeba řešit, rozvíjí se pak kompetence k řešení problémů. 

Jde tedy o dlouhodobý proces.    

 Třetí výzkumná otázka byla sledována analýzou videí v rámci cyklu ALACT, jak se daří 

za pomoci metody Persona Dolls rozvíjet oblast postojů a hodnot. V rámci každé lekce 

vyjadřovali žáci své postoje k danému jevu. Oblast hodnot se dařilo otevírat jen v několika 

případech. Hodnoty byly jmenovány, ale při rozhovoru nebylo možné rozvíjet danou 

hodnotu do hloubky. Při plánování jsem se snažila myslet na kladení takových otázek, které 

tyto oblasti mohou otevřít.  

Stejně tak jako u celistvého rozvíjení klíčových kompetencí přichází na řadu i v oblasti 

postojů a hodnot dlouhodobý proces. Zůstává tedy možností pro další zkoumání, zjistit za 

pomoci dotazníkového či diskuzního šetření zaměřeného na témata diskriminace sledující 

různé aspekty panenek, kde se nachází žáci v oblasti svých postojů a hodnot. Po určitém 

čase, kdy jsou žáci navštěvování panenkou, pak zjistit, kam se jejich postoje a hodnoty 

posunuly. Stejně tak jako jsem uskutečnila lekci Proč jsou lidé chudí? a budu za nějaký čas, 

až žáci vyrostu, zjišťovat, kam se jejich postoje k aspektu chudoby posunuly. Důležitou roli 

zde hraje to, aby učitel vytvářel příležitosti, které na postoje a hodnoty cílí. Postoje a hodnoty 

tedy musí být rozvíjeny komplexně. Proto doporučuji metodu Persona Dolls obohatit ještě o 

další aktivity zabývající se postoji a hodnotami, aby byl efekt plnohodnotný.  

Poslední výzkumnou otázkou bylo, jaký vliv má metoda Persona Dolls na projevy dětí 

v reálném životě školy. Pozorování zachytilo četnost vystupování proti nespravedlnostem 
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po rozhovoru s panenkou, který se týkal cíle 4 dle metody Persona Dolls, podpořit děti, aby 

vystupovaly proti předsudkům a diskriminaci. Nelze však určit, zda žáci jednali na základě 

proběhlé zkušenosti z rozhovoru či z vlastního přesvědčení. Oblast vlivu této metody na 

projevy žáků v reálném životě by bylo vhodné podrobit dalšímu výzkumu. Tento výzkum 

by měl mít dlouhodobý charakter. Účastnit by se ho mělo více výzkumníků, kteří by se 

pohybovali ve více kolektivech, kde je metoda Persona Dolls využívána. A pořizovali by 

terénní zápisy veškerého chování žáků o přestávkách. Tento výzkum by byl velmi nákladný 

a časově náročný. 
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5  Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo informovat čtenáře o metodě Persona Dolls, která může 

být účinným nástrojem pro rozvoj postojů a hodnot.   

Teoretická část zachytila proměny současného vzdělávání v České republice, a s nimi 

vznik kurikulárních dokumentů a vzrůstající tendenci zakotvení hodnot ve vzdělávání. 

Informovala dále o metodě Persona Dolls a principech práce s ní. Metoda Persona Dolls byla 

zasazena do kontextu kurikulárních dokumentů především v oblasti klíčových kompetencí, 

a dále poté do kontextu hodnot.  

Výzkumná část sledovala za pomoci akčního výzkumu podle Korthagenova cyklu 

ALACT vývoj hledání podmínek pro funkčnost metody v kontextu dané třídy. Dále poté jak 

se daří rozvíjet oblast klíčových kompetencí, postojů a hodnot. Následné pak jaký má metoda 

vliv na projevy žáků v reálném životě v prostředí školy. 

Výzkumná část zachytila cestu, během které jsem hledala, jaké podmínky fungují pro 

kontext dané třídy. Osvědčilo se uspořádání s židlemi do kruhu a obohacení rozhovorů o 

aktivizační prvek. Výzkum dále ukázal, že dochází nejčastěji k rozvoji kompetence 

komunikativní a sociální a personální, které se žákům mohou hodit v budoucím životě.  

Byla jsem překvapena, když jsem byla svědky několika situací, kde jsem žáky viděla 

zastávat se spolužáka, když se mu stala nějaká nespravedlnost ze strany ostatních spolužáků. 

Z hlediska subjektivního a krátkodobého pozorování nešlo však určit, zda je toto chování 

ovlivněno metodou Persona Dolls.  

Během akčního výzkumu jsem si uvědomila, že každý kolektiv žáků potřebuje něco 

jiného, a tak vždy pedagog musí zjišťovat, co jeho prostředí a subjekty rozhovoru vyžadují. 

Jiné potřeby bude mít kolektiv dětí na základní škole, kde je obtížnější metodu do výuky 

začlenit či pracovat s polovinou třídy v době, kdy je na třídu učitel sám. Jiné potřeby budou 

mít žáci v mateřské škole, kde je režim volnější. Věk a dovednosti či psychická vyspělost 

žáků primární školy umožňuje dostat se do hloubky témat více než v mateřské škole. 

Pedagogové mateřských škol mají naopak tu výhodu, že jejich svěřenci jsou teprve na 

začátku své cesty. Tím pádem jsou podchyceny předsudky a možné budoucí diskriminační 

chování velmi brzy, a tak předpokládám, že je metoda může v tomto ohledu více ovlivnit.  

Na metodu Persona Dolls také nahlížím jako na nástroj pro rozvoj postojů a hodnot, který 

je velmi důležitý pro vzdělávání budoucích generací, a jsem ráda, že touto cestou se na něm 

mohu podílet.  
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Ve své vlastní budoucí třídě, kterou bych ráda vychovávala v programu Začít spolu, budu 

metodu Persona Dolls určitě uplatňovat. Myslím, že program Začít spolu vytváří vhodné 

podmínky pro zavedení této metody, a tak doufám, že se mi ji podaří vhodně začlenit.  

Zaměřím se také více na činnosti, které podpoří komunikaci mezi žáky. S důrazem na 

metody, které zvyšují efektivitu a smysluplnost verbálních projevů ve třídě. V této 

souvislosti si kladu otázky, zda všechny děti vědí, jak mají s ostatními sdílet své myšlenky 

a názory. Dále poté, zda je ve třídě zajištěno, že všichni budou vyjadřovat respekt 

k myšlenkám druhých, a případně jak. V souvislosti s tím se také budu snažit myslet na to, 

abych odpovědi žáků nijak nehodnotila.  

Při psaní této diplomové práce mi vyvstala na mysl otázka, jak práci s metodou Persona 

Dolls mohu dále zlepšovat. Ráda bych ve spojení s hodnotovým vzděláváním absolvovala 

vzdělávací kurz Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney, který mi možná ukáže nové 

cesty.      
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