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Úvodník 
Kdyl poprv~ otevřete dveře_o 

A ve z!e1'e1é chodbě hledáte 
vypínač ... Proč vlastn~ časopis 
Gymnasion vznikl, odkud se vzal 
jeho název. jaké cíle si klade 
a jaké je jeho poslání objasni 
Wredaktor 1'10 Jirásek. 

Teoretník 
VyučovánI začínál V této kapi
tole Gymnasionu se budou re
dRktoi'i věnovat oboru a pojmu 
zážitková pedagogika. Rubrika, 
ve které se čtenáři blíže seznáml 
se samotnou terminologií a me
todologií záži tkové pedagogiky 
a jejím zařazením do výchov
nýt:h procesů . 

První číslo se věnuje vymezení 
pojmu zážitková pedagogika, 
navíc také v kontextu dalších 
pedagogických směru. Nabldne 
také článek o termínech 11 praxi 
ve výchov~ v přírodě u protínol· 
cl - na Novém Zélandu. 

Možnosti tu jsou 
Do dílenl Aneb záMková pe
dagogika v praxi. Konkrétnl 
pňldady jejfho uliti, rozhovory 
s pedagogy, popis či nností a me
tod - to y§e najdete na strnnUch 
označenýt:h tímto podtitulem. 
rozdělenYm navíc do dallich 
čtyl samostatnýt:h podrubrik. 
I V podkapitole Pod lavid si 
p1'ečtete informace o jednom 
semináfi pro učitele. o livotě 

jedné základn! Ikoly a také dva 
rozhovory - s pedagofkou Hanou 
Vaven..ovou o jejIch zkulenostech 
se zážitkovou pedagogikou v pra
xi a se Stanislavem Melicharem 
o dívi'lldle ve vyučováni na stfedn! 
škole. I Clánek v pod rubrice 
Bez kravaty se věnuje outdoor 
trainíngu v Ceské republice. I 
Na stránkách nesoudch podtitul 
V různých postavách se sezná
mlte s projektem studentky dra
matické výchovy bměoskéJAMU 
Radky Mackové o Divadle Fórum 
Augusta Boala a jejích vlastních 
zku!enostech z praxe. I Oánek 
v kapitole Na okraji vb donutí 
odlolit mobilnl telefony a vezme 
vás na výlet za mbto. Dozvíte 
se totiž vice o programech a ak
tivitách výchovy v pflrod~. 

Pohledy do světa 
Šilháme za plot sousednl . §ko
ly· ... Rubrika, která nabldne 
zkušenosti z nejrůzněj§lch zemI 
světa, jak je mohli au tofi textů 
nastudovat či prožIt na vlastnI 
kůži . Dnes se seznámíte s orga· 
nizacemi Association for Expe
riential Education a Outward 
Bound. 

Domácí hřiště 
Kdo za koho . kope· aneb p0-

znejte své $polu hráče ... V této 
části Gymnasionu se postupně 
pfedstaví jednotlivé organizace. 
jejich struktura. cne, metody 
a výsledky. Tentokrát $i objasnl
me klubové barvy hráče HNUTI 
GOI, kteTý prá~ stoji na h/Ut!. 

I 
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Zlatý fond her 
Do cvi~ek l Místo oblíbených ho
din tělocviku čekaJ i čtenMe Gym. 
nasionu stránky plné návodO 
jednotlivých her, které upev/lujl 
metody zUitkOYé pedagogiky_ 
Dnes to budou naplíklad Bafa 
bafe, Záchranná akce, Ch,!coot 
II Múzy. 

Inspiromat 
P(esLévka, ov!em plnA dalllch 
herl Tipy a stfípky népad Ci, klen! 
nemají své pevne mlsto \I ostat· 
nich rubrikách, přesto se v§em! 
Cizce souv'sí. Ctenáfi si budou 
moCI pl'ečlsl o inspirativních 
polmech, akcích. činnostech , 

pHstupec:h II fdenich II navíc 
sami p~isp~ svou tro!kou 
do mlýna. Nejdnvc se vypravíme 
do těl ocvičen II do hor, II tomto 
čfsle se toti! dočtete o aktiviÚlch 
na lezeck~h stěnách a cvičoVch 
skalkh. 

Bezpečnost 
Mlsto popiseM II cviČefll CO ... 
Prostor pro rady, jak najll II zvo
ht neJlepšr mofné vananty boje 
s lidskými chybami II nástraha· 
ml metod, přírody I okolnosti. 
Drldnl ~Uolenr bude na tema 
prevel'lte rizik v Outward Bound. 
Pfed.!l:&vlme vám také pro ně
které mo!n' tajemný termln 
Safety Rellíew. 

Dramaturgie 
Kreolek Jako inspirace ... Tato 
rubrika odejmi smysl drama· 
turgie Jako metody pn pfi'prav6 
kurzu. seznam; etenái'e s prak· 
tick~m! zkušenostmi, jejich LeO
retickým zobecněním, vymezl 
1\ sjednotí pojmy. Hned v úvodu 
vám odhalíme smysl 8 v~tnam 
dramaturgie pn přípravě akcI 
zU,tkové pedagogiky a uvede
me Jeden pfíkJad I praxe (hru 
Oevadedt tn ve tn) . 

Antické zrcátko 
Mít v kapse zrcátko nikdy IlCU' 

!kodL" zvlnť tehdy, kdy! nAm 
muže odralit histori i, ze které 
.se mufeme poutit ti aJespo/\ do
plni t si své v!domostí. V tomto 
čís l e se (byť Jen pomyslně) setká
te s Wsnlřkou Sapfó a prosJul9m 
teckým hrdinou HblIklem. 

Osobnosti 
Portréty na sl~rukh ... Na některé 

.učltele" se lk~tka nezapomíná. 
Věčné Je plcdev!lm jejich dUo, 
my~leoky a poselství. II to znovu 
ožije na stránkách Gymnasionu. 
Vidy IIktuálnl a mlRcl pnrno 
do stfedu objevované proble
matikyl Tentokrát se 5ewámíte 
s pedagogem Kurtem Hahnem. 
Kromě toho se stanete s...!dky 
startu netradičnl ! Iafetyl Vla· 
dimír Sv<1to§ vyzpovídá AUana 
Gintela, .Adama" české modemí 
lážitkové pedagogiky. A ten si 
pro nové pfedělllltafelOYého ko
liku vybere dalil z osohnostf, jejl 
Jméno vbk zůstclne t3Jemstv,m 
si do přištfho člsh~ Gymnasionl 

Poznej sám sebe 
Namísto výletu do pivovaru_ 
Rubrika psychologickYch po
matků, pojmu a obecných zá· 
lconitostf zavede čtenáře přímo 
do vl<1stní duie. Díky sebepozná
ni se naut/me jeit~ více! Dozvite 
se vice o v~lkumu spontánního 
pfenosu vlastností a jako bon
bónek jsme pfopnwili tematickou 
anekdotu I 

Recenze 
Vybrat sl správnou .učebnici· J1! 
těžké ... Gymnaslon v télo rubri· 
ce při nese re<:enze zajímavých 
publikaci, které se vztahujI k d · 
žitkové pedagogice. Tentokrát si 
budete moci p~lstd\lOjici ledů 
o publikaci Zlatý fOlld he!" I. Rol' 
hodli jsme se vám j i představit, 
protože j i ČllstO cituji nejruznějšl 
autoli textu v Gymnasionu. mu· 
iete se o ni tedy dozvědět jeitě 
vice. Kromě toho vám nabld· 
neme recenzí knihy Ouicksílver. 
cuije mezlnároonl klasika. která 
by neměla uniknout ani ve§{ 

pozomosti. 

Fotohádanka 
.Skola hrou~ ... Kdo se prokou~ 
Gymnas,onem až na samý zěvěr, 
čeká ho přijemn9 aktivnl od
potinek a rozptylenl v podobě 
fotogl'tlfockého kvizu. Koho by 
nebavilo hrát si za odměnu?Tell
tokrát vás . potr"áp.- horizontálnf 
fotogl'tl f a obrazový redaktor 
Gymllasionu Pepa Stfeda. vý· 
heN:c zfská knihu básni Ond~je 
Tůmyl 

Na pijáku 
Ve správnem školn ím sd,tu ne
chybí sa."y paplr ... Místo pro re
akce <1 poznámky Člen"ů. Jejich 
postrehy, připomínky tl chválu. 
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GYMNASION POTŘETí 
Slovo GY/VINASION, pojmenovávajlci náš nový časopis, nenl v žád
ném případě ihavou novinkou na jazyhlYém poli. Je to slovo staré. 
s úctyhodnou tradici. Následující řádky stručné rekapitulují duvody. 
proč je opět pozvedáváme k životu. na co chceme navázat, 
Oblast antického Řecka. odkud pojem pach,hi. vnímala gymnasion 
j3ko speciální výchovné zařízení. faka ústav pro výchovu jinochů 
(v některých městech i dívek), a to jak po jejich tělesné. tak du
ševní stránce. Gymnllsion existoval v každém řeckém městě a mezi 
nejproslulejší bezesporu patřila Platónova Akadémie (rozprostirajicí 
se v athénském háj i se sochami bohu) a Aristotelovo lykeion Odíti 
v kultovnlrn místě východně od Athén - odtud i frankoronnl/yceumJ. 
Komplex budov iI cvičišť sloužil nejenom pro gymnastická cvičenI. 
(Řecky GYMNOS znamená obna~ený a tehdejší zvyk cvičit v přiro
zené nahotě se nezachoval - rozhodně to však není nejpodstatněj~f 
ztráta v cestě od antických gymnasionu k soudobým tkolnlm gym· 
mhiím, ~teré jit antickou kulturu včetně řečtiny a latiny povětšinou 
nepěstují] Vedle běhu. hodu diskem II oštěpem, skoku do dálky, zá· 
pasu a rohová ni (jak je známe z památek výtvarného uměn() se však 
mladíci věnovali také rozpravám s fi losofy, četbě i recitaci. Cílem této 
výchovy byl harmonický soulad tě lesné krásy s duševní ušle.:.:htilosti, 
kalokagathia (KALOS - Icrásný, AGATHOS - dobrY), jež je dnes orní; 
lána při nejrozmanitějtích pfíležitoste.:.:h jako pustá prázdná frhe 
bez jakéhokoliv obsahového naplněnI. 
A zde zvedáme poprvé pomyslnou rukavicí hozenou zaprášenY-mi 
děj i nami: hodláme vytVořit komunikační prostor pro všechny, kteří 
cíl antické vy-chovy vnímají jako živou a nosnou myšlenku, která 
po své pouti nejrůznějšími peripetiemi (včetně znovunkříšení huma· 
nistickýml vychovatel;) má co flci i postmodemí společnosti s nároky 
pficházející budoucnosti. 
Term'n GYMNASION je ... šak v českém proSl~i znám rovněž jako 
projelct realizovaný před třemi desetiletími. Projekt inspirujfcí se an
tickou tradicí. ale využí ... ajicí stejnou měrou soudobých ci ... ilizačních 
podnětů. Projekt z oblasti výchovy ... přírodě, intenzi ... niho rekreační
ho režimu či zážitko ... é pedagogiky. 
Ani tu to - svébytně českou - tradici ne.:.:hceme ztra tit "Ze zřetele. 
Díky výsledkům tohoto projektu mohlo bYt založeno experimentáln! 
středisko pro výchovu v p~írodě, Prá~dninová škola Upnice. která 
se po čtvrtstoletí wé e~istence a několika edičních počinech (mj. d ... a 
díly Zlotého fondu her) odhodlala k formulovánI s ... e metody jakožto 
vydavatel časopisu. umožňujícího ideovou konfrontaci nejrUznějšlch 
pfistupů v zážitko ... é pedagogice. 
Do t/'ctice je pojem GYMNASION přiřknut tomuto periodiku. V žád· 
ném případě si nečiníme ambice vytvářet instituce obdobné antic
kým výchovným ústavům. Rádi bychom však zprůchodňovali ideje, 
názory a zkušenosti všech jednotlivců i organizaci, hlásících se k in· 
tenzitě proži tků, k harmonické vyváženosti těla a ducha, k d!enému 
a smysluplnému obohacování ži ... ota setkáváním se s přírodou. s lid
m; i se sebou samým. 

Věříme, že se časopis stane platformou pro vy-měnu nejenom meto
dických či věde<:ky pojatých statí odborné komunity (vysokoškolská 
pracoviště věnující se pedagogice a vornému času, specialisté 
na zážitkovou pedagogiku z České republiky; ze zahraníčí), ale také 
pro předáváni ~kušeností prakticky využitelných, které ocení pi'ede
vším lidé věnUjící se zážitkové pedagogice nejenom ve svém pracov· 
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ním, ale často také ve volném čase (uči telé v§e<:h stupňů. vychovate
lé. pracovníci II domeť:h dětí a mládeže, vedoucí oddflů. sdružení či 
spolků. ale také dalš í odborná a poučená veřejnost). 
Jedním I celé řady cílů nově vzniklého periodika Gymnasion je profl' 
laee a upevňování odborné terminologie, její zdůvodněni a důsledné 

používání. 2ivý zájem o fenomén zážitkové pedagogiky projevují 
II České republice předevšim tři akademická pracoviště: Fakulta tě les
né kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné výchovy 
a sportu Karlovy Univerzity II Praze a Divadelní fakul ta Janáčkovy 
akademie múzických umění II Brně. Rád i bychom touto cestou oslo
vili i další odbornou vefejnost včetně odborníků z pedagogických fa· 
kult a z fakult zkoumajících Filosofické, humanitní a sociální aspekty 
prožitku, volného času a ped<lgogických procesů. 
tasopis Gymnasion bude však na svých stronkach při nášet rovněž 
metodické i prakticky využitelné informace z oblasti zážitkové peda· 
gogiky. např. v tématech historických kořenů a zdrojů. soudobého 
organizačního a institucionálního zakotvení, formulace dramatur· 
gických zá koni tostí .. možnosti aplikace metody v oblastech školstvf. 
dramstiky, person<llistiky atd. Svůj prostor zde na leznou popisy 
nových her. oznámení o chystaných akcích. upozornění na možná ri 
zika i zajímavou literaturu. popis i rozbor programových prostředků 
a meto-cL stejně jako dimenze mezinárodních souvislostí. 
Formu periodika jsme zvoli li proto, že chceme referovat o živých, 
inspirativních tématech. o současném dění a aktuálních souvislos
tech. Naším cílem není obsáhlá kniha popisuFcí uzavřenou kapitolu 
historie, monografie podávající zážitkovou pedagogiku jako ucelený 
a zcela vyprofilovaný úsek teoretických úvah. Chceme je - spolu 
se čtenáři a jejich názory - hledat. tázat se, promýšlet. 
Budoucnost je otevřená a otevřené formy spolupráce si žádá i feno
mén zážitkOvé pedagogiky. časopis Gymnasion nabízí svůj prostor 
každému zájemci, ochot nému podílet se na jeho odborném, meto
dickém profilováni. stejně jako na praktickém š íření tohoto perspek
tivního pedagogického odvětví. Každému. jemuž záleží - Komenské
ho slovy - na nápravě věcí lidských. 

Popřál bych novému period iku inspirující myšlenky čtivě formulo
vané zajímavými autory. množství tvořivě zpracovaných informaci, 
přehršel podnětných zkušeností. Protože jed i ně tak bude časopis 
pro čtenáře užitelný a přínosný. A co víc: sami se pak budou chtít 
podělit o své pohledy a náměty, a prolnou se tak přispévatelé a čte
míři. tvůrci a uživatelé. 

luoJirásek 
Předseda ndakční rady a šéfredaktor 
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Vymezení pojmu 
ZÁŽITKOVÁ 
PEDAGOGIKA 
o o;lhIh ll, Zámkové pedagogika jako pedagogický obor (směr) 
dosud ne zcela akceptovaný odbornou komunitou hleo:lá své zdroje, 
5pecifih, souvislosti , systematické uhlu"f do souboru pedago

PIIDr. Ivo J,r;\sck , 

Ph.O •• plednMí 
n. fakult! 
tiIosné kultury 
UP~OIomood 

(r,losofi, . rellg,· 
onistlku . etIk.,). Je dloutlo~m 
' ..... "'ktorem Pl1hdnino~ ~koly 

Upnite, kOl'llultontem Outward 
Boo"d - tesk' cesUl 

"ickýd~ di.oplin. ÚVodnl studie se umihJje n8 fenomén a pojmoslovf úiitkové pedagogiky, na lirií 
kontext i na ro~iienr mezi pňbutnými obQry <výchov" II porodi, výchova ve volném čase, ~hova 
dobrodruistvfm). 

<> vYCHOVA, PEDAGOGIKA. PROŽITEK, volNÝ tAs. PŘfRODA 

Casopls Gymna~l(ln se (ji! svým podtitulem) hlbl k oboru .<ótitkouó pedagogika", entm této studie je 
uvedení do iiri1ch souvislostf (I předevifm vysv~tlenf, proč pou!ivámc právě lento pojem a U dný jiný 
% mnohll dallieh. které se v pedagogitk o! teorii i ve výchovno! praxi vyskytuJi . 

• Pedagogika (výchova, vzdělání, edukace) 

Ze záplavy pojmů vyberme pro počátek člyfi , Jel se v pedagogické literatu/'e objevují netbstěji. Mohli by· 
chom del"!lIln/! rolebí1<lt rumá vymezeni ~notll~ch autoru, polemizovat a souhlasit. IIle našfm záměrem 
ncmOfe být rodilY ti rozporu v jednotlivých definidch s konstatován'm.1:e se pojem ruzně pounvá v rtll
ných koflte~tecll a subjektivnkh pochopenkh. Ndr 'nahou musl zOstat porozuměni slovům , jak se poo
ffvajf v obecrtl! čdti"ě, jak je - moln' - vyslovují lid~, kleli se rtezabývají teorii odtr!enou od praxe, ale 
kten věnuji svůj ~s (často svil; volný čas) dětem a mládci! . Rádi bychom v tomto časopise disku tovali 
s oddnovými vedoucimi, instruktory kurzů, trenéry. AJenom proto. abychom se mohli domluvit stejnými 
slovy, abychom věděli. co myslíme. kdy! pojmenujeme u~ité skutečnosti u~itými jazykovými výrazy, mu
slme n8 začá tek odkrýt smysl a význam nejčastěj I pouHvaných slov. Proto se nemůžcme vyhnout určIté 
pojmov~ prosnosti. vždyť uf od starých latinlků víme, fe bene dacet qu; bene distinguit (dobrn účí, kdo 
dobfe rol.l i~ uje) . 

Pedogogiko získala své označenI dlky rnckému slovu PAIOAG6Gos. kde MIS znameníi . hoch4 a AGO 
.vedu", tedy .průvodce hochů·. jím! b~ 1 pojmenovává n vzdělaný otrok pcčující o syna 5v~ho pána a pro
vbejicl jej do školy'. odkud se dále význa m pOjmU pozměňuje pfes lat,"5k~ poedogogus, slovo oma
Čujkí učitele a vychovatele. Bývá obvykle charakterizována jako věda a Y'(zkum zabývající se vzdělánlm 
a výchovou, jako nauka, jejím! piledmětem jsou jevy výchovy. Toto konstatování je znaW lJednodu~ 
(napří1dad tfisv8zková Pedagogická encyklopedIe pocházející z konce tn~tých let se pokouií definovat 
a p~blílit daný pojem v textu dlouhém ied~t stlllln. jimi publikace - Průcha , 1997, 1&-26 - upo· 
zor(luje, le pedagogika není receptářem na výchovu. souborem praktickych návodů a postupů. n-;brl 
vědou - II podrobně rozebírá dvanáct rozdflnych definicí pedagogiky), nicméně pro nde zaměření plně 
dostačuj ící: pn použiti slova " pedagogika" budeme mlt na my!>li teoretické analýzy a refle~e týkajid 
se výchovných (II vzdělávatich) procesů, nikoliv pllllktické působení. 
Vychouo je naopak procesem 7.áměrného (cilevědomého) působen I (uči tele, vychovatele, ,nstruktora. 
t renéra ... , ale t8ké sebe sama č i nějaké org&n~lace nebo instituce) na č l ověka (!iika. studenta , ůčastnlka 
kurzu.J s cflem ovlivnit jej. Na tom se snad shodnou všc<;hny pedagogické učebnIce. Problémem se vbk 
mú!e stát charakteristika onoho ovlivněn I a na pedagogických textech je palmá I doba, kdy bylzminěný 
probMm ,.den a formulovlÍn . Např. jit zmlněná Pedagogické encyklopedie povaluje za výchovu takovou 
uvb:lomělou a promy!lenou činnost .sm~1ujfcf od mdiuidul nebo společnostf du§evnl uyspě(ejYch ft m~ 
ni uyspifým" k rozvinutí a harmonllaci schopnostf k .dokono(ěmu lidskému tiuoLU " (Chlup. Kub6lek 
II Uher. 1940, 250). V dndnl době by ul obdobná formulace nemohla být vážně mfněna; cn výchovy 
bývá popisován spl~e jako snaha o dosafenl poZItivních zmen ve vývOji osobnosti (Průcha, Walterová, 

1) !'AIDAGÓGOS byl vych-ovatelem li do dosplloSll a n!ktefé IIýchovné pok)'l"lY. doporuěenf a red~ Z8tházely 
skutKnedo ln.~ných detailu - včetrůi IIýrlllu IIblll:eJe pn chuzi venku apod 
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Mart!, 1998. 286), jako rozvoj všech fyZických 8 psychkkých stránek Jedince. prospěšných posléze jemu 
8 spoletnosti (Stojan, 1998. 15) apod. VýchOV04.l budeme m:ly nadále rozumět naie prakticU působeni 
na kun:«h t i ve i kalách i pří jiných pn lriito!ltech pedagogického prousu. 
V{dčf6ni te pojímáno jako souhrn polnatkO fi stupeň kultumlho vývoje, oěkdy bývá odlliovál'lO od vzdě
lávání jako!to vzdělávacího procestJ (zlsk6váni a p~dávání fKlznatků). Jeden z Ilovějifch pedagogických 
slovníků (PfŮcha. Walterová 8; Mard. 1998. 300-301) rozčleňuje hvero poJetl pojmu ndélánl: osobnost· 
ní {součást socializace jedince), obsahové (zkonstruovaný systém informaci II člnnostO, socioekonomické 
(jedna z kategorií charakterizujících populaci) II procesuálnl (vzdllávánl jakolto proces, jim~ se reali~ulr 
pfedchod t ři vymezení). 
Edukace je cizí slovo. jedno z mnoha ji! pevně zabydlenych v našf matel'!tině. Puristé češtiny budou jistě 
namFtat. fe je to zcelil zbytelne přizpůsobováni se modern, angličtině (byť pojem pocház' z latiny: edu· 
catio • výchova. vychovávánu, zastánci budou argumentovat. že jednlm slovem obsáhnou cely výchovn6-. 
·vzdělávacC proces. II to v obnwském rozsahu od výcviku slu!ebnlch psů Id po doktorandské studium. 
Navfc je moloo vnimat pedagogiku (v mezjnérodnlm kontextu .pedagogy~) jako spekulatIvnější. zatímco 
souslovF obsahuj lcr edukaci (např. ~eduC8tional thOOfY-) jako obor vIce empmcky zilkotveny. Jsem vlak 
pl'es'lědčen. že ; pn snne o co největil plesnost vyjádřeni dokllferrM: mnoho výzr'l3mO II jevů z,u,tkově 
pedagogiky pojmeoovat česky 8 že mfSlO lenn;nů Jako ~edukátor~ či .edukilnt" mCiieme pou!lvat trndib
ni ~k~ OLnllčení. 

tabulka t) 

Stojan. 1998. Gra:mano'" et a l .. 1998. dll II .• 32-35 Prťldll. 1997, 28-29 Pnlcha, Waltenwá & 
19-22 !Ioedm u~ loodnóch horilo rllálnl členěn i' Marei . 1998, 169 

disciplin 

obec'" pemgog;k3 obecn,; po:dagogikB obKne "klady obecoi pedaeoRiu obecná pecI~gogika 
pedagogiky 

teone vyutovhl dlda~l.Ika metodolog;e histone'" pedagoa,ka kompilrnovrn 
(dodaktJka) pedagogiky ped.ogogib 

-.;.m., teorie 'I'jchovy t<:orH! "VlKoviní kom",!ulItl""l. mezI- dldaktlka 
B "ldelá ... 'nl "'rodnl pcm.eoáika 

~e mimoilcolnl .p<:ciálnl dodakti~y teori<!""fI'ČO"aní f,losofie edul..ece filO9Ofie "~QYy 

"'"." (teorie vyutov'nO Jedno[h~ym u/!ebnlm 
pfedmlt,',m 

S<ld'lnr nauka o 'kolských teori~ ...ychovy soc,olOiie edukace toorie výt""""" 
pedugogike norm<\ch a p"edp'. 

~h 

SpecI"nl pecla· diji"v pt!dagog1ky teone výchovv soci'!n! pedagog,ka rTl"todologie 
gag,k. m'mo vvulov'nr pedagogiky 

SIlMl'vac/ speci.ilnf pedagoÍ'b teone 'P'"'VV speailnr ped.ogoaika speci.ilnr pedagogikil 
pedagogika a líleni školy 

di!'ny pedaeo&!h sped"nl pedagogika didaktika sociál". ,-Iagogib. 
1~711enl ~kolnr pedagogika edu~~ 

a sp,",VV Ikol 

pedagogická o:valuace pedegogidca 
a edukolT1etrle proll.l\O$tika 

ekonom'e eduk.u hraniční disciplIny 
(pedagogidi! psy. 
ch"logie. socKllogle 
výchoVy, ekonomika 
Yld~J'nl aj.) 

ped~lIogicU 
prog .... tika 

andrwgoQÍb 

geronwpedagoglb 

pedalOgika vol~ 
Ó>W 

2) PubhkaOll roLezn'va dale vertlk6lnJ členěnI. Jd "ycl,'" [""koveM obdobi .• lntelll"\ljkf ~ledi5ko č!enlcf 
pedall.Oilrck~ vikl~ n8 lnladni. h .... nltnl " aplik ..... ni 
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Členění pedagogiky 
Pokud bychom chtěli II běžné pedagogicke literatuře nalézt členěn! pedagogiky s oh ledem na zážitkovou ~ 
pedagogiku, budeme velmi zklamáni: nikde nenajdeme samostlltnou .!katulku ~, vyčlel'iujfcr zmiňovaný 
obor jako svébytné pedagogické odvětvi zařazené do uceleného pedagogiáěho systému. Mohlo by být ~>-z 
napíl'1i1vě a snad i trochu myšlenkově dobrodrul:mi patral , kam by mohly být projevy džitkové pedagogi-
ky zahrnuty, pokud by byly vyčleněny jako svébytný směr pedagogických úvah. Nicméně bez u~leného 
systému, bel' vědomí, proč konkrétnl teoretik člení pedagogiku právě tak a nejtnak, by takový souhrn 
byl in formačně bezcenný. Proto připojuji drobnou inventuru různých pojetí vnímán! pedagogiky jako 
systému (obsahovou náplň pedagogiky). mlněnou spíAe jako ilustraci možných přístupu než jako pokuS 
o shrnutí II vypreparováni určitého průniku shodnýCh názorů (Ilavlc tato ukázka rozhodně není vyEer
pávaJlclm výčtem všech relevantnlch přístupi'J a reprezentatívnfm pfedstavellím všech pedagogických 
odborníku - jedná se o p(fklad, jské kategorie bývaJI obvykle v pedagogice uHvány). Vi:r: tabulku 1) 
na vedlejšr stranii. 
Na první pohled je z~ejmé. te po jevech II skutet:nostech z oblasti zéfitkové pedagogiky bychom museli 
pátrat předev!fm v pedagogice vo lného ěasu či v teorii mimoškolní výchovy (výchovy mimo vyučování). 
Tak jednodUChé to vbk nenl - zážitkové postupy lze jisté uplatl1it i ve školl1'm vyučovánI. Spoustu dule· 
žitých informaci při náM rovně~ srovnávánI ruznorodých pedagogických idejI. koncepcí a přístupu (srov· 
nflVatí - komparativnl - pedagogika). historické okolnosti a zdroje soudobých tendencí musíme hledat 
v dějinách pedagogiky (v historické pedagogice), řadu podnětů přiná~ej i filosofické. sociologické, psycho
logické a dalš( pedagogicky zaměřené analýzy. Nejenom z t ohoto (ryze teoretického) dOvodu se zdá být 
profilace zážitkové pedagog"lky jakožto samostatného pedagogického oboru vice ne! prospňSnou. 

Nové pedagogické směry 
Principy směrů, které jsou setrvačně stále nazývány jako *novr, jsou už de facto sto let známé (krjtika 
tradičnl školy a výchovy, nový postoj k dítětI s jeho p~ijetlm Jako nikoliV .nehotového" ělovéka. vnímání 
dět5tvl jako svébytného a důležitého obdobC života, důraz na spontaneitu. rad05t, aktivitu , škola chápa. 
ná jako spo l ečenstvl apod.). Jejich ~novost~ spočlvá tedy především v tom. 'Že se nestaly převládaj/dmi 
pedagogickými koncepcemi. ale spíše dopl~ujfcfmi alternativami k většinovému školství. Což ov~em ne· 
lnamená. že bychom se jimí měli pfestat zabývat 8 přesta l i se jimi inspirov8t. Naopak - s i'adou z nich 
má zážitková pedaeoglka mnoho spol&ných rysu. Pfehledné shrnuti podává Slogule (1992) a Průcha 
(2001), o konkrétnfch směrech e~istuj l monografické práce - k montessoriovské pedagogice např. Zelin. 
kova (1997), k waldorfské pedagogice Car!gren (1991). k pragmatické pedagogice Singule (1990), bez 
stručné zmínky o tzv. nových. reformních ti alternativních pedagogických směrec::h se v§ak neobejde 
žádný popis možných pflstupů a směr(j ve ško lstvL Pro naše potřeby stručné shrnujfcr informace je do· 
stačující přehledná tabulka nejznámějšrch I nich (bez podrobnějšlho rozboru) . Viz tabulku 2). 
Jak je patrné I charakteristiky pfedložené v tobulce 2) (str. B), i'ada pedagogických směrů vychází 
z uriitého filosofického systému nebo alespoň I určitého způsobu uvažovánf. Z toho vyplývá. že zážit· 
ková pedagogika by měla být rovněž podepileni! filosofickými analýzami 11 zájemci o ni by měli studovat 
nejenom pedagogické vazby a souvislosti. ale také aspekty filosofické, psychologické. sociologické. 
Žádné pedagogické úvahy nemohou stát pouze samy o sobě, bez zakotvenf v širMch myšlenkových 
souvislostech. Chceme-II vUně věnovat své myšlenkové úsiIC zážitkové pedagogice a jej' profil8ci , měli 
bychom si rodil'ovat obzory! v sout:asném li~ím m~lenkovém okruhu. Obdobným zpOsobem. jakým 
antroposor,e ovlivňovala waldorfskou pedagogiku, prngmatická filosorle progresivnf výchovu či frank· 
fu rtská socláln' kritika svobodné školy může i zážitková pedagogika čerpat ze současných myšlenkových 
podnětu. Inspiraci můžeme hledat u pl'edstavltehl psychoanal~y a neofreudiánů (e. G. Jung, A. Adler, E. 
Fromm). u rrankfurtské školy (Th. W. Adomo. H. MarcuseJ, u humanistických - či organiSlických. holisti c
kých - psychologu (A H. Maslow. C. Rogers), u představitelů transpersonálnr psychologie (S. Groú, a le 
také u dalších my.!ilenkových směrů narušujídch soudobé vědecké paradigma smělými hY f' otéumi. jako 
je model vědomí v podobě hologramu (I<. H. Pribraml. pojetl explikátníl10 a implikatntho řádu (O. Bohm), 
teorie morfogenetického pole CR. Sheldrake). či na přfchod nového paradigmatu ukawjící propojováni 
vědy a duchavna CZ. Neubauer) . 
Velmi bychom přivítali , kdyby nás v následuj fdch črslech našeho periodika seznámili s podrobnými analY· 
zami některých takoVYCh šloi ích souvislosti odborníci. kteře se těmto vazbám hlouběji věnuji. 
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tabulka 2) 
Ná1ev ""M Ch .. .... kteristika 

Momeswriovská Mane M"'It""""riová (1870-1952) • tzv. no,,"'lnl rozvljenl ditěte (ditě je tvůrcem 
pedagogiko sebe sama) 

• _pomoz mi, abyd' to dok, ... 1 sám" 
• ",ali..,,,,, svobody ditěte 
• podnětné prmth:di. spedLilní didaktický matenól 

Wftldorfska Rudolf Steiner (t86t.1925) • pedagogika yYchiizejiclz antroposofie 
pedagogika • podporn IndlviduAI"!h,, nedáni 

• sedmilet;t cvklus (tlilo - parné! - duch) 
• .lmJčlennost" spol"",,,,.I; (ekcHlomicU. pr'v"i. 
ducho1lne-J<ultumO 

Jenský plán Peter P>=te=n (1684 19521 • vÝi'hova jako funkce společen~tvr 
• t1V. !kola hvotni'ho sj>Olečenstlll- orgar'li18ce 
do kmenll..,yctl skupin 
• společná p rlic<: Uků (vzájemné pomoc s[ariích 
a mladil,h) 
• týden,,! pracovnl plán 
• postup založen nB sebehodnoaml 

Freinetovski Ct!lesti" Frei" .. ! (1896-1966) • spojet11 ~kol~ a HVDra 
pe<lagogih • pnke - těm~ y§ech činnosti 

• svobodné vyjadřováni my~lenek ft citll 
o indivld""lnl odpOvědnost 
• vyuoov .. d techniky .. pracovni materiály 
(!koln! tis~áma) 

Pragmaticlcá John o.:wey (1859-1952) • pedeg<>gike vych!lejid z pragmatidé f,IDSOf,e 
pedag<>gika • výchova - nástroj reforrnv spol«:oost! 
(progre9'Vni vychoval • na lkuienosti za loleMc formy učeni 

• východisko pro projektové a probl ~mové 
metody vyučovani 

Dalton5k~ plán Helen Parkhurstová (1881-1973) • swboda Uka a jeho vlastni odpovědnost 
• orobnl program préCl! na jeden měsíc 
• ldůrazněn, spolupráce 
• stndánl metl výukou v cel~ třid~ a skup,novou 
a individualni prad 

Svobodné A. S. Neill (t884-1973) • pedagogika OJYChál"Jid t kntidycl1 postojů 
ft altemativnl Si~gfTied 8emfeld (1892-1953) frnnkfl.lrtsk~ ~koly 8 ps~chDQnalyt;c~é orientflce 
(netrad;čl1l. volné, Ivan IIheh (1926) • antlautorjt..ativni výchova 
ot.e\lkn~. netáv .. l~ Evenm Reiner • výchova .bavená rep~ (rolVol st'bevtdomO 
ajJ ~koly • nepotlačováni pot;"b děli vooln,; !rexuálnich 

• budOVlinl svobodných, na státu nelávislych §I<.nl 
• p6č4 o děti zr>evýhodn6n~eh skupin obyvatelstva 
(vnitrom!sts~é slumy) 

• Zážitková pedagogika v kontextu dalších pedagogických směrů 

Zážitková pedagogika si v českém prosti'edl dosud nezfska!a samostatné mlsto v systematickém uchope
ni pedllgogických procesů a pokud Je o ni referovano (Pávková et 31., 1999. 81: Mard & Gavom. 1999, 
14, Matoušek &. Kroftová. 1998, 201), pak tllkřka výlučni:: v podobě sekundárnlho odrazu Neumanova 
vymezení (Neuman. 1998). Přitom Jsou promiskue poufl~ány termíny .výchova tnl tkem# . • výchova pro· 
~itkem" •• výchova ~ pnrodě#, ~l,mtková výchova" •• výchova dobrodružslvim" ad. Jistě to souvisí i s poku
syo překlady obdobných směrů pěstovaných v lahraniti ev anglickém jazykovém prostředí .eKperiential 
educatíon" .• outdoor education", .ad~enture education" .• environmental education" aj. - pokud se při
drfJme označeni .educatlon" a nebudeme problém překladu navíc komplikovat pojmy jako Je .Iearni n g~, 

. Ieadership". ,.recreat lon", .training" a dalši. které se rovněž objevujP: německá jazykOvá oblast a její 
Erlebnispadagogik bude - jak věffm - specifickým námětem někte ré l dalš[ch studii tohoto Č<!sopisu), 

3) Vll nap~. Il.bvy n~loterých vyhraných i",,",opi~(l: The Joumal of E>cperiential Education, TheAustralian Joumal 
of Outdoor Eduaotíon. Joumlll ofAdventure Ed ... cation and Outdoor le.m'ng. The Jo ... mal ofEnvlronmental 
Ed ... cation, AIIPUed Env,ronmental Educat lon ~nd Communicat'on. lnternational Joumal ofWildctnHS atd. 
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pi'icemi však docháú ke stirání hranic mezi samostatnými směry. Mezi prvotní t.eoretické postiienf oboru 
v Ceské republice se řadí predevšrm práce: Váianský, 1992; Víižanský & Smékal. 1995; Neuman et aj., 
1999; ldroje zážitkové pedagogiky (Outward Bound II Prázdninovou školu Lipnice) stručné popsal Hanuš, 
2001; dramaturgické postupy při přlprave konkretního kurzu Jirásek, 1999. 
Tento text chce shromoHdit argumenty podport.Jjld označení ~zái:jtková pedagogika" jako pojmenováni 
výstiŽné. pojmově přesné. obsahově vypovídající. Pokud bude takovým pojmem opravdu shledán, mUle 
se právě časopis Gymnasion zasloužit o prof,laci nového oboru - dosud neakceptovaného vě~inovou 
odbornou komunitou, o pojmové ukotvenf zážitkové pedagogiky II tím i o snadnéjši pronikáni jak do pe· 
dagogických úllah, tak předell~ím do efekt illnějšrho a častějšího za řazenI metod a prosLředků zá~itko~é 
pedagogiky do výcho~ných procesů. Než se začneme ~ěnovat přímo úž.ltko~é pedagogice. pokusme 
se nejprve stl"\lčně odlišit jednotli~é proudy, jel jsou shrno~ány pod totožné principY s jejich rů z ným 

pojmenováním. 

Pedagogika volného času Oeisure education) 
Sl)ébytn!Ím diferenciočnlm prvkem - o porovnón[ s ostotníml sml ry této subfwpltofy -Je onímonf urči· 
tého času, časové prachy (resp. určité charakteristiky času) jako uyme~uj[cf urastnosti pedagogických 
procesů, tedy otá{!<y KDY k výchovnému působenf dochá~í. 
Základní literatum: Pá~ková et al., 1999; Spousta et al., 1994; Vážanský, 1994; Váža!1ský & Smékal. 1995. 

Volný čas 
Problematice volného času byla naposledy lIěnovéna soustředěná pozornost ~ kllétnu 2002 v prúběhu me
zinárodního sympozia na FTK UP v Olomouci, jehof výsledky jsou publikovány ve sborníku (Hodařl, 2002). 
Ukazuje se, že i pi'e5 intuitivní roZllménf tomuto specifICkému určení časovosti se jedna o pojem proble
matický.jehol přesné vymezení nenl prosto obtlll a naopak klade mnohtví otázek. Většinollé pojimání 
lIolného času je prvoi'sdě zfetel!1é v podobě času zbytkového (kdy se od celkové časove plochy lidského 
živola odečíta ča5 potlebný na práci, spánek, hygienu a na další nezbytné činnosti, a kdy tudil zůstane 
čas, o němž se můleme svobodně rozhodovat, s nímž můleme volně naklád~t) ~ podobě jeho k~anli · 
rlkace (kdy je jednosměrné pojetl l asové roviny považováno Ul plynulý přechod od budoucnosti p~es 
přítomnost do minulosti se stejnorodou strukturou stejných časových úseků), př'p. jako určitého pole 
se snahou o jeho optimální naplněnf (~olný čas jako možnost uskutečňovat různé činnosti či laplňo~al 
čas rozm~nitým i aktlllltami, mezi nimiž sl mófeme volně vybírat). Caso~ost lidského proliván, nenl vhk 
založena výlučně na biologických f)'tml'i;h a na kvantítatlvnlch ukazatelfch počítánI hodin a minut, proto 
ani střídáni činnosti a odpol inku, práce a volného času nemaže být dostačujícím podkladem pro naše 
úvahy. Protože filosofický důraz na autenticitu Ildské~o způsobu by tl nemůze přijmout takovéto sche
matické rozl išování, je nezbytne zamyslet se nejdříve nad časem jako takovým, nad časovostI jakožto 
způsobem lidské existence, 
od nIž je čas neoddělitel ný. To 
-současně předpokládá nezbyt· 
nost zduraznovat čas nikoli~ 
astronomický (nějakou objektIv· 
ní entitu). nýbrž čas proi:itkový. 
Teprve odtud mužeme rozkrývat 
smysl času , který je na zý~án čao 

sem volným. (Bliže k rene)lti času 
a časovosti ~íz JiráscI(, 2001. 
Hodaň , 2002.) 

Odpoutó no olĎ{fw .,co je to čas?'" je ue/mi ro{monitá: Je to 
pohyb nebo určení pohybu (AristoleMs); ros je dojmem, on/tf. 
ntrn pro{itkem (Augustin): 150s nenf dělitelný, ofe je truánrm 
(Bergson); objelrtiunf 150s nent oyko{ote(ny, mú(eme onnfy{ooot 
pou{e čosol)é uědom( {Husserl}: čosouos!Je matnostf, jak čloočk 
mDle být (Heidegger). Z filosofických onofý{ bychom při po· 
drobnéj~im pohledu ;jistili, te čos toK. jak jej protJoáme. nef{e 
o (ádném pNpodě {tototnit s niUlrn. co j e stejnorodé. monot6nm~ 
samostatné, objehlunf, diskonzinUltně měfltelné. 

Prožitkový čas (biologlcký. fydologický lí psycholo!lick~. nikoliv tedy fyzikélnO nenl homogenní. ale 
naopak vnitrné velmi bohaté stl"\lkturovany_ Jeho relatiVnost vystupuje do pop~edí v souvislosti s prvky 
fyziologickými Ctělcsm\ teplota, f)'chlost metabolísmu, 2dra~í či nemoc. věk , ale také prvky tz~. chronobio
logie: f)'tmus krevního tlaku. srdečního tepu, dýcháni atd.). psychologickými Gasnost vnímání .. mnoIství 
předchozfch zkusenosti. soustředěni, zaujetf. pocit strachu či ohroženI, temperament i !1aladěnO i ~néj§í. 
mi (cyklus s~ětla a tmy i jiné sezó!1fl1 cykly). Každý l nás si ullědomuje f)'chlost některých prožitků a j indy 
pomalé ubíhání, časovou e)(pami či naopak zpomaleni, ~rozta!enl~ či zástavu přítomnosti apod. 
Problém času vnTmaného jako čas volný vystoupil do popfedí zvlntě v novollěku. Bývá to dáváno do sou
lIisl05ti se zkracováním praco~!11 doby, zf)'chlovánim událostf a rodiřováním pole možnost. a ~ktivit. jež 
můžeme realizovat. Nicméne jil v období antiky mohl být volný tas pociťo~lin jako problém. Z myšlenko
lIého okruhu stoicismu, kde se mnoho 6síll věno~alo odllšenftoho. coje v mé mo~í od toho, co ~ ní neni, 
pocház; úvaha, která může tento bě.i:ný pohled nal"\l~!t: . Mám oofný čos o moji jej ošíchni, kdo chtěj(. 
Zófei./wsti nikoho nepronás/edujf. Lidé se jích chópou $Omi o mysfr si. te ~oměstnonost je d(l!Jodem 
pro štěstí.· (Seneca, 1987, 226)_ 
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Vyjd~me L tradičního $taroreckeho pojetí. V tomto kulturním prost/l:dl byl poutív'n pojem SCHOlt. pie
kládaný ve dVOtJ významových varillntach: jednak jako wodpOClnek~, .oddech". "prlroldne chY11e" (vflsmys. 
lu mít kdy), .životní klid", ale ta k~ ve významu .přednáJka" ... rozhovor·, .Jikora", Odtud odvozené sloveso 
SCHOlAOZEIN pak znamená "trávit volný fas·, cvl se DV5em nerovná nicneděl'ni. ale naopak využiti 
ČlISU pro mv!lenl, teori i. duchovnl činnost; {či pf/mo pro fitosofovénÚ. Oomnfvám se, le právě v tomto 
momentu se dostáváme ke kardinálnlmu bodu soudobých steskli nad problémem volného času_ Protofe 
původní význam slova v žádném přfpadi nemClie marnenat lehnutl na kanape nebo koukání se na te
levizi , ale jeho u~lechtTlé tráveni. osobnl II ducho-.nl rozvoj, Ivy~O\'án l hodnoty proiitkO. Tento proIck by 
neměl být od ~asovosti volného času oddělován (minimá l n ě při odka!ech na jeho a ntické vnlm'nO. 
Pokud vezmeme váinl! antickou tradici SCHOl1: jakofto s myslup lného a ušlech tilého trávení volného 
času. pokud ji propojíme s husserlovským láfitkovým proudem či s heideggerovskými motivy auten tické 
c~istcoce. nemófeme volný čas chápat jako čas prá~d nll, volna. n h::oty. Volný čas nenl časem zbytkovým. 
tj . nesamostatným a odVOleným (odkud můfl! pl1lmeni t pocit jeho deficitu), ale je ěasem .dispor1ibilnlm~. 
tj. je to lpC.sob časovosti. jif můteme vyutlt pro O5Obnostní rust, pro osobnl kul t ivaci. Z tohoto úhlu 
pohledu n!!n l podsta tné. zda budeme rozHiovat čas . prncovnr či .volný", ale zda lidskOt.l časovost proli
jeme ~disponibilně· nebo .oed isponlbilně~. Nejedné se o větší či menii st",kturovanost či libovůl i (I tzv. 
volnoČllsové aktivity jsou velmi tasto precizně strukturovány a prostor pro naprosto svobodnou volbu 
SI! v nich neoacházO. Nehraje roli mnoistvl aktivit či stupňovánf proiitkO (nedbtiJlc/ch Mdné meze růstu) 
zlsklln<fch v tomto čase - i volný Čils mute být pouze konzumovlin , ulnlcen, ~e MS vlnoooný {66aol 
bl!.{ hronfc čas {morněný. promrhaný, be{ú&fnt (trocený7 L) Průmysl(X)l reklamnímu oyprá{dnlnl 
iJootnrho smyslu je rMm otos relit aktivnrm. kreativním a kritickým pojetfm volného ~osu. · (Kučerová . 
1994. lB) 

Výchova ve volném čase 
Výchova ve volném čase a její teoretické uchopeni (pedagogika ...o1,,'ho času) Je d,seiplrnou jdoucl napfič 
matnostmi zálitkové pedagogiky. Na jedné straně je toUijeji obsal"love vyml!1enl ~riI habývá se nejenom 
veikerou vtchovou mimo vyuěování .II ! kolskými zai'fzenfmi k tomuto úlelu elti,tuJlcími, jako jsou napf. 
t kolnf drul iny, kluby, domovy mládek ale tIIké ústavof péči atd.) , na straně druhé vtak ponechává s t ranou 
působeni !ikol ll školního vyulování, kde vtak táiitkova pedagogika hledá matnostI svého uplatněni. 
Akcent polofený na smysluplnost profiv'n! (dispon,bilitu) nejenom v u,.z;,té tasové mYlni!, ale i ~ čase tzv. 
volném, který můte být prožívan stejne Intenzivně, dynamicky a uiit«né j.!lko je ěas primámě věnovaný 
vzdělávání a osobnostnímu rozvoji. JC pro výchovu ve volném čase j výchovu prožitkem totoin9. 

Výchova v přírodě (outdoor education) 
Odli§ujfd charo f<terisrikou tohoto smt!ru Je pfedevšfm prosti'edl, u Ilt!mi dochá~{ k pedogogickým proce· 
súm o prů{!wmnou otl1"(l;ou se srot>Ó KDE. 
Základnll,teratura: Hanuš li J irásek. 1996: Neuman et al.. 2000. 

RÚlflOrodá propojení p~írody a výctmvy umol/lujl vn/mat jejich vzájemnou vztazenost v tirokých význa· 
mových rozdílech lnaznačen~h alespoň čá5tetné vzájemnou vazbou gramatickou): 

.VýdlOva pro plírodu· (.ekologická výchova·. I!flvironmental edUC3tionl . .tet SI! la~řuJe p~v~m 
na problematiku poznávání vztahů člověka e jeho fivotniho prostředí a zároven na ochranu pnrody . 
• V'fchova o pHrodě" . y nlf pfevládá vzdělávaci charakter a klení je nejčastějií podobou .pllrodovědy· 
ve !kolstvi. 

• • Výchova pfírodou·. kde p1irodní prost ledl je nejcnom ku lisou či mísu:m vvchovného působcnl, ale 
samo o sobě i pedagogickým Člnitelcm . 

Prosto se pndrlme obvyklého pojmenovánI .výchova v přírodě" . vnlmajíci pfirodu jako vhod né prostň:ldl 
pro výchovný proces. (Bli tU 11 Jemněji! odhieni motnych va~eb vychovy a pnmdy viz Hanul 2000.) 
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Příroda 

Klrčovým slovem se stává nejenom .. pfiroda~. ale t6ké "přirozeflOst~, staro'ecké podloZí vyjel/ujici FYSIS 
(související 11 odvowJfci se od FYOMAI. tj , "rodím se") Tedy nikoliv pouhý souhrn skutečnosti nevzniklých 
lidskou činnosti (nebo např. volná krajina). ale to. co dělá un:itou vec tím. čím ve skuteénosti oprov
du - bytostně - jest. Příroda jako nikoliv pouhý predmět vědeckého zájmu. ale jako přirozené prostřed r. 
Přlroda jako to. co se při.rod l. Jilko živý, dynamický organismus, který roste,je bytostně spontánní, 11 neni 
jej tudlž molné spoutat do pevných rigidních jazykových výraltJ. Pobyt Ú1atol výchova!) II přirodě je tak 
přirozeným vnímáním rozeni a umírání, vzniku B zaniku. 

Výchova II přirod~ 
Výchova v přírodě je patrně nejufivanějšfm pojmenováním pro celý soubor popisovaných pedagogických 
disciplin. Souvisí se áirokým hnutlm pobytu v přrrodě. které mb (nejenom u nbs) dlouholetou historii 
spojenou s organizacemi akcentujíc1mi tábornické dovednosti (Junák. liga lesnf moudrosti, Pionýr. Wo~ 
odcraft. Cesk~ tábornická unie. YMCA aj), ale také s jednotlivci či nijak neorganizovaným pobytem v pll
rodě ve formě trampingu či sportovnlch aktivit v přírodě (pěšl. vod,kká i dalM formy turistiky. horolezeni. 
potápění atd.). 
Výchova v přírodě jakožto tradični a historické pojmenování se stává východiskem pro dal~í pedagogické 
směry, resp. dkladem diferenciace různorodých proudu či alespoň pojmenováni akcentujlc1ch drtčí odli~
nosti. Zřetelný je lento proces na textech z prostředí Prázdninové školy Lipnice, reflektujících jejl činnosl 
a snažfckh se o jeji zařazeni do pedagogiky včetně odpovídajic!ho názvoslovl: od výchovy v přírodě (resp. 
experimentálnich metod vychovy v přírodě) přes prázdninovou pedagogiku. intenzivni rekreační režim 
až k zážitkové pedagogice. Tomuto pohybu odpovfdá i programová skladba (od využíváni táborn ických 
dovl3dností a činnosti v přírodě -lasování, oheň. hra na kytaru apod. až ke: . hře " vyulívajici prvky reálné
ho obchodu či práce v prost'edí sociáln; solidarity) i prostřed l (od uzavřeného usk lenlkoveho· prostoru 
u zatopeného lipnického lomu blíte k reálnému .vnořenl" se do sociáln! reality). Proměnou pochopitelně 
procházl i systém a obsah interního vzdělávánI. Jestliže je dnes podmfnkou pro Instruktorské působenI 
v PSl mj. prokázání zna losti a dovedností ze základll horolezectví, lanových aktivit. orientačního běhu, 
rahovaní a horského kola, v osmdesátých letech se prověřoval II adepta instruktorstvi teoretickým tes
tem i praktickou zkouškou horole~ectvi. orientační běh , softbal. plavánl, cyklistika, základy vodáckYch 
t.echnik. triat lon 11 turistika a pobyt v přírodě, Aje patrné, že někte~ programy 11 projekty již s přírodním 
prostředím vubec nesouvisejí, ačkoliv je při nich využíváno obdobné metodiky i programových prostřed
ků (napl. tzv, city bound, záiitkové programy a projekty připravované výlučně v městském prostredO. 
Nejenom I těchto důvodů je pojem .výchova v přírodě~ pro projekty vycházej/ci metodicky ze zkušenostf 
Prázdninové školy lipnice jii nepřesný 11 nefunkčnl, a to přesto, fe duraz na přirozené - pfírodnl prostře
dr, kontakt s nrm a dovednosti potřebné k pobytu v něm zůstávajl stále (a bezesporu zůstanou i do bu
doucna) podstatnou (a snad i převládajfcO součástí programového vybaveni vychovy proiitkem. 

Výchova dobrodružstvím. výchova výzvou (adventure education, challenge education) 
Typickou charakteristikou tohoto směru je on{món; vztahu k ahivitám pocfťolK1ným joko výzva" pfdo
nání, a to o rou;né subJekt;un(ho rizika či nebezpe.::r. a tedy jako určitý ~púsob odpoDědi no otá~ku JAK 
doch6{f fl pedagogickému transferu. 
Základní literatura: Neuman, 1998, 
Pro ten to pedagogický proud č i směr platí velká část následuJfciho vymezenI. proto se mu nebudeme bl l, 
že věnovat. Nezbytnou zmlnkou v~k musl být upozorněnI. že mrra dobrodružnosti jakéhokoliv programu 
je velmi individuální záležitostí. Jestliže je pro někoho např. strávení noci o samotě v lese bel přfstře~f 
vrcholnou a hraniční mezi dobrodru!nosti, vrcholnou výzvou, kterou se milie jedl ne<: od~áfit přijmout, 

pro jiného člověka to může být vsednodenní prOŽi tek. ničfm nevybočující z pociťované normality. Kromě 
toho, že nemůžeme stanovit iádnou .absol utní hodnotu· prožívaného dobrodružstvf, nel2e stanovit 
ani jeho programové omezení - pro lesnfho samotáře může být naopak ~el mi dobrodružné vystoupit 
před početné obecenstvo a hlasitě recitovat báseň či hrát divadlo. 
Jako teoretické pod loženI této teze je možno vnlmat (vedle řady dalšlch teoretických východisek) tzv. 
zónu komfortu a pohodlí. v nrfjsme si jisti a kde provádíme různorodé činnosti s pocitem znalosti" bez
pečl. Pokud však z této z6ny vystoupíme do oblasti nového, dosud nepozn3t1ého (do tzv. z6ny učenO. 
pociťUjeme a prožíváme dobrodružstvl. ať se jedná o pl"Jnl slanění v životě nebo Ueba prvnl předná!ku 
na veřejnosti , Timto pojetím se však již zcela zřetelně blfžfme k obecnějšimu označeni - vychově prožit
kem, 



13 

Zážitková pedagogika (experiential education) 
V námi .(:koumoném pedagogickém směru. u ~átitkoué pedogogir:e.jejímu{ metodickému prohfubou6ní 
i t~retickému uchopení je oěnauóna loto periodikum. Je diferencl v prvé řadě somotná zkušenost.jej/t 
./skón{ je podfoi,.eno orostním prožitkem; stejné jako pkdcno{í odstaoec je to odpoued na otĎ{fw JAK, 
nicméne odpoutdf nemusíbý/ {otíooný modus r,{Um či nebe{pečr. afe mnohem ro{lloroděj§f pratitka!.>é 
stouy {od tichého rodlmání ples aktivní tuařtixJsl ol. fl pohybu no hranici osobn{ho maxima. o to ocel
ně uy§e choroklerl{ouonéha pocitu ri{l/m o nebe{pečo. 
Základnl literatura; Neumsll et 81. , 1999; Vážansky, 1992; Váiansky & Smékal. 1995. 

Ze stručné úvodní zmlnky Je patrné. že z určitého systémového pohledu máme prnvo na vnímáni výchovy 
dobrodružstvím (dobrodružné výchovy) jako určitého podoboru, pOdskupiny, subsystému či součásti d
takové pedagogiky. Pro zátitkovou pedagogiku je typické (a tím se odlišuje o d nepedagogických aktivit 
vyufívajfcfch fenoménu protiteIU zakotvení prožitku do jeho širších souvislostí. Tedy nejenom vyvoláni 
prožItku, ale především znalost dlu navozovánI profitkových situací, lpracování prolitku a jeho p~evede
nf do zkušenosti, jež muže být opětovně vyufita. 

Prožitek, džitek 
Je bezesporu zajímavé, kolik 
pozornosti se (jakoby nlljednou) 
věnuje prožitku v posledních 
několika málo letech'. 
Na pomezí psychologie. pe
dagogického využití a hlub!! 
teoretické ana lýzy stojí teorie 
optlmáln rho prožíván í založená 
nll pojmu plynutí (now). kterou 
formuloval M. Csikslentmihalyi 
(1996). Ve stllvu plynuti je člo
věk natolik zlIměřen na vykoná
vanou činnost (na bezprostřední 
profívánO. že jr přli'<lluje ma· 
ximálnl dóld:itost. Mezi hlavnI 
myšlenky této teorie se řadí 
postuloviiní prožitku' jakožto 
obsahu vědomí (proto jsem 
svoboden od vnějšlho nátlaku 

- napf. reklamy či okolí - na muj 
zpC,sob proi[vánr). formulace 
autotelickeho prožívání, tj. sku
tečnosti. 1e opti málnl zážitek je 
sám sobě cflem. či hodnocení 
stavu plynuti trnnsformujícího 

Protitek jako svébytný myšlenkový problém. )01<0 vys/ouné 
téma fllosofie, Jako hled6ní jasné odpooědi no otó~l<lI .co je to 
prob"rdi?". je opomíjen nejenom o ontice. ofe { ve středooěl<lJ, 
stejné Jako na poMtl<u nooouěku_ Btíte jej unímajf O{ filosajicl<é 
školy kriti{vjící jednoro{měrnost rociottolismu, me{i proními 
pak romantismus únyšlenkový s mér konce 18. o pronf poloulny 
19. stoletl naua:(uje na Rousseouooo :(důro?,něnl citv. který má 
být {rounoprovněn s ro:(umem. oceňv)e ofce net uSedni skvtet
nost ideály. hrdinstvÍ, fcmto:(;;, ooro{otvomost o intuici. thoui 
dty. oóšeň i spontánnost). flrosofie ttooto (ro?,ši~uje motnosti 
po{nání o inlviei, instinkt. přímé :(fenf opod_ o pro{rQÓnf se tudí{ 
st6uo ůstff!dním bodem jejího ooa{ooonO. hermeneutika (~ heT' 
meneuein" - objasiiooat, oysvět/ooat; rO~lImlni jol<o podoba 
po{n6nr odlišujtcí se od pouhého uysuil/enf o popisu se pohy
buje otdy o I<ruhu me~.1 jednotlioým fenoménem foť se jedná 
o srooo. text, událost, protltel<) o celkooým hori{ontem jeho 
smyslv. neboť konkrétnl jednot/ioina je nohlédnutefnó oNy jen 
?: pa{ice cefku o celek je př(swpný polJ{e:( jednotlioiny - I<o~dé 
dfliH poro?,uménfje)ii, {osa{eno do romce pfedporo:(umén~ které 
je neu{aořené, oteořt:né pro neustóle se prohfubujtcr o fr:origu· 
jící nooé obsahy smyslu), fenomenologie (se :(6sadnf tendencí 
.orotit se I< !Jěcem samym", tj. nechut oěci {fenomény} tok. jok 
se nám dáooj(, aby mohlo <Jědomf dospět metodou eidet/cM 
redul<ce I< jejich podstatám). 

naše já k větší komplexnosti. propracovanosti a ucelenost i. 

4) Do k'lne" tlevatlesfotých let byd"m v ndí tepubllce n"nalezl! anI jedn ... m"l\"grnficll"" práCI. "ter~ 
se t imto t.ematem zBbYv.i . Do dndniho dne jich YSak byl" sepsán" j!i flejmi!ne pět a ... ~p"fád6ny tři konference. 
TIskem byla "Vdána dlSerult ni pr;ke ilut0l8 t"hot<> čl~l"lku pod titulem . Protltek 8 mo!ni! 5Vl!ty' (.Jir~se~ . 2001J. 
dal .. r d ,sertl!čnr plá"" tihJicl se prol ltku Je k d'SPOlld k pr<>slud,,~Ani na FTVS UK v Pr~le pod názvem . Pro!itek 
a sporty v přírod,, ' {Pdllh",'. 20(0). ngmózni práce k pr"čten ( tilmté.i fle!ot:! tit ... 1 . Hra II protitek v k"nteXI ... 
dne!n( d"by ' (K""hner. z0(1). Psych"logickDU ,,,vlOu pro.iívání analyzuje .Hlesně z~kOIV"ne protivání" (Hájek. 
2{I02). ft . Proliváni - Zkuter.ost - 2ívotni svět aneb O cestách d" Mta na lk ... §en"u· (H ... dlit:ka. 2003). Všechny 
zmiňované konf"rence se konaly na píJdě nvs UK v Pl"lIze. V dubn ... 2001. "dkud j" publikován sbornlk " Proi.lte~ 
v konte~t ... dn"';n; doby· (Kirchner Bc Hogcnovli. 2001). v dubnu o rok polději ~ výsled ky 5hm ... t1mi ...esb"mlku 

. Prof,t"k ft telesn".' - {Kirchner 8; Ka~~l ff. t'0(3) a I""zatím nap"s ledy v dubnu roku mlnul~ho. odkud jesbomlk 
Ješ!E pnprilv"ván k tisk .... ČtenM mUle br';tJsko d"bfe "vfifen"u Inf"rmaCl. le v d ... bnu 2004.., láj" mCJ o fen<>
mén pro!ltkU o~t sejdou 1\8 FTVS UK Y Pn"" k dal!(mu konferenčn(mu setkanl. 
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Pokud se pokusíme shrnout profitek do několika bodu, můfeme mezi no! zahrnout: 
• komplexnost (charakteristikll lidskBlo Ipů$Obu existeflce, 

odh!ujíd se od mozné redukce pouze radonlllním uchopenlm) 
• verWlní nepřeno,jtelnO$1. (s vlt!fm úspkhem u mýtů a umění od vldy) 
• nedefll'\OvatelnOSI (nezbytné vlastnosti j.nyka se sdlým pojmovým aparitem 

stfraji plnost prožitku v definičním vymezeni) 
• jedinečnost (jed i neČ1la událost v ! iriím profitkovém proudu) 
• Intencionalnr lllm~řen í (prožitek je neoddělitelný od svého .obsahu· . 

sounáležitost prožívajícfho jedince II prožrvané události) 
V tu lO chvrli dlu!íme čtenáři vysvětleni, proč hovofime o prožitku a výchově prožitkem, llltrmco o pe
dagogice jako o zálitkové pedagogice. Mé roz!iSení proiitek - záiitek nějaké opodstatněnI. nebo je to 
zbyteěm! mateni pOJmů? 
Difen:nce mel' profitkem a zážitkem nenl v obe<:né če!tině vub«- poc:iťovllnll. Jestliže uvalUjeme 
o rozJi~ní, pak sprše jako o pomocném nástroji ve v~tahu ke zkušenosti. Tyto jemné nuance vbk nap~. 
v anglib:mf lIubec nelze vyst:ihllOut. (Jazykový výraz ~experience" je pouflvlln pro pro1i tek i zku~nost 

_ pravdlpodobně z dOvodu wnímiinl zkuknostl jako paměti uchovllného prožitku.) Přesto;':e sémantidr.é 
rozlilenl .proiitku· a .láiitku" nenalezlo v poslední době lAdného ze zájem<:u o feknl. hyla tato ol:ázka 
fivii j~tě II obdob' prvnl republiky. Nap~. w souvislosti s adekvátním pi'ekladem Kulpeho Úvodu do filoso
fie hodnot! recenzent kntlcky prekladatelOllu snahu a vy tYká mu řadu nepfesnosti či pouliti nevhodných 
j8lykových výrazů (.slova pochybného tharakteru"). Navrhuje zárover'i misto nich vhodnějJI náhradu 
a v jednom mlstě udává misto slova .. protitek" jako vhodněj~i .~ážitek" (Haller. 1929, 231). Je tedy zk). 
mé, fe autor hodnotenf musel ~manticky rozli!iovat mezi oběma terminy a fe se mu zdál Oel, netlJšlme 
z jakého důvodu] jeden vhodněj~i ne! druhý. Oal!1 ukázkll souvisi s bhnitkým jazykem a estetickými 
pojmy, kdyf přfspěvek rozli§uje mezi zUitkem jako prvkem esteticky nezpracovaným a prožitkem. který 
vzniká uf estetickým zam~řenlm {Erban, 1935, 331. Nejrozsáhlejši studie týkající se tohoto problému 
SOUVIS' rovněls estetikou, konkrétně s analýzou díla Petra Bezruče {Sedlák. 1931). V nf autor ro~ebírá 
Bezručovy zoUitky subjektivní a kolektivnl a rozliAuje mezi zéžitkem jako .pravdivostf fivotnf" a pro!ítkem 
j!lkoho .pravdivostl uměleckOlJ": ~Dflo bdsnidi - móme-Ii se tak ue {krotce oyj6dřiti - se {e {ó(itkD 
rodr. pro(;tkem se utuóf{ a pat/tkem se stóuó.· {Sedlak. 1931. 12.1. Nemohu posoudit. zda toto rallikní 
ndlo uplatněni v estetice. nicmén~ v obecn~m povMomi ~tela jist! nelije. J e v!ak jasným svědectvlm. 
že lexikálnl od liknl bV'o bráno vMn!!1 v semantitké dimenzi. 
Na dklad~ letmé analýzy vyulivající elektronick'ich telltu v rámci Ceského n:irodního korpusu (vite k to-
mu viz Jirásek, in press. kde je pruvedcna rovnU významová analýza obou pojmO v prostředf zá!itkové 
pedagogiky) nebyl prokázán ladný sémantiCký rozdn v pouiiváni pojmu .prolitek" a ~zážitek" v součas· 
ném č~skémj8Zyce. zároveň ~ ni v!ak vyply~lt. že slovo . zaiitekU je v současné podobě če§t iny pouiív6no 
zhruba tfikrál ~astěji nd slovo ~profitek·. 
Slovem prožitek bychom rádi aktentovali vice aktivitu než pasivitu prožlvtiní a p~eviím jeho přítom· 
nostnl tharaktC!". Pro okamžik pntomné aktivity (tělesné j myšlenkové) tedy vyhrazujeme slovo profitek 
(a proto také praktitké působení jako ~výchovu proiitk~"'). Jestliže však tento profitek uplyFll'! do minu· 
losti a my se k nému vraclme (ve Vlpomlnce, v racionální analYze apod.), můfeme tento modus omallt 
jako zétjtek. teoretitké postiženi obOf'U jako .. zUitkovOlJ pedagogiku", Cílem výchovy profitkem je získ. 
ni určiti trvalejil podoby prožité události , je;íž výsledky mužeme uplatnit i v jinýeh situacích. Tuto formu 
pak muleme n.arývat zkušenosti (ZkuienO$ti nelískávime poule přímým protidnimj naopak, větiina 
uulenostl I pOlnatků pramení le soti'lniho $dileni a komunikate, I přejímání zkuienostl druhých) . 
Zda se vhk ukále taková moini pOjmová rolNlnéno5l;ako funkčni. nebo naopak jako zbyteéně vyumél. 
ko~aná. se vyjevl v rOl!iŠov,lnf. resp, ve SjcdnoGovAnl významu profitek - dlitek - lkuJ:!!nost. 



Výchov!! prožitkem 
Prostřed(, v němž starťlřecký 

apel na ušlechtilé trávení vol· 
ného času ve významu SCHOL!: 
nachází podle mého ná:zoru 
největJí možné uplatnění, je vý
chova prožitkem II jeji teoretické 
po~titení - zážitková pedagogi
ka. Obdobně jako buddhistická 
fundace přítomnosti nabili 
i záiitkova pedagogika plné 
soustředěni na pfftomnou chvíli 
použitim svých prostře<lk ů: hra, 
příroda. emocionální i meianáln! 
aktivita. výzva zvoucí k pleko
!lánl (snad určitým vzdaleným 
teoretickým ohlasem by mohly 
zaznlt Husserlovy argumenty, 
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Zážitková pedagogika 
Pod o~naéenfm .;r:á{it,"ooó pedagogika" tedy nodáfe budeme 
ro~umět teoretické postiiení a onalý~u takouych oýchouných 
procesů, které procujf s novotován/m. ro~borem o rej/ex f pro
{it,"oulJeh událostí;r:a účelem ~{skóní ;r:ku~enostr přenositelných 
do do/šího Boolo. Cf/e tukouých uýchovných procesu mohou 
být uylyčouóny o dosahooány u rú{norodem prostledí (§ko{n{m 
i mimo1kotním. pnrodnfm i kuftumímJ. u ro~monitých sociáf
ních skupinách (diferencouoných uékem, sodófn(m statusem. 
prof~nrm postaoením či dalšími demogrofickým; faktory) 
o nopfifooány nejrů:qt~jštmi prostledky (h/um; všech typů. mo
de/ooými situacemi. tuořioostnrmi o dramatickými dílnami, be· 
sedomi o diskusemi. fy~ickl:J I psychicky n6rotnýml o{J~/JOuými 
situacemi, seóepo~n6oocfmi I Ir týmooé spolupróci sméřujícfm; 
oktiuitomlJ. Pro {ó{ilkooou pedogogikuje protitek oidy pouhým 
prostředkem. nikolio cf/em. Cílem pro ni ~ústáoó slorafecký uý
chooný ideál, u§estronný ro~uoj k hormonii směrující osobnosti. 

zcela bezesporu pak tcrmln . flow · a noptim;í lnl proiitek~ poullvaný Csikszentmihalyim). 
Zážitková pedagogika umamuje v konfrontaci s jinými lidmi . .se sebou Silmvm i s přírodním a kulturním oko
lím uvědomovat si autenticitu své existence, b)Ít sám sebou jako celistvý, nikoliv na konzumní obstarávání 
zarněrcn~ (zde by mohla zážitková pedagogika pro sve teoretické zduvodněnf přímo c':erpat z Heideggera) 
Je to rovněl hloublGl disponibility ~asovosti, trad iČní sepótí s antickými kořeny SCI~Ot..E, kdy pedagogický 
význam .prazdné ch...íle" a ~školy~ je naplnován bez ohledu na institucionalizaci pedagogického procesu. 
Je to naposledy i specíflkum zážitkové pedagogiky oddělující ji od jinýCh subjektů volnoČilsových, VYUl!
vajldch prožitkovou aktualizaci (stupiiován! , extrémních" prožitku cestovních kanooláfí, .intenzivn t či 
dokonce . aut.entické" proiív<Ínf - s autenticitou heideggerovsk~ho ražení však nemá obdobná reklama 
nic spolc~ného - průmyslu volného Času. zaměření na konzumní chápání volného času a jeho utrácení). 
Orientace z61itkové pedagogiky je jiná, a to na celkový kontext zážitku. Nejenom jeho vyvoláni, ale také 
způsob zacílení i zpracování je důslednou součástí projektů tohoto pedagogického odvětvl. 

+ Závěr 
Fenomén výchovy prožitkem, tak rychle se rotvijející a rodiřujícf, nemá. dosud pevné troretické ukotve
ní. Zážitkové pedagogika, na jejíž prof,laci se chce časopis Gymnasion podílet, má k dispozic, dostatek 
podnětů, myšlenkových stimulů i praktických příkladů a ukbek. Ol této studie, totiž stručné vymezení 
polmu. je postaven na pojmové i struktumf ana lÝle pedagogických disciplín, které maj í svými metodami . 
prostředky i dloVQU skupinou k zážitkové pedagogice nejblfie. Jakýkoliv kritický nesouhlas ~i obsahové 
zpřesněni předložené teze najde bezesporu dostatek prostoru na stránkách časopisu Gymnasian. 
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Termíny a praxe 
ve výchově v přírodě 
na Novém Zélandu 
<> Tento článek uvádl8~rii příspěvků zabývajíclch se srov
míním výchovy v přírodě na Novém Zelandu a v Česk~ republice. 
Vychát.! z podobného zaměfení práce autoru a z dlouhodobější 
diskuse. V současnosti se zkracuji vzdálenosti mezi zeměmi a mo
dem/ formy ~omuni~ace umožňují získávaní rozsahlých poznatků 
ve zvolených oborech. Autoři jsou přesvědčeni , že ptes značně 
odlišné kořeny a t radice existuji ve vývoji výchovy v ptirodě v obou 
zemích určité podobnosti. Pro Českou republiku může být vývoj vý. 
chovy v přírodě na Novém Zélandu podnětný. Pro řešení některých 
problémO mohou čeitl odbornící najít inspiraci na Novém Zé landu 
a naopa • . 
V naši studii se sousti'ed'ujeme předevilfm na charakteristiku vývoje 
a současného stavu výchovy v 'přírodě na školách Noveho Zélan· 
duo V malé mfie srovnáváme s Ceskou republikou (to by mělo být 
předmětem 8l'Imostatne studie). Všímáme si tak~ charakteristiky 
poulivaných terminů. V části textu přibližujeme přístup pOvodních 
obyvatel Nového Zélandu (Maorů) k výchově v přírodě . 

o vYCHOVA V pAIRODĚ, vYCHOVA MIMO BUDOVU 

Píp Lynch, PhO, 

po'ednáií n~ hted/e 
Ae~n':IIce. SOC1álnkh 
II~ 8 t1msmu. Uno 
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SKOLY, MIMOSKOLNIVÝCHOVAV PŘiRODĚ, SKOLNI OSNOVY, MAOROVt NOvY ZÉLAND . 

• Dlouhá t radice ,.oficiální" výchovy v přírodě 

Výchova v přírodě na Novem Zélandu má jako součást školnl výuky tfiašedesá tilctou historii . V proběhu 
let se termíny II pr~xe spojená s výchovou v p ři rodě měn il y, ale hlavní cflzůsta l ;;tejn~, Výchova v přírodě 
na Novém Zélandu byla vidy zaměřená na fyzické aktivity v pí'irodnlm prostředi s cílem sociálnlho a mo· 
rá lnlho rozvoje jedince a kompenzace formálního učeni ve školnl třídě (Lynch, 1999). Naopak. výchovu 
v pnrodě lze v Ceské republice považovat sprše za metodu. která lIyužívá pl'lrodnl prostfedí ve všech ob
lastech výchollY, Není soustředěna pouze na fytické akt ivity, ale představuje cclostněj§f charakter výchovy 
CNeUffilln. 2000). 
Výchova mimo budovu školy CEducotion Outside the Cfassroom - tOTC) je dalším terminem. který je 
na NOllém Zélandu běžně používán pro výchovu v pNrodě. V jiných zemích jsou použlvány další fXldob. 
ně termíny, jako je Educotion out-of doors, Education in the Outdoors. které majl ale jiný význam nef 
výchova v pfirodě (Outdoor erlucotion). Tyto termíny mail tendenci označova l jakékoli v~chovné aktlllity 
provozované v přirodě. vedle dobrodružných II ktívit II přírodě sem patři tllké teténnf studie. geologické. 
geografické a afť:heologické výlety či exkurze, objevováni nových a vzdálených krajO. 
Na Novém Zél~ndu joou lIe ~koln(m kontextu ti'l ké pouHvány terminy Aduenture Educotion (dobrodruiná 
výcholla) , Adventure Based Learniny (učení založené na dobrodruhtvO. OUldoor Recreation (rekreace 
v přfrodě). a Outdoor Pursuits (aktivi ty v přlrodě), které mohou být pOllažovány za podmnožiny výchovy 
v přírodě (MInistry of Educatlon. 1999a). V České republice ft ostatn!ch částech ~věta se tyto te rmíny 
však nepollažují 1a podmnožiny. ale spí~e za ~amostatné sméry, h en! se do určité míry překr9vajf. Termín 
výchova v přlrodé (Outdoor ed ucat.ion) má ve srovnáni s Českou republikou na Novém Zélandu mnohem 
delšl historii. Ucholla l ~i svoj i prioritu i pi'es současné laváděnl terminu výchova mimo blJdovu školy 
(EOTC), což svědčí o tom, ~e tento termln (a nejen pra~e. se kterou je spojený) má -své opodstatnění 
a bude dále pi"etrviÍvat. 
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Populámí koncepce 
VYchova v přírodě nebyla na Novém Zélandu povinnou častí školních osnov do roku 1999. kdy byla Vi 
potvl"lena v lákoně o zdraví a tělesné vYchově pfijaté ministerstvem vychovy a ndělávání (New Zealand « 
Ministry od Education, 1999a). V této době byla ale výchova v pfírodě již tak populární, že byl" oblíbe· :E,.Z 
nou a běžnou součástí ~kolnfho života ve většině škol a neformálnl povinným předmětem na mnoha 
školách. Ne/omlorné povinný znamená. fe ačkoli školy nemusely vyučovst výchovu v přírodě, byla 
v mnoha školách součástí školního programu, a děti vědinou neměly jinou možnost než se jí účastnit. 
Výchova v přírodě se obvykle realizovala často během školní výuky ; během večeru a ojediněle o \/Iken· 
dech. Skutelnost. že rodiče a žáci výchovu v přírodě akceptovali a věnovali jí svůj čas . zajistila této výuce 
prežití (Lynch, 1999). 
Neformální povahu má výuka výchovy v přírodě také v českých školách. které organizují školy v přírodě 
(zvl. školy situované ve velkých městet:h a ve znečištených lokalitách. kde je zdraví dětí hlavním důvodem 
pro organizaci škol). turistiku. cvičení a aktivity v přírodě. sporty v přfrodě, školní výlety a exkurze. Na čes
kých školách zatím fádný předmět zvaný oýchaua u přírodě neexistuje. Mnohé aktivity v přírodě (turistika 
a sporty v přírodě) jsou zahrnuty v hodinách tělesné výchovy. biologie (při rodopisu} nebo neografle (zeme
pisu), ale realizace často závisí na zájmu učitelů a reditele školy. zda je chce provozovat, či ne. 

Pokeha - (nemaorské) termíny a praxe 
Filosofické kořeny výchovy v přírodě sahají k humanismu 19. stoletf v západní Evropě, k pedagogickým 
hnutím, kdy žák je centrem pozornosti. i dalším hnutím požadujícím .návrat k přírodě", Do 20. a 21. sto· 
letí přinesla tato hnutí podněty k výchově Ideálního občana i touhu po praktických aktivitách. které od· 
povídají zájmům dítěte a obdivování .divočiny". Tato ideologie podpořila první vlnu školních kem pů (tá· 
borů) provozovaných na Novém Zélandu od konce 30. let do poloviny 50_ let 20_ století. Pojem školních 
kempů dorazil na Nový Zéland z Velké Británie a byl upraven pro podmínky novozélandského školství. 
Během 30. a 40. let 20. století se prvnf labOUristická vláda v zemi snažila o zavedení refo rmy školství, 
která by lépe vyhovovala pot~ebám všech žáků, ne jen těm, kteří mají předpoklady pro vysokoškolské 
studium. Vliv progresivních vychovatelů z domova a ze zahraničí zajistil rozšířeni povinných osnov 
a reformu učebních metod. Dr. C. E. Beeby, generáln í řed i tel výchovy a vzděláváni v letech 1940-1960, 
podporovlIl inovace jako třeba školní tóboření. což byl původní název pro výchovu v přírodě na Novém 
Zélandu (lynch, 1999). 
Kempy se staly pfíležitostí obohatit výuku o výlety na zajímavá sociální. kultuml a historická místa, o ho
diny přírodních studií. praktického umění. řemesel a tělesné výchovy. Díky n;m měli studenti přílež itost 
naučit se do~ednostem pro pobyt v přírodě. rozšfřit svoji škálu sociálně akceptovaných volno~asových 
aktivit a naučit se žít v komunitě a demokraticky. Hodnoty a základy výchovy v přirodě nevycházely 
z kultury původních obyvatel. lze je tedy pOjmenovat jako pokeho. nebilže byly v 50. letech 20. století 
učiněny kroky začlenit maorskou kulturu do ! kolní tělesné výchovy, neexistovalo obecně žádné otevřené 
maorské téma ve ~ýchově v přírodě (l ynch, 1999: Stothart. 1974). R:Jvaleéný zájem rod;čů o morá lku 
mládefe a velký. znovuobnovený láJem veřejnosti o přírodní svět vedly k tomu, že dospělí začali nahlížet 
na prostředí mimo města jako na vhodné pole pro výchovu mládeže. Názory PhHipa Smithellse. prvního 
novozélandského národního ředitele tělesné výchovy (od 1939 do října 1947) a jeho následovníka Dud
ley Willse (do roku 1971) posilily důraz na pobyt v přírodě jako hlavni části rozvoje dítěte. Morální a soci· 
ální výchova zllstela hlavním cflem pro výchovu ~ přfrodé. ačkoli požadované formy morálky II sociálního 
chování se v průběhu let změnily (lynch. 1999). 
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Rozbor osnov 
v 50. letech 20. století byly školnf kempy opl<lvdu několikadenní, někdy pod stanem 11 někdy ve stilých 
ubytovacích zaříleních . Vedli je zkušenými učiteli ve školních objektech tl ve školnfm čase. Toto je dGlež;
ty bod, protože termín ško(nl kempink označuje určitou pra~1. Nešlo pouze o jakékoli kempovánf dětr, ani 
nebyl aplikován kdykoli , označoval pouze kempovánf §kolnlch děti jako součást JeJich školn ího programu. 
Sociál nI. morlllni a výchovné cíle spojené s praxI školního kempinku byly úzce spjat)' s obecnými dli 
školy. Prostředkem školní 11 morálnl výchovy II rámci výchovy v přírodě byly rekreační aktivity, CO~ se v 60. 
letech ukázalo jako problém (lynch, 1999). 
V USA začal být kempink s pojován se zábavou, rekreaci a dovolenou. pravděpodobně vlivem zvyšujícího 
se počtu rekreai:ních a kempinkových programů. které byly připravovány pro mladé lidi mládežnickými 
II lokll/ními organizacemi. lim. že byl kempink spojován sp~e s rekreacf nef s výchovou, přestal být pova
:!:ovan la vhodný pro výchovu v přírodě a školy v pfirodě. Aby si vychovatelé udrieli podporu veřejnosti 
pm výchovné hodnoty kempinku, oddě lili školní kempink od rekreal:ních prázdninových kempo.'l. (Ham· 
merman, 1980). Americký vliv na výchovu v přirodě na Novém Zélandu existoval společně 5 hritským. 
Jak v USA, tllk ve Velké Británi i byly výchova v přírodě (ve školních osnovách rozšiřující aktivity), aktivity 
v přírodě a pmžitky mimo budovu školy spojovány s chlapeckými soukromými školami (Velká Bri tánie) 
nebo demokratickými principy (USA) ((ook, 1999: Hammerman, 1980). Na Novém Zélandu byl ~ kolnr 
kempink nahrazen výchovou v přírodě v prostředi kempu (ourdoor education in camp setting) CCates, 
1966} Avšak není jasné. zda změna v terminologii byla lpo.'l.sobena touhou sledovat mezinárodnl trendy 
nebo skutečnou potřebou oddělit pra~i od rekreace a směřovat k cflúm více akceptovaným ve výchově. 
Praxe výchovy v přírodě byla těsně spojena s puvodnlm kempinkem, ale s novými vazbami na školnf 
osnovy. Kempink byl znovu definován jako výuková technika. kte rá tefektivi'iuje školn í program. Výlety 
do tovaren, historických objektů a denn! procházky do buše byly uznávány jako dalšf způsoby, jak UČIOIt 
školní program vice efektivním, ale také se staly nezávislými na školnlm kempinku a v mnoha Jl~rpadech 
nebyly uznávány jako výchova v přírodě. Aktivity v přírodě provozované v kempech zůstávaly hlavní částí 
praxe. Výchovou v přírodě mělo být dosaženo cilO školních osnov vztahujfclch se k tělesné výchově, 50-

c'alnímu II moralnimu "'Ý'I0ji a terénním studiím Cnapř. v zeměpise a biologi;). ale terénní studie nebyly 
považovány za hlavni část (lynch, 1999). 

Mimoškolní výchova v přírodě 
Odpovědí na stejné sociál"f tlaky. které předznamenaly rozvoj školn( výchovy v pnrodě, bylo otevřen í 

Cobham Outward Bound ~koly (COBS) u Anaklwy v Malborough Sounds v roce 1962. Outward Bound 
na Novém Zélandu sledoval praxi původní školy Outward Boundu ve Velké Blitánii (-za lolené ]941) a byl 
rozvíjen Udicí radou, ve které bylo mnoho vojenských pracovníků (McKenzle, 1998). Grady popsal kur:zy 
OBNZ, které trvaj l tradičně t~i týdny, jako .sériify~Jckých a SOCiálních problémouýcn úkolů sestcwených 
do programu probfhojfcf ue udice působiut!m prostředf" (Grady, 1987. 9). lord Cobhilm, generální ředl· 

tel lekl p ~i otevření Ikoly OWB: .Out/JIard Bound je trémnkem pro tiuot; ulichm mladí (idé přichá"{ející 
do školy uyplouuojí jako (od {pHstouu no cestu tiuotem. VěHme. (e pro(itky o {kušenosti, které "{lsk6le 
u kurzu, oom pomohou uyrounot se s problémy o starostmi, se kterými se setkóte no !tra ceslě.~ (Gra· 
dy. 1987, 15). OWBNZ poskytoval mladým lidem prožitky v př"lrodě. ale stimuloval také lvý~ený zájem 
o výchovu v přfrodě na středních ~ko!ách . Kaldým rokem absolvuje kursy asi jeden t isk: mladých lidI 
(většině úČilstnlkuje přes 18 1ct). 

TIak poptávky 
Během konce 60. let II 70. let 20. století se st<Jf rozvoj osobnosti a sociální vyzrá losti pomoci dobrodru!· 
ných aktIVIt v p řírodě normou výchovy v p řírodě. Poptávka po pro:!:ltdch v pffrodě pro IIko ln l skupiny 
byla tak velká, ze predhonila mo~nostl Odd~fenl výchooných speciofístG o pomdcú a rongeI"Ů nórodn/ch 
parku poskytovat vudcovstv[ a vedení CChapman.Taylor, 1976). To t<Jké způsobilo značný tlak na učitele 
ve školách, aby organizovali aktivity (poskytovali pro~itky), na které však byli špatně vyškolenI. Environ
mentalismus 70. let 20. stoletf, který mohl pomocI ~ sestavení programů kurzů přírodnfch studi l, byl 
místo toho poulit k posílení rekreace v p řirodě (tedy ke komerčnímu využitO. V kursu environmentálnl 
výchovy pro učitele v roce 1974 byl poulit termln uýchooo u přírodním prostředí, co! znamenalo růz
nost mist II prostorů pro výuku. a termín .výchova pro p řfrodni prostředí" znamenal rozvoJ dovedností 
v aktiv itách v pffrodě (Oowling & MecPhersoo, 1974). Výsledný zmatek mez. výchovou v pl'i'rodč a en· 
vironmentální výchovou se nynl zmenšuje dfkv tomu, Že školy prij ímajf OSf'lOvy pro environmentální 
výchovu publikované Ministerstvem výchovy II vzdělávan l v roce 1999. Kritici zaměření výchovy v přírodě 
prohldovall , le má malý vztah k výchovným dlum (Aitcheson, 1975), protože však narus taly po~adavky 
na uspokoJenf potřeb velmi rozdílných skupin, o rozsahu a orientaci těclJto cílů se velmi diskutovalo. 
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Některé poiadavky pro ~kolnl výchovu v přfrodě uspokojilo NO\Iol.élandské centrum aktivit v přírodě 
(nyní Centrum aktivit v přfrodě Sira Edmunda Hillaryho - SEHOPC) otevřené v roce 1973 a nacházejcí V5 
se nedaleko Turangi na Severním ostrově. SEHOPC je nyní nevezlilandským největšlm poskytovatelem ~ 
programů výchovy v přlrodě mImo zilkladní tl střední ~koly. Zatimt;o .školní programy z1'istaly hlavnlm ~ 
zdrojem přijmu SEHOPC. Centrum rolŠlřjlo svoje působení 11 nyní nablzi ~kolici programy pro vOdce >-
a instruktory aktivit II přírodě. SEHOPC je nynl uznl'l ... án Novolélandskou komisi sportu a rekreace (dříve 
Hillary commission) jako národ ni ~ko!icj centrum pro výcvik profesionálů v oblasti aktivit a výchovy \I při-
rodě (Outdoor Pursuits Centre, 2002). 

Výchova mimo budovu školy 
v 80. letech 20. ~toletí si generálnl ředitel školy W. l. Renwlá uvědomil , že provádění výchovy v pfírodě 
je ohroteno kvůli vnitřnlm nesvárům. omezováni nutných zdrojů a veřejné kritice. Komise. kterou ustavil 
k posouzeni tohoto problému. vytvořila nový termín výchovo mimo budoou šfioly. aby obnovila snahu 
o rodiien! a obohaceni !kolnlch osnovo rekreačnl aktivity v přírodě (l ynch. 1999). Tento směr byl vice 
v souladu s tradičnim pi'edmětovým školstvím. jeho zaměřením II systémem zkoušek. které v té době 
podporovala rel ativně konzervativnl vláda (Národní strany). Ke změně v terminologii se brzy pl1dal fakt, 
ie vláda neposkytne žádny dalAI f,nanční zdroj pro výchovu v přírodě. a aby tedy přežila. bude nutné 
provozovat výlety a kempy v lokalitách letících pOl.ne v bllzkém okolí škol. V roce 1989 bylo Oddělenr 
u{;chovyo uzdélóvóní zllJseno a o rozvuj vychovy v přírodě se vice staraly mlstní komunity. pro heré 
se výchova v pfírode JeVIla s tále jako smysluplná náplň výchovy a vzděláváni mládeže. 

Současné formy výchovy v přírodě na středních školách na Novém Zélandu 
Siroká popularita výchovy v p~írodé vsak dosud nepomohla zlepšit zpúsob financování. zBjišťovánl vódcó 
a instllJktorii či vyu.tivánl ostatních zdrojó (lynch. 1992; lynch. 1999). Ptoto existuje velmi málo oflclál· 
ních dokumentů o praxi ve výchově v přírodě a poute několik samost&tných studií. Jedna &Out':asná stu· 
die o výchově v přírodě na střednlch skolách ' shromáfdila statistická data o účasti ~e výchově v přfrodě 
v roce 2000. Pfi tomto !etřen ! poslala polovina l 55 respondentů (!koO také deskriptlvnl informace 
o jejich programech výchovy v pfirodě (t.vnch. 2002). Tato popisná studie reprezentuje výchovu ~ pN· 
rodě na střednlch školá<:h. protože soubor ~kol. které dobrovolně dodaly dodatečné informace. se neli!í 
od hlavnlho souboru1. Popis ~ychovV v přírodě. který jsme obdrieli. byl shrnut a rozdělen do skupin (viz 
tabulku 1) podle jejich vztahu ke struktuře formálních osnov (jako je formální hodnocení. status pfcdmě-
tu - povInný/nepovinný/volitelný). 

tabulka 1) 

Outdoor aktivity jako" neformálně povinná" část školního programu 

Jednodennl výlety a ilktivity (odpovědělo 15 !koO 
• ~ysoké lanové pfekážkové dráhy na školních Mi~tlch , . 7.-11. ro~. . ... .. .......... .(1 škola) 
• dobrodružné aktivity během škol ni výuky. 7.-11. roč. ..............•... .. ... . .(2 školy) 
• dny aktivit v přírodi'i ve škole nebo bUlko školy během školnl výuky. 8.-11. roč . ... . __ . .(7 ~koO 
• denní výlety - aktivity v přírodě (Iyžo~ání. snowboarding. raltlng. apod.). 7.- 13. roč. .. .(2 školy) 
• terénnf výlety vztahující se k íinému předmětu . 7.-11. rof. . •.. .........•................ _ .. _. (4 školy) 
• jednodennl niibofenskli setkánl fi med,tace. 7.-11 . rol ... ... ........... ...... .............. .... .. ... __ 0 škola). 

Vícedenní výlety (odpovědě ly 4 školy) 
• 2-4 denní výlety - trempo~lin i na turIstických cestách 

nebo v národních parcích. 10.-13. roč. .. ...... .. .... ........ ... ....... . ......... .. ... ........ . .......... .. . (2 školy) 
• aktivity v pnrodě - surfování. horské kolo. apod .• 12.-13. roč. .... ... ................... . .... _ .... {1 ~kola) 
• terénnl vylety V!tahuJlcí se k jinému předmětu. 7.-13. roč. , .<0 .......•..•. ......•.. <0 ..... " .• . (2 školy) 

Vfcedennl kempy li nocováním mimo domov (odpovědělo 22 škol) 
• 3-5 denní výlVové aktiVIty a proilramy akti~it v přírodi'i v rekreaénlch centrech 

a centrech aktivit v přfrodé. 9.-10., 12.-1.9. roč ........ <0....... .. ........................ . ............ (10 ~kol) 
• osta tní kempy ~ přlrodě (aktivity II místo nespecifiko~ané), 7.-13. roč ..... ...................... {l7 škol} 
• městské kempy pro městské školy. 7.-8. rot .. _ ........... ..•........ . .......... ...... .. .. ............ , ....... {1 škola) 
• pětidenn í kemp - vfcepředmětový program. 10. roč .. _ ...... ............ " .......•. , .... ....... -. .......... (1 škola) 



Tabul~a naznacuje, ~e výchova II přírodě n3 středních školách na Novém Zélandu má tfi hlovní formy: 
• Stále existuje jako ~neformálně povinná" součást školnlho programu. vedle formálních pfcdmétů 

a jejich hodnotldch systémů, 
• Dále je nabízena jako klasifikovaný předmět se svými vlastnimi pravid ly nebo jako klasifikovaná 

souEást ostatnkh předmětů (tělesné VýChOVy). 
• Výchova II přírodě je na středních školách na NZ součásti volitelných. mimo!kolních programů 

II rCnných klubech a skupinách. 
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Data prelentovaná výše nawačují, ie aktivily II přírodě, výlety a kempy jsou velmi důležitými aspekty 
ve všech formách výchovy v přírodě. Nejméně 72% respondentu zahrnuje do vychovy v pnrodě aktivity 
v přfrodl! a vícedenní vylety. Kempv jsou součástí výchovy v přírodě ve 46% odpovědi. Tento clóral na ak
tivity v pnrodě nenf náhodný. Odpovldá to myšlenkám. které stály u vzniku výchovy v přírodě. a ukazuje 
na to, že alespof\ některé prvky této ideologie ve výchově na Novém Zélandu zůstaly. 

Maoro\lé a výcho\la \I přírodě 
V maorské kulture jsou tlvot, utcní a živobytí neoddělitelně spjalv s fYlickým prostředím. a proto je nut· 
no pochopit vztah s tímto prostiedím. Výchova v pi'írodé se tradičně" odehrává v tomto kontextu a v sou
ladu s maorskou pedagogikou. Britská kolonizace však přenos tradičních lnalostí. hodnot. poro:wměnf 
II pedagogiky ve vztahu k výchově v prfrodě přerušila. 

Souěasná maorská výchova v p řírodě - praxe 
Nynl se znovu zatinajf vyzdvihovat, rozvíjet a interprtltovat maorské znalosti a pedagogika v kontextu 
jak maorském. tak ostatnich výchovných inslituci. Mnohé programy a aktivity Kum Koupapo maorských 
škol a kempů výc!'ovy V přfrodě mají jiné. zamHení a je k nim pfistupováno jiným způsobem než v jiných 
školách. Např. postaveni houoro (weJl-being}je v osnovách maorských škol podstatně rozdllné než pojem 
zdravl V osnovách klasických Škol (Benton, 1995). Maorský přistup ve výchově v přírodě II zdravl je více 
holistický a integrovaný s ostatními aspekty života. Zde lze poznameflat, že v tomto IIspektu je velmi 
podobný českému přlstupu k výchově v přírodě. který je založen na řecké filosofii kalokagathia. Kaloka
g3thla je konceptem hannonického rozvoje jedince. vfllanr svět je založefl fla spirituáln ích a morálokh 
principech spojujících krásu těla a ducha (Martin 8: Krouwel , 2002). 
Tradičně vidí Maorovéjedince skládajícího se ze tří centrálflích častl- wairua (duch). hinengaro (mysl) 
a tirona (tělo); Durie (1994) tVrdí. že Člv rtý aspekt whollou (rodina) je dúleži tým pro aktivaci ostatn(ch 
tn. Te Pou (1993) zvýraznil tři du(dlté aspekty výchovy v při rodě 1. maors~é perspe~tivy. 
1. Pfl programech založených na mame (maorské mlsto setkání) a kamkio·modlitbě předtím. než začnou 

denn( aktivity, se obvykle uznav!, fe přiroda nepatN nikomu. 
2. Začleneni maorských hodnot a tikango Maon ('maorských pravidel. zvyků a vír) je velmi důležité 

pro program maorské výchovy v přirodě. 
3. Porozumění Dohody Woitongi a znalosti maors~é kultury je nutné pro vychovatele. Každý program 

musí respektovat oba aspekty a sledovat mlstní kuwa (pravidla). 
V roce 1993 byla založena AsOCiace vůdcu v pi'irodě Aoteoroo Maor; Te Ao Turoa. jejímž cnem bylo 

,f'O{Oijet o pos;(uuot maon;ké uúdce u plÍl-odé ojejich programy o podporo(){/t Óčost Maorú o těchto 
pmgromecn u (lYllch, 1993. 12). To vedlo k uskutečněni prvního národnlho maors~ého programu zalo· 
ženého na moroe ~koliciho vůdce v přirodě, který se konal v květnu 1994 II byl založen HillBryho komisI. 
V pruběhu poslednlch deseti let stále rostl počet organizad fl8bízejíclch maorské programy založené 
na mame. Příkladem programu zalofeným na maroe je Rangatahi Moio, který nabízl organizace Sport 
Tarono"; a jehož cnem je připrevovat maorské vůdce v přírodě . Tento kurz zahrnuje kroml! dovedností 
v aktivitách v přírodě, rospektování te rec Maorl (maorského jazyka) a tikongo Maon (maorských pravi· 
del, zvyků a viry) ve vsech aspektech učeni, hlavni je oddanost k Toho Maor; (toho lze přelofitjako často 
porci, ale také jako hranu), 

lJ IX'IJ na N'lvém Zélandu začínají ct,,,d,t do AkolV ve věku S nebo Slet: do !ilkJadnkh (p"ma'Y and lntermed,ateJ 
~kol chodf děti ve vtku od 7 r>ebo 8 let . Stredni !l kolstvi lstiná v 9. rotnlku . kdy Je i;\~<'im 13 nebo 14 let 

ZlOba. Jak hl&"nl S'lubor. lak podS'lub"r. se skládaly l koedukovallýdl a nel<oedukov~n9ch ! kol: Clrkevnfch 
I svéts~9ch škol ; mbukých !kol: bylo zde ůplné Id.toUPe!11 rínný<:h v~lokl>Sll škol,e Severnlho a JIInlho ostrova 
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• Shrnutí 
Výchova () pNrodě na No~ém Zélandu byla vždy zaměřena na fyzické aktivity v přírodním prost~edl 
s cílem sociálního 11 morálního rozvoje jedince a kompenzace formálního učení ve školní třídě. Dal~rm 
termínem. který je dnes běžně používán pro výchovu v přírodě na Novém Zélandu, je výcholKl mimo 
budovu školy (Education Outside tne Classroom - EOTC). 
Výchova mimo budovu školy rozšíř i la od roku 1980 osnovy v mnoha školních pi'edmětech. 
Termín uýchoua o přírodě tedy není dnes jediným, který by charakterizoval náplň všech školních aktivit 
provozovaných mimo školní třídu. Část aktivit v př írodě se provádí také v programu Výchouy mimo 
budovu školy. 
Výchova u přírodě se nyní intenzivněji zaměřuje na svůj puvodní výmam (viz výše). Toto zaměření pod· 
porují na Novém Zélandu již od roku 1980 i kvalirlkační struktury ve výchově. 
Výchova v přírodě zůstala požadovanou a oblíbenou částí školního života na mnoha školách, ale mezi 
povinné předměty se ve školních osnovách zařadila teprve v roce 1999. 
Do obsahu výchovy v přírodě jsou ve školách zahrnovány tyto aktivity: 
• pěstování vybraných sportů v přírodě 

(lyžovánI. snowboarding. jízda na horských kole..:h. surfování. raft ing); 
• různé druhy turistiky a táboření; 
• p~ekonávání lanových překážkových drah a další dobrodružné aktivity; 
• jednodenní i vícedenní tábory a výlety využfvající různé sporty v přírodě 

a ruzné druhy turistiky včetně táboření. 
Zdroje současného pojetí oýchovy v pffrodě lze charakterizovat jazykem původních obyvatel jako poke· 
ha, tedy nemaorské. Maorský přístup k výchově v přírodě přisp ívá k rozšíření zdrojů trm. ze má celostní 
charakter a je integrovaný s ostatními aspekty života. Nyní je možné získat národně uznávané. komerčně 
využitelné kvalifikace v oblasti rekreačních aktivit v přírodě a související problematice také v programech 
respektUjících maorské tradice l . 

Podněty pro naše podmínky 
Pro dal~r rozvoj výchovy v pf(rodl v Ceské republice jsou podnětné tyto skut&nosti: 
• probíhající terminologické změny i hledání návaznosti jednotlivých terminů 
• zakotvení výchovy v pffrodě v osnovách středních škol 
• bohatost forem výchovy v přírodě 
• rozpracované postupy pro získávání kvalifikací pro různé aktiVity l.ahrnovane 

do výchovy v pf(rodě 
• respektování ná rodních tradic a celostní přístup k výchově v pffrodě 

vyplývající z kultu rn ích tradic Maorů . 

3) Autoň tohoto článku by fádi podékovali Dr Srah Leberman a Dr lan Chnstensen, předná5ejkim na Mas~ey 
University. Palmerston North. New Zealand, za pomoc pn sestavováni části o maorské výchově v pfirudě. 
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MOŽNOSTI TU JSOU 
Vedle odborných studií. recenzí a nejrůzn~j§ích článků vám chceme 
nabídnout í čtyři rubriky. ve ktc.ych bychom se cl1to1:l; pokusit obsAh-
nout co nej~ir!H spektrum zážitkove pedagogiky. Mělo by jil pfede
vším o rubriky informaČn f. pojednávajfd o konkrétních zkuAenostech. 
s popisem činností a metod. Tedy infonnace o tom. kde se co děje. 

MgA_ Petnl 
Svozilovái. 
interní dokto-
randka na dr· 
vadelní fakultě 
JAMU. 

pertaCgui(;k.cz 

kde můžeme hledat inspiraci pro záfitkovou pedagogiku 8 naopak. kde by mohla zážitková pedagogika 
inspirovat a ve kterých oblllste<:h by mohla být užitečnli. Měli by zde dostat prostor lidé I praxe. kteří 
něco ~kouieli a chůjí se o své pomstky podělit s ostatními, chtějí vyměnit svl: zkuknosti. 
Záfitková pedagogika je jako améba, která se rozpíná do v~h možných koutů lidských interakci. Hledá 
si své uplatnění p~iro~eně a nekontrolovaně. O co více je rozmanitá. o to Mře se hledá způsob, jak ji 
uchopit a zpracovat do nějakého smysluplného systému jako napňldad pro účely vydáváni odborného 
časopisu' 
Základním principem zUitkavé pedagogiky je ve viech případech využiti reá lného prožitku k výchově 
a Vlděláváinl. To, v čem se jednotlivé přístupy a projevy záiitkové pedagogiky liil. je zpO.ob navozen; 
a zpracování zíiiitku. Hledáni nejvhodnějiich zp050bO se pak odvijí pi'meviím od to-
ho. pro koho a k jakým pedagogickým cílům je program určen . Jednotlivé střípky 
tak rozmanitého kaleidoskopu záižitkoyé pedagogiky se pokusíme představit právě 
v rubrikách tohoto časopisu. První z nich je rubrika POD LAVld, která se bude věnoyat 
vyu!ití zážitkové pedagogiky ve ~kolství a bude přinášet pohledy a zkušenosti učite· 
lů , kteří vyufívají při své práci zajímavé formy výuky. Druhá rubrika. BEZ KRAVATY. 
se b<Jde věnovat uplatnění zéiitkoyé pedagogiky při práci a vzdělávání perso
nalistů, tréninkových manažerů II dospělých obecně. Ti'etí rubrika. V RŮZNÝCH 
POSTAVÁCH. vb seznámí s dramatickou výchovou a s mofnostmi vyufití divadla 
a parateatrálnich technik ve výchově (jednáni v rolích, v symbolických situacích. 
improvizace. vedení typu .učitel v roli" lij.) pro žéky. studenty i dospělé ve jkole. 
v práci i ve volnočasových aktivitách. V další rubrice NA OKRAJI se pokusíme 
zachytit i dal~í mo!né projevy zážitkové pedagogiky jako nap'. v terapii. pn práci 
se zdravotně postiženými. při vrcholových sportech či socrální skupinové práci. Věňme, 
že je tato koncepce dostatečně otev~ená. abyste v ní svůj pohle<l ndli i vy. Chceme vás 
přederlim inspirovat a utvrzovat v tom. fe tato práce má smysl. 
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Pod lavicí 
Rubrika vém pfináší f'Ohledy nll "ktuéln! postavenI diitkové 
pedagogiky v teském nolnlm proltredl. nevyjadruje se k obecným 
teoretickým tématům . Ndí hlavni snahou je zprost7edkovat vde 
pmktlcke Iku~nosti co l"Ie)slli! pedagogické veřejnosti. Naleznete 
zde rozhovory s pedagogickými prncovnfky. které se zabývajf 
tématy zálitkove pedagogIky jako alternativního pedagogického 
přístupu. články pop,suJfcl konkr6tní ~kolni projekty pracujíd 

Mgr. David 
MAsilka. tnter· 
ni doktorllnd 
FTK UP v 010-
moucí. čletl 
koord'na~nf 

rady HNUTf GOI 0.5. 

masilkaC~at l.g 

2S 

se znitkov~ pedagogickou metodikou, seznámíte se s realizovanýmI záIltkovým, vyučovadmi formamI 
II pfedst.llvíme ulívane záfltkové onentoYane prost1edky. 
Významnou je v rubrice ~l část infonnat,vnl, ve které budeme pfedstavovat některé odborné scrninái'e 
pro pedagogické pracovnfky zabývajici se zážitkovou pedagogikou v ne;ruznějlich podob.ac.h. 

'~ Kompot 2003 ... a srdce v tom 
V rubrice . Domácí hřiště" vám bude pfedst8veno 
0.5. HNUTI GOl. jeho hlavní cíle a současná struk· 
tum. V p'ísp~ku rubriky "Pod lavici" pfedstayu· 
jeme akreditovaný program 0.5. HNUTf GO. který 
se snaž! naplnit prioritní cn hnuti. !iřenf d!itkové 
pedagogiky do ~koll"lfho i mimoškolního prostředf. 
V minulém roce získalo 0 .5. HNUTI GOJ molnost 
ve spolupráci s FTK UP Olomouc vydávat akredi· 
tovanou licenci ~Učitel z6fjtkové pedagogiky". Ta 
je určena pl'edev~im pedagogickým pracovníkům 
ze škol a volnočasových center. té! ale vkm pfí· 
znjvcům modernfch alternatiyních pedagogických 
pf/stupU. 

Historicky první eminá' zámkové pedagogiky 
pro pedagogické pracovníky se konal v roce 2002. 
druhý pak proběhl vloní od 7. 7. do 11.7 v Lipnicí 
nad S3zavou. Semín" nesl osvědčený název Kom· 
pot a realizační tým k němu dodal dovětek ._a 
srdce I) tam. Prvnf část názvu yzella ze základní 
myilenky predstavit úb!stníkům zážitkoYOlJ pe
dagogiku z prnktick~ i teoretické roviny. 0..sová 
dotace celého seminMe je v!.ak pouhopouhých pět 
dni. I proto jsme chtě" jIl názvem vyjádfit. fe jde 
o .ochu tnávku~ z pestré mozaiky. kterou záfitková 
pedagogika nabid. Druhá část názvu *--8 srdce 
v tom- vz~la ze specifickét.o d le. kteJý si pro se 
minM vytkl realizační tým: .Nestotf jen sjf(.dět 
hryl" (Rostisr8~ .Jefek" Krauler). 
Obe.:;ný cil semináfe navazuje na jeden z hlavních 
cíl~ o.s. HNUTI GOI - využití záži tkové pedagogiky 
ve ~kole a volnočasových aktivitách: 

• Zprostředkovat osobní Iku~enost se zážitkovou 
pedagogikou. 

• Seznámit se s teoretickým základem zá!itkové 
pedagogiky. 

• Orietltace v dal~ím vzděláváni. odborné 
literntuře a kontaktech. 

• Seznámit účastníky s existujícími projekty 
zá!itkové pedagogiky na ~kolách. 

• Účastníky motivovat k uplatněnI dosažených 
poznatků v jejich praxi. 

Specifickým cílem seminái'e bylo umožni t ůčast· 
níkům pochopit rozdíl meli zvládnutím lemesla 
instruktora diitkové pedilgogiky (zahrnuje do
vednosti pl'fpravy. uváděni a vyhodnocení progra· 
mů) a celkovým vyufitim cel05tnlho výchovného 
působenf dfitkovi-pedagogických projektů . 
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Programová struktura semináfe byla laměřena 
na celostn! rozvoj osobností učastnfkO. Snalili 
jsme se ho dosáhnout nabídkou takového sJW!'ktra 
aktivit. které harmonicky pracuji se vJem! d,men
zemi Jejich osobno$ti. K usnadněni pochopeni 
takového pojetí uvádim upraveny model vnitřnkh 
osobnosti fl~ko vycházející z teorie komunikace 
T/1I: Johon Window od Lufta (I Ingllama z roku 
1961. (Ivam::evich &. M<ltteson, 1990). 

OMl Vf" f DM' ".c.fYr.1' 

l/EtJŽÍ;,/U{ t: ur~ , , 
of416AJ().!T tJ OJ~r .tJ/' III/'f 

~~I ,HYm~ , , 
,/,fllti~'f 
~ aJc&uC'dr 

V priJběhu seminMe jsme ůčastní~um nablzcli ak
tivity. které prakticky otevlraly jednotlivě dimenle 
jejich vlastní osobnosti iI následně jsme se snalili 
tato pomyslné .vratka- popisovat teoreticky . • Re
ofit.ouat kuq jako ro(U()} ueřejne osobností účast
"íků poootuJ/ jako oe/mi důfe!.Jté po{odí Ic teori'/
(Jelek). 
V ndem poJetl vý~ zmóneného modelu l ipky 
A a B symoolrztúi rozvoJ veřejné osobnosti účast
níků růstovou -lpltflOU Vi'lZOOU okolim, ostatnómi 
útastflik~ a týmem CAl a seoou samými (B). 
SeminM absolvovalo 22 účastníků - učitelů d
kladnóch a stn:dnich Ikol. pracovníků pedagogicko 
psychologických poraden, pedagogick';'ch center. 
centra sociátní pre>lence. volnoČilsových pedago
gů z dětských domů a Salesiánských ~lfedisek. 
Zajímavá účastnická mOlaika poskytla bohatY 
zdroj nejrúznějlóch praktických nápadú. pO!llřehú 
a tku&enosti. 
Program seminá7e tvořily pl1lktické profitkove 
a tooreticl<é bloky. Praktické bloky nám slouflty 
jako prostředky k popi~u teoretických dkladů 
"Zálitko'o'é pedagogiky. V teorrtických bloclch 
Jsme se snalili malltimálně propojo'o'at autentické 
pro!itky z námi uvedených programů s paralelAmi 
ve ! kolnim vyučování i mimoškolních aktivitách. 
Ve struktuře semináfe se účastnici setkati s psy· 
chologickými východisky látitkové pedagogiky. 
základnl melodikou. kterou zážitková pedagogi· 
ka uživá. II té! se seznámili s principem tvorby 
zái.Jtkových prostledků a celých krátkodobých 
i dlouhodobých projektO. Výstupem akreditované-

literatura 
• IY....:wkh, J. M. a MIIt_n. M. T.1199O). 
Oryon/(ofJonoI ódt<>u« "nd m"n<rg~_nf. B051O/>' 81'V1"".n . 

ho progl1lmu je již vý!e ul"lir\ovanil licence .Učitel 
dfitkové pedagogiky·. Její ziskánl je podmíněno 
absolvováním semináře v plném rozsahu. pN
pravou teoretického dž,tkověho projektu (na pl. 
adaptllčnr 'o'fcedenní pobyt pro ~~oly, ~kolnr proJek
tový den na libovolné téma, strohura vyučovacího 
p~edm~tu) a jeho pflIktlcká realilace. Sem,n!tř 
vV--rcholil půldennr", projektem .Pouť'", který 
Gčastníť.i realilOv"lf pro d/!u.ký tábor. 
Podrobnosti o 5truktu~e 11 nAplní seminH~ nalet
nete na webové stránce www.hnutj.go.q: pod hy
perte~tovým odkazem Kompot 2003. 

Jak semináf viděl i někten účastníci? 

LENKA - učitel ka z odborného utililt~ 
Zdůrazl'luji s~é nad~cnl, trochu jsem v závěru po
strádala jakýsi rituál rozloučenI s lidmi, se kterými 
jsem strávila krásný 5koro týden, sb!fiila se:s nimi 
II nechala se vpustit do jejich nitra a Je do svého. 
Gradace. celého Kompotu byla opravdu promyš
leml.. od seznamovaclch a her důvěry d po závě
rečnou Pouť. na které se podllel! uplne ~ichni. 
Hodne jsem si uvědomila o sobf , okolmm světě. 
opravdu jsem v sobotu ~III 1 domu jako někdo 
jiný. zapomněla jsem pn Kompotu Oll v!e ostatní 
II tepfVe cestou domu jsem s p1'ekvapenlm vzpomí· 
nala na v~. co se mi krásn~ vykoufilo z hlavy, a tak 
to má být. Soustředit se právě jen na to. co človék 
prolívá. ono přiznejme $i na nic jiného ani nebyl 
telých S dni čas. 

KAREl- ul:itel ze soukromé lkaly 
Kdy! Jsme si ihned po pňjczdu na Kompot připnuli 
kol il:ky se jmény na trička a namalovali si hmičky, 
zděsil jsem se, do Jaké le intelektuélnf smriti jsem 
to zbloudil. I L'lned!ouho následUjící P6ychodrama 
jsem profil poněkud dramaticky. Jrité fe nás ORV 
hry' typu Mravenci a taky Kolobftka dostaly tro
chu na zem. Po odezněnf dezorientace překonané 
tél za pomoci teoretickýc" plednUek a po cel· 
kovem "zafitf" kurzu, tedy zejména po zatit( té 
bájcl:né vcl:eře na hradě se skvělými peo:enými 
kufaty. jsem JIž v sobě mohl nechat rozhosti t pN
jemné tu~ení, že koncepce, se kterou jsme se tady 
právě setkali, a která je po lcoretické stránce no~á, 
je doot zásadním krokem, I kdy! jiste ne jediným 
molným. Dík~ za poote>lfenr d~rřek . ;-) 

"_DRY hry" - u no§em (óblJcouém gfongu fY(Ict.y 
ndrolnd hro (orI.H5uočlroJ 



J ITKA - pecl.!,goika yolného času 
Teď jsem se dOSlllla do yíru práce. vtra O<ljf!drm 
s dlltmi 1'111 tábor. Kurz Kompot byl dost ~dobrej". 
Nl!které v«:r. co Jsem se nauč,la. Jsem se ui ,naUa 
uplatnit 'I planování tábora a snlld se mi Je podan 
použít 'I praxI. Jsem ted . tlÍfitkovkou~ úplně 
nad!ení! Jen co bude tro~ka tasu. ZlIčnu pracovilt 
na teoretickém projektu. 
Je to Lvláštn! <I nikdy bych tomu nell l!filll , ale 
na Kompotu se mi podařilo vyřdit jeden dost vel· 
ký (I vlekoud se problém . Nepovillu;i to la yrchol 
kurzu. ale je to pro mě hodně dúlelité. Je molná 
z8Jlmay.!. le jsem ten problém neřdíla s nikým 
osob"ě, !opíl <lsi pomoci profitků II lpt!tné vIIJ;by. 

OrTA - učitelka základní Ikoly 
Hodně }Sem na kurzu ocenila, le byl cítlivl! pn
způsoben rŮlnorodým osobnostem a jejich fyzic
kým a psychickým schopnostem a také různému 
věkoyému rOlloleni skupiny. Možná. fe tim kun: 
nedosáhl v něk terých směrech maxima, ale roz· 
hodně nabldl velkou ikálu podnl!tů Gak teorie, tak 
pl"II~e). Zálefelo Jen na kddém, co si chtěl odnést. 
Já 50mo jsem se hodně tBila na spoluprncí s lid· 
ml. A byla Jsem spokojená. poznalll Jsem mnoho 
18jrmavých lidí, se kterými jsem mohlll něco lvont 
a záfO\leň se od nich něco naučit. Pro pmxi učitele 
ml to pnpadll nepostradatelné II protJ jeho vyhofe. 
1'11 belPodmlnel:né. 
Úplně nejvíc se mi líbil posledni večer a noc:: 
na hradě. Tajemná atmosféra ve mně vyvolala 
yelmi si lný láfitek a la něj jdtě jednou moc děkUji 
v!em zůčastněnýmJ 
Kun: byl moc krntký. Ve chyrli. kdy se ml zdálo, te je 
~I;! v ncjlep~ím. už končil. Ale vzpomínky se ml zary
ly hluboko. Takže kdybych mohla, pfí!tě jedu lasl 

~RKA - pedagogické centrum Olomouc 
Kompot bVI namíchán z: nejlepJk:h lngrediend 
vysoké kvality. Byl vyvážené chuti. l/ůl'Iě a pl'(jemné 
barel/nosti. Byl jemný, s pikantní pRchutí. Manal&
fi týmu. kteři kompot se laujctfm mrchali a testo
vali , si zaslou!; ocenění la jeho nen's,ln!!, tvurt/. 
profesionální a demokratické vedení. Pochvalu ~I 

zlIslou.i:í i jednotliví členové týmu, ktef! kompot 
p'ipravovali II vědomím, že pnspěvek katdého 
člena pro společnou věc pomufe dosáhnout v~m 
vytyčeného cí le. TaHe výsledkem bylo. le Jsmc sl 
viiehni pochutnali a odl/ezli jsme si recept na to. 
jak podobný . komputek" připravit. 

moinostl tu JSou 

• Divadlo ve vyučování 

na střední škole 

očima Stanislava Melichara 
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DaVId M<isjlk!1' E)nst\.lll na waM ~ kole snahy uČIt 
některé po'edm~ty nebo alespoň lednotllvé hQdiny 
"záHtkQvě"7 
SM: Sumozfejm6. Pfedm~ty výchovné a s tím spo
jené dalM aktiv,ty metodu láfitku využfvaJ! (napf. 
tělesná výchova , technlk~ dU~Cllní pr.ke. !oOClli lnJ 
komunikace. tvof,ve psa"r, praxe ve spojení s m&
zimirodním projektem fiktJVnich firem). 
Kolik učitelŮ z. vaieho pedagOgického sboru ma 
osobní !kulenost se "lál,tkovou pedagogikou? 
Ctvfi učitelé se -ronuJ' pnpravě záUtkoYých adap
tačních kurzů v týmech, dal~ích šest Je schopno 
a ochotno spolupracovat na progromu - mají zku· 
šenost. Deset až dyankt učitelů rotně vyjlfdl jako 
pedagogický dozor, tedy celkem 1151 tficet učite!u 
jii dílčl z:ku§enost zrskll lo. 
PokUSIl Iste se zařadi t z/it,tkové formy do vlastni 
výuky? 
Ano. 
Co Ya~ pďvedlo 1'111 mvllenku vvut:ovat z.iž,tI<em? 
Mnohokr.it jsem se pfesv&lt:,I . jak je zálltková me
toda efekt!vn!. Ne tedy ve smyslu ekonomickém, 
ocbcť vyfaduje vyMl nasolení ze stmny UČitele. 
nei tomu obvykle bývá. Ale efekt.vnr z pohledu 
dskaných znlllostl a dovedností včetně výchovné
ho dopadu na straně láka, s tudenli! II Gčasmika 
yzděláyaci akce. 
Proč nenl ve .$kole tato metoda vice. vvu!jvánB, 
kdvi le tak dobrl? 
Tato otázka Je p~ilil obecná. Zážitketn se výralně 
vyutuje na lIItátku vzdělávaclho systému, na pIV' 
nim stupni l'kladnl !koty, s rostoucím věkem -láků 
jl IlŠak ubYva. Snad by se nic tak mlmohidného 
nedělo. jsou p'ece I mnohé jmé vyubwacf metody 
a budouci učitelé Jsou I'liI nt! připmvoyáOl I'liI vys0-

ké ~kole. Jenfe._ Tak jak ubYv" z,U,tků ze školy. lak 
se snilu;!! chut do vzdělávliní. r.ldost i pocity uspo
kojeni. 8 to Jak 1'18 stf1lně 5tudentů, tak, na strano 
Jejich ut:,telů . A to Je hodně !pi'ltná vyhlídka. 
Mohl byste tedy čten6rum pfjblil,t va~e z,ultkov6 
vyučování? 
K informovanost, rad pnspěJU Jednim pnk!adem 
uplatněni zá!ítkové metody v pra~i na sl'S a voS 
v Sumperku. 



28 

Pl'edrnět: Sociálni komunikBce 
TNd.: 2. ročn ík oboru P"OVOl a ekooomika dopravy 
Počet žáků : 32. vě~jnově dívčí třída 
t uový roz$8h: 1 hodina tYdnč během 2. pololetl 
i koln lho roku 2002/3 
Cíl: ve vaz~ na program 1. pololetí {program 
Konjlikt o komunikace {omt!fen(; no sebepo{nónr. 
sociální oo{by - Open society Institute 1995} dát 
solidní piíletltost prožit SI týmovou práci ,- reflexi 
celého průběhu ;!O výsledku. 
Metoda: drarnatluce nabldnull~ho dlvlldelního 
so;:énUe začlnlljfci tvorbou týmu!! ukončena prove
denlm divadelnlho představeni. 

Etapy: 
1) vytVOfeol 4 skupin, ověrenl pfedpokladu. te lze 
ob5lld,t role reftSélll , producenta , scénlinsty, hen:ů 
• studenti ve skupinách provedli krátké dl'llmatlt:
ké etudy na vylosovaná témata. y~jmllll 3; $pontán
nfho zapojeni JednotliVců do SPQleěné práce 
2) výMr II úprava scéná~e 

• z nabldnutých scénáfů kratllch , půVQdn! lout· 
kohereck~ch her si vždy 2 skupiny lVolily jeden 
scenáf, což se projevilo jako vhodné pro pozdější 
pO/'OYnánl výsledků 
3) rozdě~ni tý!T\Ollých rol l 
• se znalosti průběhu p'edchoziho dramatického 
cvičeni byly obs8leny hered6 role. důležitá role re
žiséra II scenáristy, ketdý člen 5kuplny byl dosazen 
do herecké role i Ul cenu zdvojení (bylo vhodné 
pfi pozdějSlm nácviku. kde se negativně projevila 
absence) 
4) čteni roU, diskuse o hře 
5) óprava scénMe, mlvrh kostýmó a scény 
6) hrané zkolJ~ky 
7J plánováni ptedstavenC, propagace 
• ~povlnnost.i pro každý tým bylo uskutetn,t pfed· 
staveni pro své spolužáky, vítanou byla molnost 
uskutečni t pi'edstavení pro Uky základnl lkaly 
8) divadelnl pň:h!ídka 

• ve dvou lennlnec:h proběhla vidy 2 pfedsmveoi. 
JlcM 5e jako diváci účastnili vlastnI spoluž'ci 
• 2 skupiny svoje představenI pOjaly Jako tlnohru, 
dal!1 2 skupiny Jako loutkovou hru (v tomto pflpa· 
dě hlavně 1 dúvodu. že se nenaučili led zpami!:ti) 

• d,váci p1edstaveni pfijah velmi dob'e. pflčeml si 
uvědomovali ~hny okoln05tl náCViku a uvedeni 
vlastniho předst8~nr 
9) divadelní pfedstsvenl pro vefeJnost 
• obě llnohern! vystoupeni byls uvedena pro láky 
Speciálnl základní tkoly Sthola vlva v Sumper. 
ku 10) vyhodnoceni 

• studenti fonnou odpovědi na pfedlolený dotaz· 
nlk vyhodnocova l! průběh a v~sledky skupInové 
práce 

• na závěr proběhla prezentace fotografii POPISUJI· 
cich stmosr6ru a průběh všech p'edstaveni 

Hodnoceni předmětu z pozice učite le: 
Splnění dle: 
Podatilo se. dfitek dat účastníklim (kulenost 
odpovfdajíd jejICh schopnosti zapojit se do práte 
týmu. mohli sl p6/'OYl"I3t svoJe kvality a vlastnosti 
5 ostatními spoluUky. na závěr si profJh atmosré
ru úspkhu z uskutI!Čnéněho ptedstavenl. 
Kladné zkulenosti: 

• studenti sti'ednl ~koly Jsou vnlmavl. ochotnI 
se nadchnout pro věc, mnoli z nich pl'ijmou trdld 
roH 

• metoda je pouŽI telná i na běžné stfednl škole 
bez zvlaštního vybavení, v~ lze zvládnout během 
prO běhu projektu 
Problémy: 
K závllínějsim problémGm kromě těch , které vypl~· 
vajl" ze změny metody. nedo~lo. 

Jaké jsou ohli!5v studen tů. IlxhČll jl ostatnlW kan· 
'prO na .. záfitkov§" vedení hodIn? 
Ohl35Y jsou vesm!!! polltlvní, jen někdy se setká· 
~ánl s názorem, fe "neučím" . I studenti jsou někdy 
v rozpadch. proto!e výstupy JSou skutečně Jiné 
nd. u Ilných pi'edmětú. 
V čem vldlte nejvffií pňnosy. ele tel úskaH tohoto 
pň1itupu? 

Pflnosy JSou v dosažené motivaci, skupinové pro
Jektové práCI . ve hmatateln~ch výstupech. které 
jsou prezentovany na veřejnosti. Studenti zlskáVi\J1 
vflt«né informac.e, které neJSOu obsaieoy y dal-
~Jch pfedmétech. 
Úskali jsou rOzná • podstupuji riziko neúsp!chu. 
musilO daleko vice pracovat na pflpravě a sebe
vzdělávání, muslm obhajovat své pfístupy Ci kdy! 
současné pedagog.cké dokumenty JSOt.I pffzmvě 
nakloněny). NCJobt{}:něj~r je ale prosazovat. aby 
§kola vyčlenIla vyučoviJc1 hodiny pro výchovné 
predměty. 
Děkuli za rolhor a přeji daljf úspb::hy s realizaci 
ppdobnych Wedmltů . 
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Patří zážitek do školy? PaedDr. TomU 
Dohnal, CSc .. 
pi'ednáší na 
Fakultě tělesné 
kultu!)' UP 

Potf[ záž;tkooá pedagogiko oůbec do §kofy? Kdyt si budou děti hrát. 
kdy se budou učit? Jak dosáhnou úéefooých oědomostí. které potře
buj{ k úspě§nému nástupu no gymnázium nebo no oysokou školu? 
Co si {o následně nám} řeknou rodiče? 

v Olomouci 
(specializace komunální 
rekreace a didaktika Mým dlem není na všechny vyřčené a nevyřčené otázky odpovědět 

a všechny vysvětlit (to bych ani neuměl) a ani nenl mým dlem ob
jasnit teoretické otázky dané problematiky. to je náplni jiných částí 
časopisu. Kl adu si za cíl vyprovokovat přemýšlení (a třeba i diskusi) 
široké pedagogické veřejnosti nad daným tématem. V rozhovoru 

rekreace), člen rady garantů 
projektu . Dokážu to?" 
tomas@ftknw.upol.cz 

s "živým" pedagogem budeme hledat vysvětleni. pojmenování problému. A na konkrétních příkladech 
z jeho školy pak budeme demonstrovat príklady možného řešení v praxi. Tak by měl vzniknout podnět 
k diskusi, která dostane prostor v následujídm čísle časop isu. Rubrika je otevřená všem. kteN mají zájem 
a chuť přemýšl et nad naší prací. všem těm, kteří ji nechtějí jen vykonávat. Těším se na vše, co napíšete. 

o Dnešní klíčová slova: vzdělán í, cíl, žák, dfitek. motiv-motivace. 

Jakou podobu by mělo vzdělání mít, jakou roli by 
mělo plnit? Je škola prostředím pouze vzděláva· 
cím? Patří sem poznání sebe sama. pochopeni 
svého já a z toho plynoucí pochopení druhých. 
tolerance k druhým. uznáváni jejich osobnosti. 
práce. konáni? Jaké jsou (vzh ledem k tendencím 
vývoje světa . poznatků. jedinců i spo lečnosti) cíle 
vzděláváni? Jaký obsah by měly mít jednotlivé 
předměty? Které předměty jsou ty "hlavní" akte· 
ré potom ,ved lejší"? Jaký socioku lturní význam 
vzdělávání má? Jakou roli hrají a nebo by měli 

hrát uč itelé? Jak majt učitelé pedagogický proces 
realizovat? Jaké cesty. postupy a přístupy mají pe· 
dagogové \IOlit? Jakou roli zde hrají samotní žáci? 
Je pro nás zajímavá teorie Rogerse a Adlera, kteří 
kritizují současný systém vzdělávání a navrhují 
jiný poh led na školu a na pedagogický proces v ní 
realizovaný? Je pro nás zajímavý pohled, v němž 

zdůrazňuj; osobnost žáka a následně ho označují 
za východisko vzdělávacího procesu? Pohled. 
v němž konstatují, že takovýto žák se dopracová
vá k poznatku povětšinou sám. a to v závislosti 
na svých postojích , zájmech a pojmenovaných 
cílech? Pohled. ve kterém je jádrem osobnost per
manentně se učícího jedince? Nebo je pro nás za
jímavý systém. který se orientuje na výsledek (teď 
umět , teď postoupiU. v němž důležitější roli než 
žák hraje pedagog - jakožto strůjce tohoto výsled
ku? Systém. ve kterém je jádrem žák podávajíd 
výkon? Lze souhlasit s Georgem le<lnardem a jeho 
konstatováním. že v systému. který je konzervativ
ní, represivní. nudný a založený na neustálém hod
nocení. nelze dále pracovat? Když dále konstatuje. 
že současný systém ve skute.:nosti žákům v učení 
překáží. ze hypnotizuje žáky tím. že je nu tí při
jmout zavedené sociální hodnoty a vytvářejí iluzi. 
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že se uči. a tím, že sed, ve t~idě. si vytváří dojem, 
že pl<lcují a získávajf osobní kálE'''? 
l.e<JnBrd také konstatuje, te tradiční systém para
doxně produkuje pasivitu a nezodpovědnost. AlId 
vll trldě. v niž v§ichni žáci píM do seJitú. je jen 
zdánlivý. Učitel je potom otrokem systému ~ udr
žuje ho a předávA dál . aniž by se odváli! ho ZPl>
chybnit. Možná také zaujme Leonardův pohled 
na ~kolu: škola má být radostná a nerepresivní. 
vldělánl má umoHíovat potMen! z učenI a součas
né jej uvádět do souvislost i se životem 
Jaké stanovisko zaujmeme k myšlenkám Howarda 
Gardnera. který považuje posllovaní vnitřní moti
vace k či nnosti za "nejzdravějM" způsob výuky děti , 
tj. posilováním aktivit. které jsou pro dítě vhodné, 
které akceptuje jako smysluplné a prospěšné? 
Gardner říká: "Děti se ve škole perou a ~Jobf jen 
tehdy. kdyŽ se nudr nebo kdy< jsou postaveny 
před příliš 06tltný úkol. Ktt!rÝ v nich v~buzuje úz
kost. Nejlépe se učlte, kdyt vám no tom. co děláte, 
záletr. o ((dy:? vós práce těM.· A také provokativně 
konstatuje: . Kdo Z nas sl neu<:pemrná no školu 

j ako no nekonečné hodiny 6e~útlšné nudy přeru· 
šované okamtllcy intenzivnf úZkosti?" 
Mají. či nemajf vý§e uvedeni odbornici pravdu? 
Jaky názor- a jaké osobní zkušenosti s danou pro
blematikou máme my - pedagogové? 
V této &)sti jsem chtěl pouze pokládat otázky. niko
liv odpovídat. Otázky zůstávají otevřené. Představu 

"tBdouclho ideálu· ponechávám na kddém. 
Dnes o této problematice hovoříme s Mgr, Hanou 
Vaverkovou. ředitelkou ZŠ v Olomoucl·Drddíně . 
Místo slovní charakterist iky .,jejr" !koly si pro· 
hlédněte několik fotografIí, které mluví za v~e. 
Mě osobně při rozhovoru napadla otázka: .Jsem 
vůbec ve škole?" 

/ 

. ~ 

• Zážitková pedagogika 

očima Hany Vaverkové 

Tomáš Dohnal: ZajÍmá mé váš názor patH "zálit
ková pedagogika" na základn( školu? 
HV: Určitě ano, ale pozor není to "škola hrou". 
Jak je tento problém mnohdy Zjednodušován. Je to 
pnncip. Musfme 8 chceme udělat vše pro to. aby 
děti do školy chod,ly rády a aby se tato atmosféra 
přenesla i na rodiče. NalH prioritou Je připraVIt 
člověka pro f ivot a ne ho jen .dostat" na stfední 
~kolu . A ke splnění našeho clle musrme vytvořit 
prostředí a kl,ma spolupráce. koopera~e, smyslupl· 
ného učeni II ne strachu Zl! známek a selhánf. 
Základnf argument učitelů mnohdy zni: . Učiva je 
hodně, nejde to dělat linak". 
Ano, plnit osnovy Je nutné. To ale neznamená, 
že to nejde dělat zajímavě a smysl uplně. Když 
jdeme " mimo laVIce" do muzea či zoologické 
zahrady. neznamená to. že neučíme. Informace 
a poznánr se posíluje zážitkem a zkušenosti. Ale 
zase pozor! Zážítek nenr cll , ale pouze prostředek 
k jeho dosaženíl 
Představte si si tuaci : Na dítě Z .va§l" ~koly se divá 
a hodnotí je .tradičnf učitelka " a vy. Jak je vidr, 
vidíte? 
Je to komplikovaněj§1 problém, ale pokuslm se Jej 
zobecnit . Já vídlm otevřené dítě proJevuJfcí názor. 
který je adek .... á tn( jeho věku - ona vidi neukáz· 
něné až drzé drtě, které má sklon k pro .... okování. 
Já vidím spolupracujfd a tvofivé drtě (nemluvrm 
o opisovánI!) - ona Vidl drtě neu~ázněné, protože 
spolupráci neakceptuje , Já VIdím drtě, které pova· 
fUJe za normální a pflrozené, fe v pflpadě potřeby 
jde během hodinY na záchod. anJž by se dovolo
valo - ona s tlm naprosto nesouhlas í. proto~e to 
nejde! Já vldrm to, co je typIcké pro všechny dětJ 
(u,pomenuti úkolu atd.), ona vidí d rtě ~ z té volné 
~koly· . Já vldlm dítě. kterému se. jako se to sláv' 
I jiným dětem , nepovedlo dobře splnit ó~ol - ona 
opět vidl drtě .. z té volné školy· , kde si jen hraji 
a nic se neuč!. A tak bych mohla pokračovat. 
Nema,1 potom vaše děti značné problémy, když 
pfejdou do ostatních ~kol? 
Nelekla bych, že majr problém. Řekla bych ale . 
že si mysl i, fe v životě je to tak. jak to zažlvaly, 
a potom někdy narážejÍ- A v tomto přfpadě mám 
slejny nazor jako dr, Jana Nováčkova. která kon
statuje. že .dětl uyrůstojrcr u prosti'edf. které pod
porvje ro~(J(Jj jejich osobnost o pfispfuá (( jej(mu 
ustonovefJ/, se lépe srounojf s tím, co v dolš{m 
průbéhu jejich {ruolO p{ijde.· Proto nemám strach, 
že bychom jim ubli!ovall nebo je jinak :znevýhod
ňovali. A ke stejným závcrUm docházejí i rodIče 
děti. a proto s námi kooperujf a spolupracují. A je!
tě noko. NaŠi zásadou je, aby děti pn p7echodu pro
blém neměly. udržujeme proto pracovf1i kontakt 
s pedagogy jif1ý~h škol. založi li jsme Metodické 



sdruženf, " němž se pedagogickou problematikou 
zabýváme a na možné problémy pfipravuJeme 
v předstihu i rodiče a samotné děti . 

Kdy! vás tak poslouchám. docházím k závěru, 
že učit 8 využívat přitom principy a metody dlít· 
kové pedagogiky jde dobit: dohromady. Proč tedv 
věllína učitelů ,íká, fe nikoliv? 
Tkh důvodů je celá řada , jé Je vnimám v tomto 
pohldl: 
I. A.editel(ka) Je základ. Kdy! nechce on (ona). 

nejde potom o pnncip práce ~koly, ale o osobní 
nasazení některých pedagogických pracovnlku. 
Výsledek je ale mnohdy bohužel - v:.thledem 
k podstatě problematiky - kontraproduktivnf. 

2. Rodiče nechtějL Ano, bez rodl čll to nejde. Když 
oni pochopí podstatu II dojdou k rozhodnutí. 
že pro životje)ich dětí to Je dobrá cesta, je 
vyhráno. 

3. Pedagogický sbor nechce a nepracuje Jako tým, 
4. Velkt! mllObtví dětí ve tňdě. Ano, to Je Sice 

pravda, ale eXistuje protiargument: OproStit 
se od frontA lnl organizace učeni a vice použlvat 
skupinovou a individuálnl. 

5. Děti Jsou neukázněné a zlobí. Ano. ale polollli 
s i tito učite lé otAzku proč? Není to proto, 
fe se nudr, nejsou motivované. nechápou smysl 
úkolu ... ? 
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A ještě Jedna dúlditá věc: aby děti akceptovaly 
styl práce. musí si na něj nejprve zvyknout. Na zá
kladě našich zku lenostl vlme, že to trvá někdy rok, 
někdy dva. Učitelé jsou ale netrpělivi, a v p řípad ě, 

že odezva nenl okamžitá. vracej I se k zaběhnuté
mu stylu práce. 
Na závěr konkrétně : Jak ve vaší škole začlmi pra
covní den? 
NoH den začíná v kddé tildě stejně. a to poseze
ním v kruhu. V pozltivnl almosféie. kterou vrtYá" 
učitelka , děti sděluji své zá!itky, problémy či 

otázky. Uči telka naslouchá a má dostatek prostoru 
pro rozpoznání II pochopení momentá lního stavu 
konkrétn ího dítěte . V průběhu dne pak mů!e 
na podněty adekvátně reagovat. Má také dosta
tetný prostor pro pOZitivní motivaci dětí a pro vy
tvoreni optimistitkého a kooperujícího pratovniho 
prostřed í. 
A neni to ztracený čas? To ul iste u tabule mohla 
vyzkoušet alespoň dva Ukvl 
Odpovím otázkou: Posloucháte mě? A když ano. 
přemýšlíte? 
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Bez kravaty 
Zá!itkO'ljl, pedagog,ka si také u nás vydob,la své misto v prostredl. 
kde bychom Ji dost motna netekalo. Mez, Jp, čkO'lými manslery a ze
Jméne persollehsty firem nejrůznějiiho zllm~fenl5e skrývá nejlastěj i 
za souslollfm Outdoor Management Training. Rubrika B~ krevsty 
se pokusl bez pfedsudkO II bez obav mapovat. ja~ se daří Zálitkové 
pedagog'ce v prostredf. kde úspěch , neú,pokh by..-á vYJ~dfen velmi 
hm(ltatel ně . 

Kristýna 
Kňfov6 . ob
chodnl řed,· 
telka Ou[ward 
Bound - Ceská 

cesta II instruktorka PrázdnI
nové !koly upnice. 
~ri5tyna.k, "oy.Ocelk~~~ta CI 

• Zážitková pedagogika a outdoor training u nás 

Pojmový babylón 
ehceme vém nabídnout pohled do jedné ze spe· 
cifických aplikaci láfitkově pedagogiky: do jejl 
komerčnf aplikace. nejča stěji označované Jako 

.outdoor training". V článku .Vyznáte se v outdo
Dr programech?" (Modernl řízeni, 2002. 37, 4) 
uvádl Radek Hanu§ nékolik využívaných oznečenf: 
outdoor recreation. outdoor fun. outdoor (mana· 
gement) training. outdoor assessment center, out
door therapy. OUldoor acitvities. V pnu:; se nejlll"ce 
v!1I nllzev .outdoor trainíng-, šlře jeho poullválll 
vtak milfe mást. ~rsonální manafer, jen! U1l8' 

žuje o objednáni ~outdooru" pro skupinu svých 
kolegú. se pn jednom ladání múle setkat I řadou 
odli!ných provedeni. Nabídnute kurzy se pohybují 
od sofistikovaných a dramaturgicky prOl/ázaných 
ce!kCi, vyuflvajldch celou plejádu nástrojCi Ulh· 
mvch ze dlitkové pedagogiky (nejrůlněj~lmi 

typ~ her počinaje. pfuo. sportovní outdoof aktivity 
II kreatlvnrml a skupinovými programy konče) 
a s h !ubok~m 8 kval itnlm vytě!enlm těžítku 
velmi pr!pomlnajfclm zkrácenou verzi klasických 
zQi:itkových kurzu pro mladé Udi , po sled ,work· 
shop,j ~ •• moderovaných diskusr, ,coffee breaku' 
apod. u nlpchartu, proložených vyjíJ:dkou na koni , 
paintballem ~i stfelbou z luku. Problémem. s níml 
se komerční IIpll~ace zážitkOl/é pedagogiky utkává. 
není II priori tato odli~nost a pestrost, ale zmatení 
pojmů, vedoucí k deformaci vnímání tohoto oboru 
ajeho mo!ného přínosu . 

Vývoj outdoor trainingu U nás 
Po nejednoduchých llIčátclch behem devadesá
tých let. kdy průkopnickou plic; zakládajld tento 
obor u nás odvedla dce'inn' spolel:nost Prázdni
nOllé noly Lipnice (Outwllrd Bound - lesu ces
ta, 5.r.O •• laložena 1992). zaf il tento trh po roce 
1997 prvnf vlnu velkého boomu, Zatlmco v letech 
1992-97 kromě OB·Ce pravděpodobně nikdo jiný 
nenabízel programy realizované výhradně meto
dou Gutdoor trainingu (určité výseče I nastrojil 
tvolidch outdDOr tra ining se objevovaly v přistupu 
kta5ických vzdělávacich rlrem.Jefjimi obohacovaly 
svá l koleníl. od lel 1997- 1999 St! na tomto t ..... u 
pohybuje několik hráčů . speciallzujlclch se na p0-

skytování komplexn~ji poja~h programů na bázi 
outdoor trainingu (napi. Adventura Teambulding. 
AlpinaUllC. Outdoor Management Training, Outdo
or a Trajning.~). 
Dalil fá zi rozvoje zaznamenal outdoor tra'ning 
v posledních dvou letech. kdy na jedné straně 
nabfd ku obohatily spoletnostl II p~lmou zahraničn; 
inspiraci či dokonce kapitálem (New Day Activity 
Marlt.eting. Pass či nejnov~1 Odyssev). na strané 
druhé se pak objevila prvnf snaha o strukturaci 
tmu. V roce 2000 tolif 1: iniciativy dvou hlilvnicll 
hráčů tohoto tmu. Outw&rd Bound - Ccská cesta 
a Adveflwra Teambuíldlng - byla zalo!eoa Asocia
ce profesionálnlch outdoor center. Jejím poslánim 
je pctovat o rozvoj kvality úejména belpetn05til 
komeltnich outdoor progrftmU v CR - Její členové 
se zavazuji dodrfovat bezpečnostní standardy 
schválene asociaci a podstupOl/at pra~idelně bez
pečnostn í kontroly. 

Výběr I odpovědí v krátké anketě mezi pel'lOnalisty, kteH si ji! outdoor programy objednávaji: 
Co o6m litó DPiem .lótlrKrwá pedogogiko"? Ubl se nové véci ~Iastnóm protitkem. vyrovnat ~ s po
citem. který mám pled nebo po zážitku. propojit si teoto zážitek s reálnou situaci. 
Co oóm lítá pojem .outdoor troinirrg "Z Aktivity mimo !kolici místnost. spojené se sportem. možnost 
si vyzkou!et něco nOl/ého. dostat se do mimofádné s ituace. řešit ldánli-d: jiné problémy. 
ff jakŮm Účt'!Ým obiednó9Óre lrurlY reofi19lJont metodou outdoor rroiníngu7 Co od metodu očekó· 
!lQWJe to predmím teambuilding - vidět se jlnllk nef v kanceláři, nll jednání... Uvědomil si chov~n r. 
rozhodováni, jednán! - Jak celého týmu, tak i kolegů jako jednotlivců. Očeká~áme ~ědl otevřenost. 
lepi! komunikaci, vetll osobní znalost navzéjem. vylvo~ell l jiných skupin nef jen precovníth. dbavu. 
uvolněnI. 
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Konkrétní využiti "zážitku" 
Jednotlivf, mofnosti využit; záiitkovfch a O\Jldo
or technik v osobnostním II skupinov~m rozvoji 
ve r'remnlm pro!ltředi prošly la deset let eXistence 
tohoto oboru u nas jistým vývojem. Podle jejich za· 
měl'enl je můžeme rozdělit do nrkoliktl htegoril: 

rozvoj dovednosti: trónin~ dovednosti pro tý
movou práci (týmové role. komunikace v týmu. 
dlouhodobá rovnováh~ týmu etd.). trénink 
komunikacnich dovednosti (vč . argumentačnlch 
a prezentačních). dovednosti pro rlzenl a vedeni 
lidi (dovedoosti pro .Ieadershlp~. mj. delegová
ni. situačn! vůdcovstvl ... ). dovednosti J schop· 
nosti pro kreatlvni rekni probl~mů . rolVOj 
rozhodnosti. ochoty přijímat výzvy a rizika atd.: 

• prate se skupinou: programy lamě~ené 
na zvýkni soudrtnosti týmu či skupiny. pomoc 
pn fe!eni komun,kačnlCh liJ. problémů v týmuJ 
skupin6 apod. - opírá se o teorii skupinové 
dvnam,ky a jejl jednottlve fhe: 

Simulační hra Šachy 
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hodnotlci programy: obohacení hodnoticích 
technik klasických IISSe5Sment cefltero poten' 
ciál O\Jtdoor a zUi tkových programů, zejména 
o vHv intenzity tkhto programů Uako.hn jed
notlivých bloků i v dramaturgicky propojenem 
celku) na autentičnost projevů chování jedince: 
tyto programy se objeVily Jako p ..... ní výrazněj§f 
aplikace obecných přístupů outdoor trainlngu 
v letech 1996- 1999 COutward Bound - Ceská 
cesta): 

• dal~r vyuiití: jif zmlněne motivačnl programy, 
doplňkové programy ke statickým blokům fi· 
remních jednaní či pruentaclapod. 

Do budoucna bychom se v tomto c':asopise chtěli 
věnovat první ttem typům kurzů . neboť u motl· 
vačních programů sice nacházíme záfjtek jakožto 
stavební kámen, nikoliv ~f< pedagogické dle. 
Pof<usme se nynl na stručném příkladu ukálBt vy. 
utití lážitkového pffstupu k rozvOJi manalel"5kých 
a socialnfch do~dností. a tO na přl~ 'adu rozvoje 
dovednosti pro vedeni lidi, jejich motlvllci. delego. 
vání cnu a úkolú apod. 

je zdáoliv' statidi c;vičen'. hlubokou vnjtmi dynamikou. přináAejíd velice cennou. emocemi podbilI'
VI!f"!OU zkuienost. která je umocnfna v ná.lednim rozboru. 

Základn; pnnclp hry spočívá y tom, fe dvoJ 'ce manilŽeru m.li za ůkol Udit průbětl !achové partoe 
(s výraznf zjednodu~enýml praVidly) protI .pečltoči". který p'edstavuJe mstruktOf' Partie probíhá 
na velk~, přírodní !achovmci nebo ve vhodnt m salonku Figurami . ktt-rym, hrají manaieři , jsou realné 
osoby - " dělníci -. Manaief; sed. v oddělené místnostI. 1 na: nemají výhled na §achovmci a pro kontakt 
s "děln lky~ na šachovnici mohou vyuiivat pouze jednoho d dva . mlstry ~, kteří mohou vstupovat 
do jejich kanceláře a smějÍ komun,kov<lt , s dělníky na §achovmCI. TImto modf!lemje Simulován fetězec 
manazer - st1ední řídící článek - výkonný procovn,k. běiný ve výrobnlch I obchodnlch firmách . 

Pniběh : 
NejČlstěj, se s.etkávame 5 tfm. ie se .manafe"" snaií řidit vše na délku. prostfednlctvím . m,strit. Těm 
zadávajl konkrétní úkoly typu .tlmto dělníkem táhněte o jedno pole dopi'edu~ Mistfi pak manaieI"Ům 
pl'edávllj' informace o tahu počítače . Předév.liní Informací všas.. nebyvli bezchybn~ a manafeři tak stále 
častěji rodlodujl na zlikladě nedokonalých mformaci a tedy !:patně. "chybami. Současn6 s tlm !:oe obJC
vUJe a síll nespokojenost "do!lnl~ů ·. kterým manažen prost1ednictvlm mlstrO nesdělili , co je Citem hry, 
Jaka JSOU pravidla atd .. pouze Jim, hýbajf po bchovnlcl Tato Infnrm",čnl frustrace se spojuje s pmvéd· 
čením dělníků , fe dlky plítomnostl .v terenu" majl o situa.ci vice Informací nel chybuJíci manlliefi. Do
cha!! ke vzpoui'e č i alespoň k prudkým debatám S blíUcim se koncem hry se mandefi dostávaji stllle 
vice pod tlak situace. mistrů i dělnlkO jl na posledn' chvíli se rozhoduji delegovat fet.t:ní situace na mis· 
try, ktefl smějí být pnmo u šachovnice. rtm se ně~dy podař! s,luaci ~achránlt. jindy však nikoliv. 

ZhodnocenI hry: 
Tématy revlew pro .. manažery" Jsou tedy otázky volby vhodného stylu filCnJ, delegovlinl, komunikace 
a molJvace podř(zenych , u ~delniků' zAJem a schopnost aktivn' se zapojit do lešenl problému. NeJpal· 
f,\léJlIlm t~matem m,stru býva delegování, vyrovnav.lini se se stresovou situaci a komun,kace (pfenos 
InfDmlllcO jisto! je možné sledovat, ladu dal~ích mom!!ntů, napi/klad Jalo. si mandefi u~oml SyoJI 
moc a ja~ s ni naloll . č, Jak se Y)'rovnavtlJi ~ odpovědností zo> konečný výsledek. 
Otá~kou . zda chovanl pf! hře odpovld~ Mfnr, reliln~ prax' ve flrme. se p~souváme od rozboru k realitě 
firemnlho i,vota . v eemž spočiv' největ!1 přínos hry V lento okam!lk prezentuji účastnlkům a následně 
společně d,skutuJI teoretické prmclpy delegování. situačního vůdcovstv/. motivace lid. témat. 
Program včetně rozboru trvá pflbhzně dvě a půl hod,ny. 
Zrl",! fntl."" .... " .. 'n'nj(s,,"" .. Gteo, BnI.,n "'" !",IM>. Outword Bouod _ Cmllli ","Ul \ '.0 <lp,.",1 Vlodhnl< S'3101 
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Je to k něčemu? 
Zodovotele by mohly <-ojímot oýsfedky měfení 
efektiuity outdoor kur<:ú. 
Simon Priest. bývalý profesor 11 výkonný ředitel 

O\Tl Research Center Df Excellence v Kanadě. je 
autorem celé řady studií. publikovaných nejčastěji 
v Joumo! of Adventure EduCeJtion Dnd OutdQQr 
Leadership či v Austrolion Journof oj Outdoor 
EduCťJtion. 

Soustředí se mimo jiné na tyto otááy: 
• porozuměn í a přijetí cíl ů 
• zájem jednoho o druhého 
• přiznání konfliktu a přístup k jeho řešení 
• citlivé nasloucháni a porozumění 
• J)'chlé přijímání rozhodnu ti a iniciace řešení 
• uzniÍní a respekt k individuálním odlišnostem 
• vysoké standardy pro vlastní 11 týmové výkony 
• vzájemná podpora při řešen í výzev 
• uznání a odměna týmové snahy 
• podpora a přijetí zpětné vazby 

Dle jeho zjištěni mají outdoor kurzy výrazně větší 
vliv na rozvoj úrovně týmově práce než kurzy rea li
zované indoor metodami. 
Z českých prací byla latím publikována poule 
dvě měření. Autorem obou je PhDr. Petr Slechta, 
Ph.o. , psycholog a bývalý externí spolupracovník 
Outward Bound - Ceská cesta. na jejichž kurzech 
měření probíhala . Autor se zabývá vlivem outdoor 
kurzů na týmovou soudržnost. Pomocí sociomet· 
rického měření ukazuje. že outdoor kurzy přispíva · 
jí výraznou měrou k posílení soudržnosti v rámci 
skupiny a k potlačení negativního interpersonál
ního napětí. Současně tato měření umožňují další 
plánování práce s danou skupinou. neboť nazna
čují prostor ve stavu skupiny, na nějž lze vhodně 
zvolenými prostředky působit. Outdoor kurzy tak 
pomáhají rozvíjet podmínky nezbytné pro efektiv
ní komunikaci a spolupráci. 
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V různých postavách Petra Svolilová 

Pi'íbUlnOSl ~8žitkove pedagogiky 11 divadlem II obecoi dramatem snad tolik nep'ekvapi. A je tedy samo
zfeJmosti, le 5ve stálé místo má v časopisu Gymnaslan tlIké dramBtlc~;\ výchova. 
Zafinaml! prispěvkem z: Brna. V dv~rečny<:h ročníckh stud.a oboru dramatické výchovy na divadelnl fa
kult! JAMU si musí studeoti obhájIt ,vOj rolnikový projekt, ve kterém zúročl dskllné teoret:icke znalosti 
II praktické dovednosti II reálném prostfedl. Představíme "firn projekt Radky Mackové. která se věnovala 
postupům Divadla Fórum. Nejprve y,h se~náml s pojetím samotneho <lutom Augusta Baala. Pozd~ji 
se z rozhOlloru s Radkou dOlvite. lak s touto mdodou prncuje ona. 

Divadlo Fórum 
v našich podmínkách 

MgA. Radka 
Mac::ková, 
interni 
doktorandka 
na divadelní 
fakultě JAMU 

• Augusto Boal 

a jeho Divadlo Fórum 

Augusto Boal (nar. 1931) zasvětil své tyůrt/ Gsilf 
divadlu, kten! mé podle jeho nboru moc lm~nit 
!vEt. Boalovo divadlo vr.niki!i jako reakce na poli
tickou a soci.ilní situaci v zemích Latinsk~ Ameri
ky. Jednou z jeho základních technik je Oivadlo 
Fórum (dále jen DF), které naplfluje trvalou snahu 
A. Baala o osvobození diváků 1 pasivního postoje 
v hlcdilti a nablzl aktivní účast v prostoru jeviltě. 
V DF se publiku m poprvé pUmo podili na divadelní 
produkci a stává se tak ~diváky·herci ". Technika DF 
se slává základem pro divadelnl setkání A. Baala, 
v jejich! rámci ukazuje jeho účastníkum. fe pokud 
mohli zmi!M chod děn i na jeviJti.jsoo toho sc:hop· 
ni tak' ve skuteěnem životě. 
Účast v dflně DF nazývá Boal ~zkouJkou na realitu· 
na odpor proti skutdnému útlaku. kterému f.;me 
v průběhu ,v!lho života vystaveni. 
Proces pUpravy i realizace m' podle Boala sv, 
pravidla, V rimci dramatického textu je nutné 
vykreslit charaktery postav tak, aby je diváci 
snadno rozpoznali. Výsledný divadeln! tvar. který 
Boal nazývá .ant;-model~. musí obsahovat soc;· 
álnl nebo poli tický problém, ktelý má publikum 
v průběhu drlny DF analyzovat. Děj pl'edstavenl OF 
musl obsahovat chybné řriení situace či !lpatné 
rozhodnuti protagonisty (hlavnfho hrdiny), které 
by publikum odhalilo a mělo poth:bu je iIe!lit. Oi
vadeln! kus mOle být jakéhokoli Unru a laděni, ale 
m~r ~Obl"8lOVat objektivnl a konkrétné děje. Téma 
plib!hu by mělo být aktuálnl. problémové či nalé
havé pro publikum. Gm vě~1 zájem vyvolá téma. 
tím vě~í aktivitu publika můteme očekával. 

Q!dnaCfreemeil.cz 

• Struktura Divadla Fórum 

Podle A. Boala by 5truktulll dílnv Oiv~dla Fórum 
měla vypadat takto: 

ÚVodní slovo Jokera 
.Jokerem~ (divoliou kartou) nazjvá Boal člověka . 
ktelý zprostfedkováv;!, kontakt mezi jevi!těm a hle
di!těm, komunikuje, herci i 5 publikem. fl<Jbl ikum 
motivuje II podporuje, je rádcem II pomocníkem, 
průvodcem a Informátorem pro obecenstvo. Joker 
nesmí žádnym způsobem manipulovat a nu tit 
publikum k rolhodnutl či akci. sám o sobě nic 
nerozhoduje. Musí reagovat na potřeby publika, 
dohlížet na dodrfení pravidel hry. Joker má uplat
ňova t v kontaktu' účastníky dílny princip S6kra· 
tovy dialektic::ké metody. mj být . poroonf bábou· 
v!ec::h myšlenek. nápadů a akd publika. V průběhu 
prvníc::h patnacti minut vysvětlf JokCf" průběh dílny 
a pravidla hry. 

Wann-up 
Skupina herců 11 div6kL'l se účastní rozeh~lvllcl 
části zvaně warm-up. Obsahem jsou velmi jed
noduchá cvičeni a hry (vedené Jokererrll. která 
nejsou pro skupinu divákó p~tIi§ náročná. Augusto 
Boal navrhuje ve své knize Gomes Jar ACloffl ond 
Non·Acrors soustavu her a cvičen!. která napomá
hají jak he~m. tak publiku v pn,"i řadé polnst 
možnosti I omezení lidského těla. Ve druhé fázi 
se účastnici v rámci cvičeni II her uli vyulívat 
své tělo jako vyjadi'ovaci prostředek. Velka fada 
těchto aktivit je směi'ována také k poznání a pra
zkoumáni těchto temat: útlak, agresoři II oběti . 

a také okolnosti vedoucí k utlačování. Pffldadem 
mohou být cvičení Ko/umbijskó hypnó{o. Stmeh o 
ochronct a Velka hro o moc (Vil rámeček). 
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Kol umbijská hypnóza 
Jeden I hráčů (hypnotizér) drží ruku s nat.aže
nými p~ty vertikálne pár centimetrú od obličeje 
partnera. který musí meli dlaní a svym obličejem 
udržovat stále stejnou vzdálenost. Hypnotizér 
začne rukou pohybovat nahoru a dolů, vpravo 
a vlevo, dopi'edu a dozadu. pak horizontálně. ver
tikálně a diagonálně vzhledem k podlaze. Pokud 
je tfeba. může si ruku vyměnit. aby tak dostal 
partnera do grotesknrch a nezvyklých pozic. Ne
smí ale pohybovat rukou pfíllš prudce 11 rychle. 
nebo pohyb zcela zastavit. Role se po chv[1I 
vymění. Toto cvičen í lze dále rozvíjet a na jedi. 
ného hypnotizéra . navázat" s nejprve dvěma 
a postupně více partnery za využiti ruzných čás ti 
jeho tela. 

Strach a ochránce 
Účastníci hry jsou rozmístěni po prostoru a majl 
ta úkol SI v duchu ~vbrat jednoho člověka v míst
nosti, kterého se budou obávat (jen za účelem 
této hry). Poté se všichni začnou pohybovat pro
storem tak. abv byl! v rámci daného prostoru co 
nejdále od obávané osoby. Po chvni Joker vyzve 
úČastn lky. aby si vybrali d ruhého člověka . který 
bude naopak jejich ochráncem. Opět začnou 
v~ichn, běhat prostorem tak , aby jejich ochránce 
zaujal místo mezi nimi a jejich obávanou osobou. 
Nakonec Joker nepočltá do tn a všichni se musl 
zastavit a zjistit.jak byli ÚSpěšnl pn pokusu utéci 
a nechal se ochránit . 

Velka hra o moc 
K tomuto cvičeni potřebujeme stů l , §est židlí 
a láhev. Nejprve J oker požádá účastníky, aby 
jeden po d ruhém umístili jednu z židlí tak. aby 
byla nejmocnější ve vztahu k osta tnlm židlím. 
stolu a láhvi. J e možne Jakkoli posouvat, přemís
ťovat, vršit daně objekty, ale žadný z ních nesmí 
být odsunut stranou - vyloučcn ze hry. Tímto 
způsobem vznikne fada variací a seskupení. 
Poté se skupina rolhodne pro jednu (nejsilnějšO 
variantu a znovu ji postaví v prostoru. Jeden 
z účastníku má pak možnost vstoupit do prosto
ru a zaujmout v instalaci mlsto. aby se naopak 
ON stal nejmocnějš ím. Také další účastníci pak 
vstupuji do prostoru a pokouší se za pomoci 
neverbá lních vyjadfovacich prostředků (postoj , 
gesta. mimika) a své pozice v prostoru zaujmout 
ještě s ilněj§f pozici v seskupeni židlí a lid í. 

Přehrání anti-modelu 
Divákům je přehrán ve formě běfného divadelního 
představeni ~anti-model~ ve své původni podo
bě. která obsahuje chybné ře~enr situace. Joker 
se obrátf na publikum s výzvou o pomoc. protože 

,má pochyby " o tom. jak se protagonista příběhu 
zachoval. 

Fórum 
Při druhém přehráváni má publikum možnost za
Hičet STOP. přerušit tak děj příběhu a navrhnout 
nové řešení. které by spělo k lepšfmu konci pří
běhu. Divák se s tává .. d ivákem·hercem". indikuje. 
z kterého místa chce scénu rozehrát. a rea lizuje 
v prostoru jeviště svúj návrh. Pokud neuspěje. má 
dalši divák šanci navrhnout lepší řešeni. . Divák·he· 
r«' nahrazuje protagonistu příběhu , přičemž musí 
dodrtovat následující podmínky: 
• nesmí změnit sociálnf lazemi. povoláni. věk 

a další fa ktické danosti postavy 
• nesmí změnit charakter motivace postavy 
• není možné navrhovat a realizovat .. kouzelná ře

šení" (nap ř. výhru miliónu v loter ii . která vyřeŠ> 
chudobu) 

V pravém smyslu Divadla Fórum smí protagonistu 
nahradit pouze jedinec. který je ve svém s kuteč

ném životě vystaven podobné formě utlačováni. Je 
možné v rámci spolupráce s publikem změnit dané 
pravidlo, pokud tato skutečnost zásadně neovlivn i 
dl DF, jímf je um diváky efektivnímu způsobu 
odporu proti útlaku. Až poté, co _divák·herec" pře· 
koniÍ útlak v dané situaci. mohou připadně další 

"d iváci· herci" nahradit vedlejší postavy scénky 
a předvést tak nové formy út laku. 

Model budoucnosti 
Po skončen í fále. herou nazýváme fórum. navr
huje publikum "budouc/ model" (pfedjíma možne 
vyústěn í příběhu) a také jej realizuje na jevišti. 
Cílem d ílny DF není dospět k jednomu řešení. ale 

. diskutovat. h ledat možné alternativy, argumento· 
vat, experimen tovat atd. Baal ve své knize Games 
for Actors ond Non·Actros řiká : • Věřím, te je 
dů/eiJtějš( dospět k dobré debotě net k dobrému 
lešení . • 



< • Práce s Divadlem Fórum u nás 

Augusto Boal poi'ádlJ semináře a dnny. kde učl 
svým metodám a technikám. f'o$tupy OF se liR 
po celém světě. předávají se z \I rámci zahranilnkh 
konUlktu. Také ateJié~ drematieké *hovy při Diva
deln! fakultě JAMU II Brně dostat pfilefitO'!il 5emfi· 
mll se konkrétně s postupy OF II průběhu dUen za· 
hraničnfch pcdagolfÍl z Anglie a Holandska. Práce 
s postupy CF zfskala velkou oblibu mezi pedagogy 
I studenty. kleN si ale pro své účely začali "Uterě 
aspekty CF upravovat II doplňovat. Uplatnění OF 
II prloei lI teliéru má jil sedmiletou tradiCI II za tu 
dobu do~IQ na jedné strané k zafalenl pŇ!dmétu 
OF do studijniho plánu ateliéru a na straně druhé 
vznikli! na JAMU specifická podo~ CF. 
P~lproyu a real.zaci dílny zajišťuje péti ll. sedmi
členná skupina studentó. která zinscenuje jeden 
sf t~i pfi~hy a sestavr strukturu celé dílny OF. 
Cllovou skupinu tvoří vět!inou b6!ná tNda Uků 
základních ~j stfednfch ~kol. Dílna OF bývá zpra
vidla v rOzn~h fáúch doplněna o další aktivity. 
Napflklad rozehřívati část (warm·up) se skládá 
z mf10fstvi cvičeni II her, které jsou b6fně ulívá
ny v dětských kolektivec:h nebo jsou specifické 
pro postupy dramatické výehovy. MllOhdy bývají 
po přehráni pfedstavenf OF zafazeny podpůrné 
te<;:hniky. které majl usnadnit účastníkům dítny 
práci 5 tématem (na pf. práce v men!ich skupinách 
na jednotlivých scénách p~edstavenC, individuální 
psaní návrtlO na papfr ja~o pfiprava na intervence 
atd.). p1ičemz platl, !e na konec dUny Je vždy umís
těna Ubovolná forma reflexe (diskuse. pfsemná 
refle~e, dotaznlk atd.), která skupině umožni apli
kovat zí$lcané poznatky v obecné rov i ně II uzavf/t 
průběh d!l!'ly. Pro vedoucl dílny je reflexe důleiitou 
zpětl'lou vazbou, s jejíž pomoci mohou ovčfit 
funkč!'IO$t struktury dílny a její efektivitu . 
Pravidla OF jsou také značně pnzpllsobena. P1edné 
pledstavenl nezobrazuje pouze útlak. ale jakékot. 
téma z OOl85tj sociální (nap~. Mkan8, drogy. part
nerské vztahy. rodiI'l3_). ~teré je pro cllovou skupi
nu ÚvažM a Je pomentováno v podobě konfliktu. 
Dle A. Boala může reali~ovat roll protagO!'lis ty pou
ze potenciálnl oběť utlačovánI. V dflně OF, kterou 
pnpravuji studenti DV, je mo!né nahradit od ZEl~t· 
ku fóra jElkoukoli postavu. Je jasné, le kaldý ófast· 
nrk dflny má možnost re~lizov8t $~ój névrh bez 
ohledu na to, jestli se jej da!'lé téma týk' O5Ob!'lě. 
Cílem drtny je podn&ovat skup;!'Iové dti!ni a zéJem 
o d6nr o~olo nés. Proto těžký úkol zmEnit situaCI 
k lepšlmu Mleli pouze na bedrech protagonisty, 
ale závisí na ochotě pomoci, kterou úéastl'lío dílny 
n8chézejf u dalšfch postav scénky. Pti práci s dét
mi a dospivajlcimi, která vyžaduje veřejné vystupo
vénl, se často setkáváme s nesmělostí a 03ty<:hem. 
Ten pramenf pfevážně z nezku~nosti li h~mím. 
postupy. Proto, pokud se ve skupini! dospivajic:íc:n 
nenajde nikdo, kdo by měl odvahu svůj nápad re
alizovat v prostoru pomyslného je~iště, je motné 
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pouze naslouchat návrhům publika a realizovat je 
za pomoci skupiny herců (studentů). ú1em dilny 
je podnítit uvalovéní dospivajicich o daném pro
blému. nikoli zablokovat je pomocí n"tlaku. S tím 
souvisí také citlivY pfistup k tématu dilny. Augusto 
Boal zobrazuje ve svých produkcfch skutečně 
příběhy a V'fZÝIIit skut~né lidi (potenCíon'lnl 
oběti) k aktivní konfrontaci s daným problémem. 
Představeni DF pro děti II dosplvlIJíd by mělo 
pi'edevšim "lObralo~at jejich skutečné problémy. 
i kdyi za pomocí modelové situace. Účastníci dílny 
neře!1 vlastní problémy, IIle konflikty postav '111 je
višti. V bezpečí fikce mohou zkoulet nizné varianty 
řešení, posouvat d~ do minulosti a budoucnosti , 
napravovat Chyby protagonisty. Do reality by si 
měli dospivajíd odnést poznatky ve zobecňujíc! 
formě, kten! by jim v budoucnu napomohly čel it 
obtižnějším !ivotllím situacfm. 
Role herců. diváka a postllvy Jokem se rovněž pro
mělíl(ji. Skupl!'la herců. Elt už se jedná o studenty 
OV nebo jiný pfipravený tým, musl citlivě reagovllt 
na jednánI ,herců·diváků'. Kddý herec musf najrt 
vyváženou polohu mezi přrli~nou přisnosti CI na· 
opak bezbřehou benevolenci. Hlavnlm z3měrem 
herců je pak poskytnout prostor pro snahu diváka 
v roli protagonisty vyi'etlt daný problém. Otevfe
ný přistup ke skupinl úl:a$tnlka musí Inletovat 
zejména vedoucí dilny v roll Jokera. Jeho úkolem 
je vyt'o'Ofit atmosféru na zékl3dě ůvodnich cvičeni 
a her, vysvi!tlit pravidla a dbát na jejich dodriová
ni. Joker musí sledovat sebemenšr reakce dětI. aby 
udržel jejich pozornost a mot.voval je k ahivni 
účasti v dOnl!. Veškerá zodpovědnost lil průběh 
dfl!'ly tedy neldi pouze na publiku. ele výwamně 
také niJ postavě Jokera (pedagoga). 

Oivadlo jako výchova 
Profesionlllni skupina pedagogů a herců nabld 
v rérod dnny uceleny divadel!'lí tvar k další plici 
s jeho tematem i obsahem. V této podobě se Df 
jil dostalo do povMomf pedagogů v českém pro
středí jako souUst souboru výt:hovných postupů . 
tzv. divadla ve v-ýcllcrd. Oba způsoby prnce s do!tmi 
a mliideži sleduji spoleěný cil, kterým te výchova 
a vzdělávání za ulítl divadelnfch postupů. V zahra
ničl. zejména v Anglii. Holandsku a USA jsou le<:h
niky divadla ve výchově hojně vyullvány v rilmei 
státnlho i soukromého ~kolstvi, u nas na své sku
tečné uplatni!nl j~tě čekají. Domnívám se. že velký 
pf/nos DF spotlvá v kolektivním procesu pnice, 
která nabizl praktickou lkuknost li řešením obt.r1-
I"lěj~ích livotních sl tuad v belpečr fiktivni modelové 
situace. V takové podobě se DF stává tvořivou hrou 
s velkým tématem a výr1lZným výchovným a vzdělá· 
vacím poslánlm, kterou stojí za to prosadit. 
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• Divadlo Fórum 

očima Radky Mackové 

Petra Svozilová: Proč tě baví Divadlo Fórum 7 
RM: Protože je to dobrá forma dělán í divadla 
pro každého. Každý si muže vyzkou~et hrát a ote
virat otázky, které ho zajímají. Je to setkání, kde 
se maicu hranice mezi jevištěm a hredi~těm . 

Pro jak staré publikum jsi větš,nou Divadlo Fórum 
dělala? 
Pro druhý stupeň z~, to znamená tak 14-16 let . 
A [aká témata většinou takové publikum zajímajf? 
Každá třída je specifická , ale většinou je baví řešit 
jejich vztahy ve třídě nebo pIVnl kontakt s drogou 
a alkoholem. 
Dokáží mluvit otevřeně sami (/ sobě? 
Spíš si o tom asi sami přemýšlí a pak to zpracuj i 
do některé z postav příběhu, který jim nabízíme. 
Když si jdou totiž zkusit zahrát nějakou postavu. 
nevědomky vych,hejí ze své vlastní zkušenosti. Na· 
víc. kdyi musí reagovat pohotově na rOlehranou 
improvizaci, nemají moc čas přemýšlet za postavu, 
a tak se vlastně projeví sami za sebe. Umět myslet 
za postavu je těžké i pro profesionální herce. 
Je těžké dostat někoho z hlediště na scénu? 
Občas ano. 
Jak toho tedy docílíš? 
Větiinou se tam hrnou ti průbojnější extroverti. 
kte ří nemají problém se předvádět a mají ve třídě 
autoritu. To ale samo o sobě nestačL často se ta· 
ké všichni naV2~jem pošťuchují: .Tak běěěž . tak 
bruL dělej. běž taml", ale nikdo nemá odvahu 
to zkusit s~m . A ti méně průbojní, kteří by mě l i co 
líCI , se většinou opravdu sami neodváží. Někdy si 
ale všimnu. že sděl ují svoje postřehy sousedovi . 
a tak je požádám, jestli by to nešli zkusit přímo 
na scénu. 

Může chuť a odvahu vstupovat do děje ovlivnit i to, 
jaký příběh si pro třídu př i pravíte? 
Samozřejmě je to musí zaujmout. Při přípravě 
se snažíme vyjít z našich zku~ností s touto věko· 

vou skupinou a I vlastních vzpomínek na školu. 
Jak často se trefite do něčeho. co je pro skupinu 
opravdu aktuální? 
Ne vždy. Zjistili jsme. že se naše předpoklady 
a vzpomínky často liší od skutečných problémů 
dnešních mladých lidi. 
Jak tedy řešíš tento problém? 
Ukázalo se. že podstata toho. co mladí lidé řeší , 
je vl astně stále stejná. Problém byl spíš ve formé 
a v konkrétním obsahu dialogů . Dnes se nikdo 
nikomu neposmívá např. za punčocháče, ale spíš 
za starý model mobilu. A to nemluvím o jejich 
slovníku, který už prostě . nestíhám". Prolo mě 
napadlo připravit dílnu přímo se skupinou takto 
starých žáků pro jejich vrstevníky. 
A osvědčilo se to? 
Myslím. že ano. Komunikace byla mnohem otevře
nější a více odrážela realitu. Pro žá ky bylo mnohem 
jednodušší přijit na jeviště a diskutovat o čemkoliv. 

Příprava s mladými . neprofesionály" síce zabere 
více času. ale o to víc se vložená energie vrátí. 
Jaký máš pocit, když cítíš , že se dílna povedla, 
a že to žákům oko dalo? 
Každá dílna je pro mě něčlm výjimečná a pokaldé 
je to loterie, jestli to vyjde, nebo ne. Důležitou zpět· 
nou vazbu dostávám i z dotazníků. kde se teprve 
dozvím I to, co není na první pohled vidět , Jak moc 
je to třeba zasáhlo, 
Děkují za rozhovor i za práci. ktera není na prvn! 
pohled vidět. 
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VttJmi mlodých lidf je chápánI ~ro noMz.eno wrosrfedkouoně 
,pih ples obsU'Oktnf pojmI). II ne ples pfími protttky. Zkušenosti, 
které člcwlk {ísk6 II pnmém kontaktu, přírodou. mohou být oosto 
pOf.JOtooOny pii ro{uoj/ OSobn0.511 {a nejdůfetJrějšL Neuman, J. 
et Itl. (2000). Tunstiko a sporty II přirodl. Prat1a: Partii!. s. 33. 
Ondní dobll pofát~u tretfho llslcileti dokála la jtf - vzhledem ke stá· 
le se rozvljej rdm technologickým molnostem (Internet. vlrtuá' n! 
realita. mobdnl telefony, počrta~ové hry a simulace atp.) - částečn/! 

as,stent 
na katedře 
sportů 

v p~írodě FTVS UK Praha. 
Zaměhoje se na programy 
aktiVit a výchovy v přfrodě 
a Jej ich ~Iiv na ůčastnrky. 

nahradit silu proŽitku. který člověk dlive z[sklival pobytem v pffrodé. PUroda vlak nabrzl obrovskou ! kálu 
vjemů, skut«nostl a možnosti k profllkům, ktere na člověka působl a formUJI Jeho osobnost. Na druhé 
stl'llně ~k d~í moderni doba pfikládi návratu člověka do pNrody. programům výchovy v pffrod! 
a ahlVltám v p~írodn ím prostledi stále v!di VÝ~flilm a vytvafi také vhodné podmlnky pro provozovánI 
těchto tlMosd. Muslme tedy Hci, fe se oblut výchovy v pfirodě v dndnl dob! velmi dynamicky rozvijI. 

• Dobrodružství vnímání přírody 

Dnes vám nabldneme několik praktických námětů 
na c!:lnnostl a hry ~aměřené k vnímánI pflrody. Jak 
lze na pflrodu nahl(j:et. jak ji pozorovat? JlIk roz, 
víjet vnímavost ke zvukGm a hlasům pfirody. jak 
hmatatelné i nehmatatelně vnlmal různé podně
ty? (Tl;\I. elconry. jich! lze vyullt v programech škol 
v pffrodl, ~ průběhu přlrodovi!dných vycháx~k, 
hodin tělesné výchovy v přirodě. v progr..lmu 
matetských a dkladnich škol. ikolnich drulin 
a dětských organizaci.) 
Výprava do pfírody v praodm slova smyslu je ces
tou za krásou, jedineČl10stl a kouzlem prrrody jako 
takové. a ne cestovanl nebo putovánI pi'lrodou 
za nějakým určeným geografickvm mlstem. Pohlt. 
tet nit l.ivol. zákony a pravidlao p'lrody můfeme 
z velkého množství ůhlů pohledO a vedle poznánI 
a porozumění přírodním principům nám přlroda 
nab!11 IlfIměty, které pt'ijímáme a rozumíme Jim 
skne své smysly - zrak, sluch, čich. hmat a Clt. Ty 
v nás nnvljejl umělecké cítěnI, tvonvost , r.Jdcr.;t. 
zájem, pochopení. trpělivost. koncentraci. uvolněn i 
atp. Pfi 'výprav;ích do přírody je třeba si uvědomit, 
te kaldým krokem. který uděllime, ~asahl.Jieme 
do tivola v přírodě. S kilŽdým krokem ndí nohy 
pri procházel! v přírodě probíhá jivo1 pod stébly 
trávy. v květech rostlin , mezi j~hličlm apod. 

Hlasy plírody 
PomJc~y ' deko, celto nebo korimotko jOko pod. 
lo{ka no {em, 
Se skupinou děti se vydáme bud na louku. do lesa. 
k řece nebo potoku, do sadu apod. Každý si najde 
Jemu příjemné místo. na které si sedrle r>ebo lehnt 
(celta Jako podložka). Z&vre oč, a SIlaž! se úplně 
uvolflit II zaposlouchat se do zvukú a hlasů okoln! 
pňrody. Dopo~eo' dobit pro spoleěne posIou. 
cháni je 15-30 mlflut Poté můžeme dohromady 
diskutovat o tom. 00 kdo slyiel. Tato akt,vlta má 
velmi Silný relaxacnl Ut,nek. 
• Za jasné letní nOCI SI usteleme venku B poslou

cháme z~uky večera a přichál~jícího rana. 
• Každý se snaii pOjmenovat a rOlpo~na l 

co nejvtee různých zvuků . 

• Se zn~!cem p~írody se můi~me naučit. ktery 
hlas pat1í Jakému ptáku nebo zvířeti 

Přírodn ! orchest r 
Pomůcky: dňulra. klacky, kameny, suché vttue. 
chuojl. Idky. sltblo trovy. rókos, seno apod 
Každý má II úkol fl3Jít SI v okoli hudebn; nástroj. 
který vydá~' charakteristický z.vuk a je sloien 
pouze z přírodního materiálu (poklepáváni kladů 
nebo kamenr, ~ustění suchou travou. chrBstění 
~i!ikami. fou káni na stébla trávy <lpodJ Poté 
se VŠichni s~jdou a osta tnlm představí své nástro· 
jea zvuk. který mistroj vydává. V!!doucí představu· 
je dirigenta a rozděll ůě!lstniky podle typu mistro
JO do jednotlivých skupin na ~p6d!u· (bid, žestě, 
prvnl a druhé housle. ,tmnné nástroje. doprovod 
apod.) Taktovkou urtuj~ rytmus a silu reproduk· 
ce. lTmto způsobem můfe orcl1estr zahnit od vese
lých plsmčck po n6ročné hudební skladby 
Vytvofíme malé týmy, které se pokusi sestaVit 
vlastni malý on::heslr a nacvičit jednu skladbu. 
Poté jl reprodukUji ostatnim, kten 5e snaH uhod· 
nout reprodukovaný n á mět. 
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Cesta bollOu nohou 
Pomůcky. Mt"y nu OČl. 

mOll'lOstl tu JSou 

V fdeálnlm pňP.1dě máme nachr-;Ulnou s tezku 
dlouhou 15-25 metrů s provazovým zébl"8dllm 
a s mnoha různými střídajídml se povrchy 
Gehhčr. piliny. listl, hlína. tráva. kameny, li'ky. 
drobn~ kladky. kůra apod.). kde účast nici pro
cházejí se zilv.hanýma očima II !,"atl se Yl1lmat 
a rcnpoznévat nohama. po čem ~ 1 !:Ipou . Takto 
pfipl"ilvcnou stezku najdete napf. ve slfedlsku 
ekologll;:k~ výChOVY Sluňákov - Horka nlld Mora
vou. Olomouc. 
F'bdobnou stezku můfeme připrav,t pflma v pR
rodě - na knlJ i lesa a louky, u potoka. na zahradě 
apod. Velmi zajímavou činnosti Je chození bosY. 
ma nohama v /'lI nní rose. 

Můj strom 
Pomůcky: Mtd: nu oll. 
Skupinu rozděUme do dVOJIC, kde si Jeden 18věfe 
oči. Druhý ho odvede klikatou cestou k jednomu 
stromu II pololl mu ruce na kmen. Nev,dfcf hnlč 
,i kmen pofádně ohmaté (nesmf se dotýkat 
~emě II větvO a pott! hO vldoucf přivede na mlsto 
13fátku h ry. Hráč si sundá Utek a snllll se .s-roj" 
strom nalt!zt. Potom se role ve dVOJici vyměnt 
Podobně lze hledat paře~, místo kolem potoka. 
kamen v opuJtěném lomu apod. 

Za mlhy 
Pomůcky: 'ono n~o proou~ d'ouhý 20m. šótky 
no OČI 
V členi tém a p'írodně ruznorodt!m prosthedi 
vyznačlme pomoci lana stezku o délce přlbll l
ně 15-"20 metrů . Kafdý út3stnlk SI lav6~(! oči 
a prochhl po provaze celou trasu Pomoci rukou 
a nohou se sndí cestu .ohmatat" a p'edst~vit SI 
prosti'edl. ktert! ho obklopUJe. Na konci stezky SI 
sundá látek II ",yd" se po vyznačené ~stě J~tě 
jednou a jako Vodici poznává. kudy cesta vedlI! 
HráČI se laV';'u.nýma oČima se sndl podle hma
tu Identifikovat pi'edměty, které jim dáv6 vedoucf 
do ruky (klacky, !išky, kameny, leh l lčl. houby, 
lesnf plody apod) 

Vůně pflrody 
Ponltickl/: pnp(rooi sáčky, Sólky no očl. 
Vedoucf p~lpravr do papírových sáčků ruzné při
rodnmy. které maj l výroznou a charakteristickou 
'lun.: Jehličl. kůru. listy stromu. pryskync. , tistky 
máty peprné, heřmánek . kopfivy. seno atd . Účast
nici poslU pně pfivoní ke každemu pytllku a snali 
~ ulijt. co dti . lda-li Je tO -roně přiJemná. Čl ne
pNjemne . .sladká, co Jim připomíná apod 
Podobně Ite pomocí čichu rozpoznivat odvary 
z rOznych aromal.lckYCh bylinek a čajŮ 

Okénko do porody 
Pomůclcy: 4 krátké *'oc*l/. 
Kaldý účastnlk s. v lese najde Jedno m'sto a I na
lezených v!tvi a klackli SI vytvol'f malé Rokén~o 
do přírody ~ - větve pololi na zem do tvaru 
čtverce o velkosti strany 0.2-1 metr. Pohodlně 
se usadí a p-o~oruje fivot. pohyb, v~ co se déJe 
~ okénku po dobu 5-10 minut. Pot~ se VŠichni 
sejdou a diskutUjí o tom. co VidělI. 
• Pozorovací okénko lze vytvořit v rOlOych 

prostředich -les. louka. bleh potoka. 
pole. kůra stromu apod. 
Na louce s. pohodlně lehneme na lida 
iI přes . ruČlli~ dalekohled pozoruJť.me 
mroky na obloze. 

• Na výpra~ách do pMrody Je dobrou pomůckou 
dalekohled Můžeme pozorovat pta~y la letu. 
okolnl kraj inu. mraky. dIVokou zvěf (z větví. 

klacků . zelené plachty 51 postavíme 
_pozorovacr skrYA) apod. 

Unie dlaně 
Tětko lic" jestl i system větvJ stromu, klenuti ko
runy apod . můfe vypovídat o chorobich, osudu. 
rOstu deného stromu, podobně jako linie v dlani 
člověka . Ale o molně podobnosti složltosto větvI 
a linii dlaně ~ mů!eme pfesvidt.t Jednoduchou 
ak tiVItou. která rozviji fantaZII /II předsta .... lIO:st. 

Se skup'nou se zastavíme pod korunami list
natých stromů Kafdý n/lltáhne ruku a zahledf 
se do svi dlani Zaměřl se nll nejsilněJšl linie 
a pomalu ldvihá natafenou ruku současně 

s pohledem na spleť !tni! v dlani , d se do pozadí 
za rukou objevl větvr. stromů . Potom Jif katdý 
hledá shodnou strukturu li n iI d laně a spleti větvi 
v korunach stromu. 

Samorosty 
Pomůcky: řer,ó6lsky nut. 
Co je to vlastně samorost1 Samorost Je kus dře
va, her( nás zaUjme sv~m zvrá~tnlm /lllIIlimavým 
tvarem, nebo nám něco p1'ípomlná Na výrobu 
samorosro Je tělko dával Tf!Cept, protote kaidy 
samorost je unikát. kterY vytvořila přirodll a jenz 
se nikdy ve stejne podobě nevyskytuje. Ph p ro
ch.!alce lesem nllcMzlme různé kousk~ dnwa , 
které můfeme pomod nofe (lebo opálenfm při· 

zp"'soblt své fantaZljnf předstllvě . 
• Uspořádáme výstavku samorostů Kazdý s~OJ 

samorost pledstevf s odborným výkladem 
• VedollCI zadá téma {napf. zvífe, květina . strom 

apod.) a účastníd se sna!f objevit samorost. 
který svým vzhledem ma:.:tm.ilni vyhovUje 
zadání 
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Tvare vody 
Jestliže se při výpravě nebo procházce do příro
dy dostaneme do území, kde je potok, neda leko 
řeka, malý rybníček. vodopád na potoce, kaluž, 
rosa na listech stromu apod., je to ideálnl mís
tO pro objevování . tváW vody. Vedoucl zadá 
účastníkům úkol. aby se rozešli po okolf a oll-
jevili co nejvíce různých typů a charakteru vody, 
tj . vodo proudl y potoce. stoji v rybnlčku, padá 
ve vodopádu. je kapičkou rosy atd . Po návratu 
se všemi konzultuje jejich objevy a p~evede řeč 
na problém koloběhu vody v p1'írodě , znečišťová
ní vody apod. 

Pod lupou 
Pomůcky: kopesnf lupo. 
Pn pohybu v pfírodě můleme najít mnoho 
maličkostí, kterých bychom si nevšimli pouhým 
okem. Poslouif nám k tomu malá kopesní lupa 
s 5-10násobným zvětšenlm. Pomocí lupy může. 
me pozorovat detaily listO stromO, stébla trávy, 
malé živočichy (brouky. mu~ky, mravence), květy 
mstlln, povrch kamenů. plísně na větvičkách 
stmmů a na kúře apod. Kapesnl lupa by neměla 
chybět v lákladní výbavě " návštěvn/ka" pNrody. 
PozorUjeme rO znorodost. tvar a velikost sně· 
hových vloček . Podobně pozorujeme jednotlivé 
vrstvy sněhu - kolmý prO fez s něhovou sténou 
vytvoříme lopatkou. 

\ 
\ ,-

možnostr tu JSou 4J 

Závěrem 
o ekologické výchově v nej§i~lm slova smyslu 
mluv! Máchal, A. (2000). Pm(ťlické kapitoly 
pro ekologickou výchovu. Brno: Upka·Rezekvít.ek, 
s. lS,jako o veškerém výchovně vzdělávadm úsilí, 
jehož dlem je predevším: 
• zvyšovat spoluodpovědnost lidi za současný 

i pnští stav p~írody i společnosti , za místo. 
ve kterém fijí a které je jim domovem. 
za smysluplné využ/"oIn( místnlch zdrojO 
mzv/jet citlivost. vstřícnost a tvořivost lidi 
k řclení problémů péče o přírodu i problémó 
lidské společnosti 

• utvMel ekologicky p~íznivé hodnotové 
orientace. které kladou důraz na dobrovolnou 
s t /fdmost. na nekonzumní. duchovní kvality 
lidského života 

f 

\ 
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Pohledy do světa 
Hned na pocátku se omlouvám, fe z pomyslného okénka pohlílím 
tak v,uně. Chci SI , pro sebe ujasnit, prOC mě zajímá. Určitě to má 
spojitost Se zy!davostl nebo spfle se zvídavostí, která je příslWiní
kům lidského rodu vlastní. Pomáhala jim totiž v jejich vzestupu. NiI~ 
časopisecké téma určitě nemá kolumbovský rozměr, ale chceme 

Doc. I'tIDr. Jan 
Neuman, es,. je 
docentem n~ ka
ťedlll sportu 
~ pNI'Odl! FTVS 

UK Praha 

v něm postoupit dále, neboť SI myslíme. že jsme si vybrali správný směr - putování či plynutí prožitků 
učenlm, výchovou Čl rozvojem osobnosti. Byli bychom rádi. kdyby obsah rubriky byl výsledkem na!i 
společné touhy nahlédnout k blfzkým I vzdálenéjiim sousedum II zjistit. jak to u nich YyPfldá. Nebude 
to tr:Mtě zajímavosti, chceme jen podpofit snahu spojovat ndi známou skulcčoost 5 novými pohledy 
proto. abychom pokrotili dále v naiem vlastnfm pozotivénf. Neboť pro ms Je tento svět. stejně jako 
kdysi pro Komenského v jeho Všen6proo.!. knihou, ve které je každá země, Ikola . org8ni~ace či moudrii 
osoba její stránkou. Pročftánfm této rubriky můžeme jen získávat a snažit se o to, aby svět otevíral okna 
I k nám. 



Association 
for Experiential 
Education 
Pokud se odborně zabýváte problematikou výchovného působeni 
aktivit v pflrodě, musite se dNv!! nebo později setkat s organizacf 
Associotion for Experientia! Education (AEE), To se mi pfihodilo ně
kdy v 80. letech minulého stoletl. Podnltilo mě to k navazováni kon
taktu, získávání informaci a četbě odborných publikaci vydávaných 
pod patronací této asociace. V době. kdy jsem púsobil v zahraniči, 
jsem se stal na několik let i'ádným členem AEE s registračním čislem 
0497N074. Později jsem si pfedstavoval, že některé instituce by 
mohly mlt zájem pl~tit č lenský přispěvek II já (či někteří dal!i kole
gové) budu na oplátku rozšiřovat inrormace o práci této organizace. 
To se nezdařilo. Proto také nebyl nikdo 1. ČR ani u založení evropské 
f,liálky této organizace, Situace se měni, o čemž svědčí intenzivní 
práce na vytváření časopisu Gymnasion. Věřím, že prostřednictvím 
t6hoto časopisu budeme udržovat pravidelny kontakt s děním. které 
je ovlivňováno a podporováno AEE. V poslední době se také objevili 
noví členové z CR - a pfibudou jistě další, 

• Zaloienf asociace 
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Jan Neuman 

Proces měl podobny průběh, jako zakládání mnohych dal!fch organizací USA v naší . sféře zájmu", o kte· 
rých budeme na stránkách čaS<:lpisu informovat. Úspěchy kurzů hnutí Outward Bound (OB) - oi:;: do(šf 
příspěoek léto rubriky - vedly koncem kdesátych let 20. století ke spoluprací OB se školami a univerzi
tami. Programy OB se setkaly u studentů i učitelů s velkou odezvou, a proto malá skupina vysokych škol 
a univerzit začala programy a techniky OB zařazovat do učebních plánů. Vznikl tak program pro studenty 
Harvardské univerzit~. V roce 1968 začala Colorado Outward Bound School (COBS) spolupracovat s Uni
versity of Northe .. n Colorado v Greenly a společně pfipravily nový typ praxe pro učitele. V roce 1971 byl 
vytvořen na Appalachlan State University v Boone v Severní Karolině letnr přípravny program pro uči tele, 
který zahrnoval kurz OB. Úspéch tohoto programu a zájem Jlnych vysokých škol vedl k požadavku zor· 
ganizovat konferenci. klem by $\Iedla členy akademické obce s pracovníky různých OB škol ke společné 
diskusi o vYznamu OB pro studenty. 
To vedlo k uspořádáni The First North Americon Ccnference on Outdoor Pursuits in Higher Educotion 
v roce 1974 na Appalachian State University, které se ~účastnilo přes 200 osob. Pro mnohé učitele 
bylo překvapenlm. že je o netradični pfípravu studentú takovy zájem. Henry Taft. tehdejšl prezident OB. 
poukázal v závěrečné feči na moznost vytvoření určité národní orgllnizace zabývajíd se "zkušenostn í vY. 
chovou~ v přirodě - v oblasti vysokych škol a univerzit. NII této první konferenci podala skupina vedená 
Alanem Helem návrh na vytvořeni národni aS<:lciace, která by pracovala po konferenci. 
Podobné setkání proběhlo ještě v tomtiž roce v i'iJnu v Estes Park Colorado a vyznačovalo se §irokým 
spektrem účastníků včetně UČItelů střed nich škol. Na mnoho účastníkú tehdy svym vystoupením zapůso
bil Willi Unsoeld (vyn ikající horolezce a pedagog). který přednes! přednášku na téma Duchounf hodnoty 
diooéiny (The Spiritual Value of the Wilderness), v niž velmi dobře vystíhl podstatu dobrodružnych ak tl· 
vit a popsal také důvody, proč by měly bYt tyto aktivity využívány ve vYchové a učenf. 
Další konrerence se uskutečnila o rok později v Mankato State University 1975. Na této konferenci byl 
předložen přehled amerických škol a organizací, které se věnují v'fchovnym programóm v přírodě. oot 
byl dóležitý počin pro navázáni kontaktů a odborné spolupráce. Proto mohl být 'ú na dalM konferenci 
v roce 1976 v Queens University Kingston v Ontariu dán poslední impuls pro vznik Association for Expe-
nential Education. Návrh na založení byl realizován 17. 7. 1977 ve statě Colomdo při coas_ 
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+ Témata 

v průběhu dal§lch let fe~;lo vedeni asOCiace mnoho probl~mů, z nichž některc jsou nam bUd .. é a jiné lilie 
vzdáleněj!l. Namátkou vybiram někttr'" z nlcl'1: 
• Vznikl pofad8vek pol'ádat konference jen v těť;h ameritkých státech. kde byl ratifikován dopl~k ústa· 

vy Roun6 pf'Óuo pro {cny. zaji!ťujici rovnocennou účast fen. 
• Vytvákly se podmlnky pro úča,t 11 pllsobenC zájcmcO z men~in. 
• Mnoho času se strávilo na zajiiťovánf finllnčnlho chodu asociace, 
• S postupem času bylo stálll aktu~lněJ§í zabývat se kvalifikacemi instr\.lktorů ;} učitelCl vyuŽ(vajfdch 

sporty 1:1 aklivity v přírodě . 

• Projevi!a se nutnost vytvořit belpet:nostnf pravidla pro vkchny. kleM vyuHvají k uče"', výchově 
i rekreaci aktivity v pňrodě. V roce 1984 vzmkla publikace Sporetnd pravidlo pro pro>ti tf dobrodru[
né uýchooě fAccepted peer practlce5 in advcnture progntmming:J. která je stále povdována lil jednu 
z Ilejlep§lch v tl!!to oblasti. 

• Pro rozši~enl motnosti společneho postupu bylo nutné spolupf"lltovat s dal§lmi organlzacem. na l~va' 
Iltllov~nl učeni a výchoV';' na ikol6ch. Vytvořilo se IImeric~é Fórum pro ~kušenOSln; uýchouu. 

• Teprve koncem 90. let se p.oda~ilo zls~at dostateěnl!! finanční zdroje pro zaji§těn l činnosti pracovnlků 
ve vedení a.5OCiace na plny ůvuek (vl:etně honorářů). 

Pokus O definici Experiental Education 
Vedle řešenI organiZllčnlch problěmú problhaly dí~kuse $nažlci se teoreticky vymeZit ~Hl.ovy pojem, kte rý 
dal náze\O celé asociaCI. Závažně JednánI v tomto směru proběhlo v polOVině 90 let. kdy byla skupina 
expertů pověfenll vypracováním definice .Expenential EduClltlon~. Jedné se o pťlkus. který ma význam 
, pro d.skusl v na~ odborné obCI. a p«Ito ve struěnosti uvedu lávěry, ke kterým odbornicI před časem 
dMI! Ovodem jt! thba {miml pfti/odool obtíte. vrmt!, te uyro{ . Expt',.,t!nce~ I{e pfti/odot joko {kule· 
nost, tlOotn/ {kuŠ ... nost. -tóilt"'K; pocrt .• Educotion" můt ... mrl taKe n~ko(,k oy(nomO - proces uýehooy, 
o{děfánr i u{di!fo06nl či pedagogiKO. V této fotí se pfidrffm éeskeho přálodu procf J. Deweye, kde Je 

.EJi.pf"flence'· oe u{tohu k uythaul pfefdddóno jako {kuŠenost. Konecnó podobo éeskeho eku'{)Qlentu 

. fAperientJof Educat/on· bude lisu! u1/W6",00 u širokr odboml d,skusl kterou viJoof6 i {oměřenf éosl!' 
fHsU ~ . .. pro t6t/IKOQOU ped09ag,ku~ 
Zkuienostnf výchova (fllperie.,tial educatio.,> je proces, b~em .,&1 si "uoo seM (pojl!m {ohmu~ 
o§echny role, oe kterých se mlÍ(': úlostn,k studljofch programů o kuqů vyskylOUQt - tólc student. COl
renee. klienu vytváH tnalosti. dOVedl108ti II hodnoty pomocí pňm4i zkuienosti. 
Pri.,cipy. kterými se praktick4i provfdlmf zku!el1Ostnl výchovy musl Ildit (priorita razení dá le vvád~nych 
pnnclpů je odvislá na profesionální aplihcl): 
• Zklclenostni učenf probfhá pouze tehdy,jSOu·h odpovědně vybrané zálltky a lkuSeriosll \tedy proSnt

mová naplnt podpofeny refle~I , kf1tickou llnal~zou a syntézou. 
• ZitiJtkya zkulenosti jsou strukturovany tak. !e vyti\dujf od učítn.o se inICIatIVU, ro~hodl"l05t a ptumutí 

odpovědnosti za vysledky sveho jedn1ini. 
• Během průbi!hu zku~enostniho učeni Jil učící se aktivně zapojen do procesu, To se projevuje kladen lm 

otázek, hledánlm odpovědi expeflmentovAnim. zvldavosti. schopnostI ře~lt problemy. prebrat odpoo 
vldflOst. tooořlvoslf a tvorbou vlllstnlho názoru 

• IRld se Je vte!en do problému IntelektuAlné. emocionalně. soclIllne. du~ně I t~esne Toto zapojeni 
ti vtaženi pflspfv' k autentlčOO5tl a belprosti"ednostl fclenych úkoli'J 

• Výsledky takovcho procesu Jsou pouze osobm zitelltostí. ale fomluji zAklady pro budouci zkušenost 
a ovlivňuji průběh učeni. 

Během "Zkuj_stnf výchovy se vytvjtejí II positujl tyto \Il.tahy: 
• vztah uelclho se k sob" 
• kJlnym lidem 
• ke svtllJ s Jeho vetkou rozmanItostI 
Vychovatet (pod cento termín /{e (ohrnouc ubleft! trenéru. terapeuta . .foeJlitóroro poradce, PrQkt,ko 
mstroktom) II učiti se ~stupuJ! spolcčn~ do proc:esu jehoz výsledky nelze pln~ pfedpoy{dat. Mohou 
spolu zažít úspteh, neldar. mlko. nejistotu. dobrodruhLvj PrOběh zku~enostnlho učeni yytvilri pro ,,~. 
thovatele a ucicl se prtletitosll k proáoumani" pO!lOuzenl syé hodnotové onentace. NeJdůle!ltějšl role 
vythovatE'te spotJvá Vi' vybéru vhodných prož.tků II lkujenosti . v předkládání problemů stanoyenl hra· 
nic, ptodporoyani učlck;h se, ll1Jlsloy~nllěl~nl!! , emoClonalni bezpelnostl a usnadnovaní procesu Ll'b'nl 
Vychovatelé se snd. lIyv"arovElt se vtastní lltllJato$t' pn rozhodov'nl " pn ovlivňováni UClcll:h se Nevy
tvářejl SI pi"edsudky. Skladba {Ku.ieno5tních pří/etJ!os/{ (nebo programových prvků) musí umoz,;ovlIl 
účastníkům učen' se l p"irolen~ch důsledků J!'Jlch Jednáni. z chvb j uspěchů 
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• Zaměření a struktura asociace 

Asociace ve s~ém programovém prohlášenf hká. fe jejím dlem je rozvQet a podporovat zkušenostní 
výchovu. Dále se chce celosvětově angažovat y profesionálnfm rozvoji. teoretickém pokroku a eva luaci 
zkušenostn! v~chovy. V nejširším kontextu chce asociace přispívat k transformaci výchovy, která by vedla 
ke spraved livějMmu B soucitnějšímu světu. Zaměření AEE je možné hledat i v kontextu hnutí progresivní 
výchovy. AEE je mezlm'rodni organizací. která vyvijl aktivi tu předevšim na územl USA. Dnes má již vice 
než 2000 členů z téměř 40 zemí světil. Clenové individuálnl a skupinoví (organizace) se rekrutují z ob
lasti škol a výchovy, programů rekrea<:e. dobrodružných programů. mládeinických organizaci, tělesné vý
chovy, programu pro man~žery, náprnvných programu. programu pro osoby s postiženlm a z ekologické 
výchovy. Každoročně jsou organizovány mezinárodní konference v rrnných mist=h USA. Od roku 2002 
se budou konference střídat na čtyřech vybranych plíhodných mlstech (Minnesota - zde byla v roce 
2002 tfidtá výročn í konference, pak m'tsledujl British Columbia, Virginia. Arizona). Regionálnl konference 
problhajl také v osmi amerit:kých regionech i v Evropě. 
Jedním z hlavních směrll práce této asociace je oblast dobrodružné výchovy. Vzhledem k tomu. 
že se mnoho č lenil věnuje vyuHvá,,; zkušenostnlch technik v divočině a dobrodrulných prostředích (mis
tech), podporuje asociace rozvoj bezpečnostních postupů při reali!aci dobrodružných programů. 
Pod patronací AEE vycházi třikrát ročně ~asopis Joumof of Experientiol Educotion. Třikrftt rotně dosta
vajl členové asociace také bulletin s názvem Hori{on. v němž jsou publikovány novinky. informace o za
městnáni v této oblasti 11 pořádáni region.ilních i národnich votročnlch konferencí. 
Od roku 1988 začaly uvnitř asoc;a<:e pracovat odborně sekce - a nynl tedy vyvíjeji činnost tyto profesi
onální skupiny: 
• Zkušenostně (prožitkově) za ložený trénink a rozvoj (The Experience-Bosed Training ond Deuelop

ment - EBTD). Sdružuje profeslonaly využívající zkušenustní a dobrodružné formy přípravy a metody 
zaměřené na rozvoj osobnosti pro organizace a podnikatelské subjekty. 

• Skoly. fakulty a univerzity (5choo(s ond w({eges). Cllem práce v této skupině je podporovat výměnu 
informad a iniciovat odbornou diskusi o problémech zkušenostnl vychovy v celé její šíři . 

• Terapie dobrodružstvím (Th erapeut'c Aduenture Professiono! Group - TAPG). Tato skupina se angažu· 
je v rozvoji a podpo~ zkušenostní výchovy v terapeutické práCI. Věnuje se rozvoji profese a vzděláváni 
odborníků . 

• Multietnická odborn"" skupina (Notiues. Africons, As-ions, Latjnos las! ond Aflies - NAALA) - cllem je 
zvot~ení zájmů členů o boj proti útlaku. vykořisťov lini a utrpenl a prosazování sociální a ekonomické 
spravedlnosti v hnutích vyu.ffvajicích zkušenosmi výchovu 11 výchovu v přírodě. 

• Odborná skupina pro osoby s jinou sexufllní orientaci (Lesbirms. Goys. Bisexuo!s ond A/{fes -lGBA). 
Vytvarl fórum pro osouy s jinou se~uální orientaci uvnit' AIT a hledá cesty pro využiti zkušenostní 
výchovy pro klienty s jinou se~ualní orientací, 

• Zeny ve zkušenostni výchově (Wornen in ExperferrllDf Educolion - PG). Skupina sdrUŽUJe členy, kteří 
se zabývají výměnDu zku~eností týk~jicich se žen zapojenych do vkch oblastí zku~enostnl výchovy. 

Za lminku stojí rovnU Akreditotní program AEE. 00 tohoto programu vstupují organizace dobrovolně. 
Odbornici sdružen, v AEE daj í atestaci takovému programu. kte..y je výchovně zaméřen, mil jasné defi· 
nované dle a podmínky, za jakých lze vytčených cílu dosahovat a věnuje se také zpusobum hodnocení 
dosažený<:h dlu. 
Akreditačni <:erti!1kát informuje pocl.'nciální z~emce a klienty o metodice programu: programy lze akc-ep
tovat v tzv. outdoorověm průmyslu. Někde už tento typ akr~ .tace - při rozhodováni o povoleni speciál
ního podnikání či p řístupu do určité přírodní oblasti - vyžaduj i (platl se přihlašovacl poplatek. pflčemz 
velikost celkové sumy kolísá v závislosti na velikosti ročního obratu sledovoné organizace). 
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• Zkušenosti z konferencí a ze setkávání s lidmi kolem AEE 

Zaujaly mě pozvánky na pfedfwf'l/erenln( sem/flók jednotlivých odbomvch skupin" oceňoval jsem 
otcvfenost. s nIž si odbornici l!lby..ajfcf se tréninkem manezero vymMovll1i zkusenosti. Nezaznamenal 
jsem fádné zmínky o _know-how~, spi~ zájem 1'1 respekt k práci druh~ch. Upoulllla mě motivace k stále 
novým hrám. zájem o ně. výměna pisemn~ch zbnamó o hrách nově vytvorenych. V důsledku toho jsou 
pak mnohé koíiky . 18vedenrch" autoru vytvákny 18 pomoci ! irokého aktivu, o čemž často s",&it.I jména 
viech, ktell přispěli , v úvodu čl lá"ěru publikaci. Dojala mé také !irok' vlna ocenění. !IOUdtu" pomoci 
kolegovi. který y dusledku zraněnI přestllt chodit. 
Piíjemně pOsobilo vyl'ilU1ě plátelské jednánI vkc:h lóčastnených " I'lIdoslná nálada y prúbéhu konferen
cf. Jednání konferenci dopf'O\lá~elo ... elké množst ... 1 her a společných akci pro ~!echny účastníky. Překvapí
III m~ uvolněnost lIutorú význllmných odborných publikoci, jejich účast ... hrách. jejich role (hnili hl"vně; 
ty ... eselé); všude vi;idla sm'lha o neformálnost. Vši mal j~em si, te někteří důležití organizátoři konferenci 
absolvovali všechny zahiljovacf í závěrcčné ceremoniály v krátkýcll kalhotách. Ovšem kdyl ch těli a~8stn~ 
ci z teplých krajů udržel s tejnou .image" j na .severu. nllchllldili.se. 
Ocer'loval jsem výbomou orgilnizaci konferenci s velkým počtem účastníků ( 1 5OO-Z 000 osob) a překva
pilo mf velké množstvl dobrovolníků prilcujldch pro .ular konferenci la symbolickou odmtnu. 
Jako velmi praktické se ukhlllo vydlwánl sborn lku (pnspb-ku) jdtě během konferent;e. Ocel\o ... al Jsem 
dijem Ol úctu, kterou účastniCi projevovali hlavním f«nlkOm. 
pfi velkém množství workshope. mě přepadilla (a zl'ejmě i dalsi uěastn i ky) vel~ á nervozita. te se toho d ll 
s tihnout jen tak málo. Zaraz il mě ov§em také poněkud stereotypní průbfh workshopů - seznamovad 
fáze. děleni do skupin. ~adánf úkol e. a někdy jen strufné vyhodnoceni výsledků. Pi'ednMejíci mnohdy 
k tém~tu sami nic POdstatného r>efekl i, jen orgilmzovali práci malých skupin ůČllstnikó\ to bylo skutečně 

~e)(perientior. Překvapil ml!, také velký zájem úfaslnlků o kafdou informaci týlc.ajíci se zajímavé knltky. 
Konference lahmovaly velkou lin problémů. col odpovldá ~aměřeni odborných profesionálních skUPin, 
Vllmal j$em si , jak málo odbomlkó z oblilstí obecné pedagogiky a výchovy i ~ okf\.lhu t~lesné výchovy 
a sportu $e akci zučastl\.ovil lo. Zaj lmave take bylo. le jsem se často seznamoval s Evropen~, které Jsem 
musel potkat .li v Americe. 
V jednánlch byl patrný výrazny zájem o mezinllrodní projekty. V té době (od po~átku de\'sdesatých let,) 
byl oplt ve fóru napr'. Ruský projekt. ~razně byl prc~entováo také Projcct Adoe'ltu~. 
Dospěl jsem k názoru, fe v t;enlraJe AEE pfev16dll kv~li tní úřednická práce, která se projevuje mj. 
pfomptnlm 'iynzovánlm korespondence. rychlými reakcemi. Milj; zájem o ka!dého člena a ochotně zpro· 
stfedkovávajl odborné inform&Ce. 

• Celkový dojem 

AEE je sebevědomá instituce, která d ,hledně sleduje dl stát se vedoud mezinárodnl silou ovl ivňujfci me
todologiI. rol"'Oj 11 aplikace zku§enostni výchovy. Usiluje o to být Intel igentnl organi~aci, herá pfedvldá 
budoucí vývoJ. Dělá konkrétnl ~roky k tomu stát se finančně zdravou organizaci. ~terá dovede ulívat 
zdroje s ohledem n8 priority. AEE se stam o propojeni zku§enostni výchovy s pol itiekými i sociálnlmi zm!
namí. Nabili kvalitní služby ~ podporuje zkuknostnl u&nf ve ~h směrech: napf. publikace, elektro
nická komunikace, part.nerské smlouvy, zvyšování kvality konferend, kten! majl sloufit profesionálnímu 
roz ... ojJ u pokročilých pnlktiku i začátečníků . ME si ehce udržovat vedoucl postaveni v pfipravě a učeni 
'iyužívaJld dobrodruhtvl. Stan! se o bezpetnost, k ... ~lifik ace a akreditace. 
Sledujeme-II vývoj AEE. mohli byehom být opt imistlčtl I k rozvoj i zkulenostnl výchovy (či zUitkové 
pedagogiky) u nás. Víme, fe nde školství (či výchovný systém) má v tomto směru hodně co doMnět. 
Úspěch AIT v USA i mezin.lirodnlm měfítku Mzn.fuje. že metody a pi'lstupy zkušenostnl výchovy by 
mohly pomoci ve zkvB l itňovinl výt:hovného systému i v na~j zemI. Zdá 5e také. ie ve světě pominula 
doba. kdy byly programy a organizace rozvljejícr z~ulenoslnl výchovu na. okr~jl zájmu odbome vekjnosl i. 
Nynl 5C" jej! metody II pn5tupy uplatňuji ja~ na vysokých ~ kollÍch. tak na středn!ch i zakladních !kotách. 
Prosazuji se i v proglllmech postgradu.alního vzděláv'n l. Velké organizace posllajl stále častěji svll! ~idícl 
pracovníky na tréninkové programy vyulívajíd pfístupy zkušenostní výchovy, opirajlcí se mimo Jiné 
i o ak ti"'ity v pl'lrodním prostfedí. 
Vímo. že postupy a metody. kten! jsou zahrnovány pod terminy zku§enostnl výchova Čl záiitková peda· 
gogika. nejsou nové. pfipomlnají mnohe z idejí J. A. Komenského a dal~jch velkých peda.gogů. Nejedn.li 
se také o Mdný všelék na neduhy výchovného systému. MMe v!ak oabldnout mnohé illtemiltivy k l'e'§enl 
zévatnVch problému spojovaných s negativními jevy, naruluJícími zdravý rozvoJ mladé genertlcc. 
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Outward Bound 
I nternational ~~!;ff!."~o 

$., .. , ry:; O-
Podobně jako se stalo s lovo Lux /:J í! \:(1\ 'Z. 
synonymem pro vysavač, stejně jako O lí w ~ li ..... 
chodíme xeroxollat, byť dnes jii tře.!t:: Jf ".,., 
ba na s trojích Minolta či Canon, je .,% .f 
pro řadu lidi na celém světě sousloví 1>~ s o/' 
Outward Bound označením zářit· 'f'~ li. <p.r;. 

kOvYch vYchollných a II zdělávacích 7"o$r1!1VE,...o1"'~ l< 
programů II přírodě, Nenl dillu. Orga. 
nizace Outward Bound je II oblasti zátjtkov~ pedagogiky bezesporu 
největil na Sllětě a má za sebou j iž IIrce nei šedesátiletou historii. 
Školy Outward Bound najdete lIe 30 zemk h na ilJech pěti obyd· 
lených kontinentech a počet absolventů kurzů dosahuje 173 tisk 
za ro k. Začněme tedy exkurzi po zahraničních organizacích pro zlí· 
litkovou pedagogiku právě u této legendy. 

• Historie 
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PaedDr. Vladimír 

SlIatoš. absolvent 

FTVS UK Praha. 

d\ltluleteho kurzu 
pro trene')' mBnagem~nUJ 
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na John Hopk ln" Unlve""tv 
~ Baltimore {USA} a ocIborne 
st.}e v obl~st; outdoor m~n8 -

gement tl111nong v OB ve Velke 
Bricinii Zakládal a de!iet let Ndil 

Outmord Bound - ~eskt ""'Ul. 

Jako leklOr vzdo!l á· 

\/acleh programů 
pro pracovni tjmy, 

organi'O\IlIny.:h SpD-

leČnOSli OutwJrU Bound - CHk' 

cesta Současné pr.lcuJe Jako 
belp~nostn r koord,nátor, m~' 

todl~ programu OB. 

p~ffi!ebedd?teskacesl<r<:z 

Pr\lní ~kol u Outwllrd Bound založili spo lečně v roce 1941 německý pedagog Kurt Hahn (oi~ rubriku Osob
nostO a britský rejda' Lawrence Hott. Jejím srdlem se stalo Aberdovey ~ jižním Walesu ve Velké Británii. 
POvodně byla škola určena pro výcvik mllldých námořníku. Hahn s Holtem totiž zjistili, že schopnost 
vyrovnávat se s knlovými situacemi je více než fyzickou tréno~aností určována psychickou odolností. 
V tréninkových podmínkách náročných outdoor programO dávali proto mladým námořnlkum přlležitost 
lai/vat svízelné situace, aby jim ukázali. že nepohodlí ještě neznamená fatální problém a že pfi koncent
raci volního úsiH lze překoná~at i velmi dramatickě situace. 
Jejich východiskem byly dvě prosté myšlenky: ,,('oučk doMte uice, net si mysm" a . .Jen mófokdo si vut
domuje, čeho u~eho je mo.(ne dos6hnout prostfedníCloím týmové spolvproce. ~ Díky tomuto idoovému 
dkladu - na pochopeni jednoduchému. nicméně hloubkou myšlen~y ~elmj silnému - a hlavně zás luhou 
IIlraktivnl a úfinné metody se hnutí Outward Bound po skončen, ~álky ~elice rychle tronsformovalo do ci· 
vilnr podoby. Vždyť. v!iiclml dnes a denně čelíme nejrůlnějším náročným situacím, byť nejde o ztroskotání 
lodi v Severnlm moří. A posilovat naši psychickou odolnost. pružnost v sociáln ích vztazlch či schopnost 
spoluprace potřebujeme stejně jako Holtovi mlmomíci. 
Osou W'enl myšlenek Outward Bound se stal Bnl.5ký Commonwealth 
a dal~í anglicky mluvící země. V současnosti je Outward Bound Inter· 
national asociací témU čtyficeti Tlezá~islých škol. kterě sdílejí spo· 
lečné poslÍlní. základni metodologii, náročná bezpečnostn! pravidla 
a standardy kvality. Sidlo organizace je v Salt Lake City ve Spojených 
státech. 

Tennín Outward Bound 
Termín Oulward Bound pochází ze staré námořní angličtiny a oma· 
tuje okamžik. kdy loď vyplouvá na širě moře , do neznáma a rizika, 
avšak vstne novým zkušenostem a poznáním. Od této chvíle se po· 
sádka lodi musi spoléhat jen sama na sebe, na schopnosti každého 
člena a kvalitní spolllpráci celého týmu. Výstizná metafora pro cíle, 
které si organizace klade, a vlastně; prostředky. kterých využívá. 

Vice se o Outward Bound dozvíte na Y(WW.outward·bound.ort, od· 
kud vás linky nasměrujlna stránky jednotlivých národních center, 

Člollěk dokáže lIíc, 
ne! si myslí! 

Jen málokdo si ullědomuje, 
čeho lIěeho je možne do
sáhnout prostředn ictllím 
týmolle spolupráce. 

Posláním mezinárodní 
organizace Outward Bound 
je pomáhat lidem odhalo
vat a rozllíjetjejich schop
nost pečovat o slIůj osobní 
roZIlOj , o své okolí a slIět 
kolem sebe. Prostředkem 
t~to výchovy je výzlla - zku· 
šenost z náročných situací 
II neobll)'klém prostředí. 

Chcete·li 51 zkriitit cestu k českým dstupdlm. zadejte www.psl.u.nebo www.ceskaCf!"Sta.Cl.. 
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Stejné poslání, různé cesty 
Dikce posláni OtJtward Bound se pochopitelné v pn.ibf:hu Sedesátileté historie vyvl)i. Nenf lehké ji for
mulovllt tak, aby oslo'o'o .... 8la ve Velké Britiinii stejn! jako v USA. Jihoafrické republice, M~18jSji či tfeba 
y Rumunsku nebo Finsku - II aby zároveň vystihovnla my~lenkovou jednotu i programovou různost. kter6 
je dána rozdílnými pffrodnlmi podmínkami i kullurnl tradlcf. 
Dnes se Outward Bound Intemetional prezentuje takto: 

• Outward Bound = výchova prožitkem 

Metoda Outward Bound je laloien .. na mnohokrát potvrzené skutečnosti : nejúčinněj i působí na kaidého 
tlověka autentický profitek. ~ku!enost "na vlastni kOži", ŮČ<lstnici kurzů jsou proto st)lvel1; do r>eJruzněj
§kh problémových Sito8d (přirozených i modelových), jejich! fe§enl vy1aduje vysoké nasazenI jednotliv· 
ců I spolupraci celého týmu. Nejčastěji vyu,jvan~mi programy jsou aktivity v pi'írodě: n;!i ročnA turistika 
v horách, busi. savaně. n'momí jachting, molské kajaky i raftekké sjezdy divokYch tel., skalnl lezenL 
skialpinismus. kaňoning. Outwam Bound vyvinul lanové přek'íkollé dráhy (nizko nad zemi i ve výke de
sítek metrů) inspirované ráhnovím historických plachetnic. ~ude na světě vyulivá lOiciačnl hry, týmové 
úkoly typu PolJUlina či Sf~p{j čt~rec, orientační běh II jeho modifikace. stavbu plavidel z barelů a klád. 
Aktivita sama však nenl cnem, ole prostředkem . Následná "zena debata nad výsledky i chovánlm skupiny 
v průběhu fešenl úkolú (review, debrieflng) podporuje proces sebepoznání i vzájemného poznávánI II po· 
méhá pi'evést konkrétnl zážitek do polohy lobecněné zkušenosti_ Významnými atributy metody Outward 
Bound jsou tedy pnr07ené přírodní prostfedt náročné výzvy, emotivně podbarvená atmosféra. spoluprá
ce ve skupině a také prindp hry C,.hro je život na"ečisto"). 

Spektrum kurzů 
Klasickým. dnes uf spíle h,storickým typem kunů v Outward Bound jsou jedenadvacetldennl otev'ené 
kuny pro mladé lidi. Programové sdu~ma kurzu obsahuje Iniciativnf hry a tjmové problémové úkoly. 
vodáckY a lezedý dkladní výcvik. výuku navigace a kempování ve volné prírodé. kr~tkou el(pedkl, dallii 
týmové úkoly (nap~. stavba plavidla o jeho vyulltO. lanové prek'!'žky a lanovku, druhou. delll e~pedlci. 
ale i veřejn! prospM"é práce. Snahou instruktorů je postupné přtxl'!'váni samostatnosti skupině. která 
se při druhé expedici jil pnlkticky řídí S1I mll II instruktor je jil spí!e pozorovatelem. ",trážcem bezpocnosti 
a faCIlitátorem skupinových hodnotíclch debat. 
Dyn.mi~ace i ivota společností II stále vyšší nároky na efektivnl vyufitl Ql5U (nebo spíše zběsilé tempo 
bez prostoru pro dlouhodoběj!C hluboké prožitky) vytvářejí tlllk na zkrncováni kunů , Ulkie se m\lieme 
v Ů\llward Bound setkat s kurty Člmáctidennimi . týdenními. ale i s krátkými programy dvoudenními f i 
Jednodennlml. Vyrazil! se roztÚ,,,ila i klienlela. Kurty Outward Bound JSOU určeny nejen teenagerům. ole 
i dospělým . speciáln! pozornost je věnovaná Akolním skupinám, často se pracuje II problémovou mlitdefí. 
setkali jsem se s huny vrl:enými výhradně fenským skupinám. Velký přfnos majl kurzy pro handicapova
"é. různé sociá lně i f"/lsově integra čn f proBramy. Specifickým produktem St' s taly programy pro firemn! 
týmy. a to jak ma"ažerské, tak tfeba pro skupiny učM. 
Různé JSoOu i formy kunu a Jejich programov' néplň. V Kanadě se muiete zúčastmt zimni expedice s tal· 
nýml psy. v Austrálii vb z8vedoU na týden do buk. v Singapuru strávite někol ik dní v IUl(usnim centru pl· 
ném umělých lezeckých sten. přek,ukll\lfch drah 8 cvičných věžf. v Americe mulete raftovat na divokých 
feUch. na zimním kunu v Něrnocku se nllufíte základum skIalpinismu, kuny Prázdninové š koly lipnice 
jsou zaloieny předevi;ím na hi'e v nejrúlněj~ich formach. 
Co vJak lústávIÍ ~em .ktlvitlim Outward Bound na celém $VČlě spolocne jsou hlavni dle: nHvoj odpo
věd"osti , sebeduvěry, schop"osti a vúle ke spolupn'lci. posilov~ní respektu II tolttra"ce k druhým a výzv. 
k aktiv"lmu zapojováni do vefejného lNOta. 
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• Outward Bound Česká republika 

Prvním českým reprezentantem v Outward Bound Intemational je od roku 1991 Prázdninová lkola 
Lipnice. Mezinárodní komunitě nabídla do té doby v Outward Bound neobvyklě kreativní programy, nej
různější fOrmy her (OB ve světě pracuje daleko vice s reálnými výzvami než s herními modely), ale hlavně 
dramaturgii, metodu promyšlené skladby programů s cílem maximalizovat komplexní efekt kurzu. Díky 
své originalitě si vysloužila v Outward Bound nemalou pozornost. Na mezinárodni kurz Intertouch jezdí 
za inspirací instruktofl zahran i čních center OBl. ve spolupráci s místními školami proběhl Intertouch 
v Austrálii a v Hong Kongu. Již tradičně přitahují pozornost zahraničních kolegů české prezentace a work
shopy na mezinárodních konferencích Outward Bound. 
V roce 1993 byla s využitím mezinárodního know-how OB i domácích zkušenosti Prázdninové školy lip
nice jako samostatná profesionální vzdělávací organizace založena společnost Outward Bound - Česká 
cesta. s.r.O. Je zaměřena zejména na výcvik firemního managementu v oblasti týmové spolupráce, ko
munikace, vedení lidí a tvořivého přístupu k řešení problémů. Tento výcvik probíhá formou vícedenních 
kurzů , které jsou ~šity na míru" podle požadavků firmy. Jako první přinesla na český vzdělávací trh dnes 
již běžně využívanou metodu - outdoor management training. I přes sílící konkurenci a stále náročnější 
požadavky klientů zůstává Outward Bound - česká cesta nejvyznamnéjším subjektem na trhu firemních 
outdoor tréninků. 
Poctou a projevem důvěry českým zástupcům v Outward Bound bylo povéření zorganizovat celoevropské 
setkání OB ~kol, které proběhlo v dubnu 2002 v Praze a ve stledisku OB ČR na Doubravce u Chotěboře. 
V roce 2003 se v Praze uskut~nilo také zasedání nejvyššího řídícího výboru Outward Bound International. 

• Outward Bound a bezpečnost programů 

Řada aktivit, které Outward Bound využívá, v sobě obsahuje (zejména při jejich nevhodném zafa.zení či 
nesprávném používáni) určitou míru rizika. Proto věnuje každá škola zajištěni bezpečnosti maximální 
pozornost. Na mezinárodní kancelM byla delegována pravomoc jedenkrát za dva roky provádět v každém 
centru Outward Bound velmi podrobný audit kvality a bezpečnosti programů (ui~ rubriku Be~pečnost 
& ri?iko). Mezinárodni bezpečnostní standardy patří k nejnáročnějším na světě. Vymezují způsob pro· 
vádění jednotlivý.:h aktivit, předepsané pomůcky a ochranné prostředky a obsahují i krizové scénáře 
pro případ ziÍvažných zranění a dalších mimořádných událostí. 
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Domácí hřiště 
Nd stanete na hři!ti, byť .domiiclmM

, Je tfeba poznat své spolu· 
hráče. Cesk' kulturní tradice výchovy II pobytu Ol pňrodě je ncu· 
věňtelně rozsáhlá II členi tá. Vy~ly 1. ní mnohé organizace, instituce 
a společenství, kte ré nám nejsou neznámé. ale málokdy je dokážeme 
popsat do detai l ů II víme v~e o jejich čin nosti II zaměřenf. Proto vám 
nabízíme rubriku, kde se od první až do poslední informace dozvíte 
vše, co vás ZlIjímá. 
V každém čís le pfedstavíme co nejvýstižněji jednu z organizaci, abys
te mohli pOChopit její cile. smysl, specifické metody: čim je zajlmavá, 
jaké projekty realizuje. Není to Jednoduchý úkol. který se zřejmě 
nevyhne drobným zkreslen lm, proto vybfzfme vás, čtenli~e. k aktivní 
spolupráci. Pokud budete mít zájem p1edstavit své sdrofeni, institu
ci či společenství, o jej!! existenci by měli vědět i osta tní. neváhejte 
nám napsat. 
Jako prvnl se dnes pfedstavl oIXanské wOJtenl HNUTI GO! NepatN 
mezi tradičnl, ~k8menné~ organi~ece. Vybrali jsme jl proto, :že patn 
právě mezi ty, které důvěrně (od záklednlho kemene až po poslednf 
do§ek na stfrie) známe a dokéfeme ji proto podrobně popsat. 
V,Hime, že se nám společné dílo poda fl a že v k8Ždém člsle Gymnasi· 
onu najdete něco zajímavého a inspiruJfdho. Tedy - oblékněte dresy 
a hurá na h i',§těl 

~ 
~:;~:ďd.k 

- . pfednMí 
• • na kIItedle 

rekreologie 
Fakulty 

tělesné kultu ry UP 
v Olomouci pfedměty 
osobnostně sodálního 
rozvoje a outdoor aktivity. 
Iniciuje a spoluzakládá 
občanská sdružení HNUTI 
GOI (1997). lanové centrum 
PROUD (2000). Asociace 
zku§ellOstnfho učen i (20(3). 
radek·hanus9sendme.cz 



Gymnasion Live 
.. Historické setkání": Prázdninová škola lipnice, 

Hnutí GOI , Challenge, Velký vůz, U ž itečný život, 

In struktoři Brno, Cena Vévody z Edinburghu 

Semináf Š+ Pnhdninové lkoly lipnice tradičně vítá ~éfy a všechny 
ostablf členy .. Pnhdninovky". kteň se podílejí na přípravě (přede
dlml nadchálející sel6ny. Mezi jeho dle patři prodiskutovat vlie 
o kurzech (od produkce pres marlleting af k problémům fungováni 
týmů), vytvořit prostor pro vdjemnll!i sdlleni postřehů I příprav 

a v neposlednf řadě inspirovat. Tradiční "Ska" bývají ulavreným 

Mgr. Katetina 

Dollnalová. 
ab.solventk~ 

Fakulty sociál· 
nfeh stud" MU 
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V Brně. ,nstruktorka PrázdnJ/lQvé 

tkaly Upni'" 
katchenaOyahoo.com 

12.-14. duben 2003, 
Doubravka, stf",disko 
Outward Bound Česká 
republika, Železné hory 

podnikem, jezdívají na ně paUle členové Prázdninovky. V minulém roce ale tradici " narol;! .. " přítomnost 
cilÍho elementu. Ona necelá desftka hostů reprezentujíclch šest nezjskový<:h organizaci, programů či 
sd",ienf zaměřených zejména na osobnostní rozvoj, která přijela přispět do diskuse, však zase at tak 
cidm elementem nebyla. 
V§echny v podtitulu jmenované organizace jsou nezávislé II autonomní, přesto však pevné SV~ZEUlé k so· 
bě: Činnost kaidé l nich l.asti'e~Llje (jak jinak) pojem znitková pedagogika. Hry, díln}'. outdoor programy 
(lanové aktivity, rafting, expedice, apodJ, divadlo. hap~ning či diskuse jsou základem metody, s jejf"! 
pomoci se instrukto~i všech VÝŠE zmínéných společenstvl snafl vytvořit atmosféru. ktera mMe ůČ<lstnl· 
kům pomoci objevit svůj skrytý potenciál nebo se ti'eba ~en- podívat na svět a sebe sama očima jinýma 
než obvykle. Některé z nich se také otevřeně hlásí k _prázdninovkovým" kořenům - ať už jde o metodu 
Onstrukton Brno) Či Členstvo (Ulitečný život:), jiné používají totožné či velmi podobné programy (Velký 
vůz), některé (Hnuti GOI) dokonce na půdě Prázdninovky vznikly. Po přečtení úvodnfch Mdků se nabizi 
otihka: je třeba věnovat \:<lk velkou pozornost něčel1lu, co má tolik spolecného? Nebyla debata monotón· 
ní, témata se opakujíd a cele setkánlzbytcčné? Opak je pravdou. Navzdory v§emu společnému je každé 
ze seskupení něčfm unikátní, kafdé má svou vlastni wM, každé dokáže inspirovat. Debata na Doubravce 
nebyla odbornou konferencí. Jejlm cllem bylo sbližit se a seznám it se, otevřít cestu dalším možným .setká· 
ním či spolupráci. Témata byla tedy spíše obecná, seznamovací. Tento text podává svědectví o dubnovém 
setkání na DoubraYť:e. Vyčerpávající informace o zmrněných sdrui:enfch v něm z výše zmiňovaných duo 
vodu nenajdete, mOfete se v něm ale seznámit s organizacemi, s nimi! se budete, počínaje tímto číslem, 
setkávat na stránkách vénovaných flJbrice ~Domácí hři§tě~ . 

Instruktoři Brno 
PSLje organizaci, téměř institucí, 5 mnohaletou tradicí (vznikla roku 1977) a mnoha desít~ami ~Ienů 
a občas se potýká s problémy, které řeší v jisté rihí vý>Joje každé společenství. !nstruktoli Brno naproti 
tomu funguji jakýmsi ~spontánním samospádemM i přesto, že za sebou také majl mnohaletou tradici. 
Radka Zounková o nich říká: .Mame kořeny o PSL, ale nejsme orgoni~oce o oni o jejím {olotení ncu· 
ootujeme. Ko~doročně pou~e uolíme Instruktorsky šp.mat, který ~hoduje o ~ásodnich ulcccFr. Jinak 
jiJngujeme docdo tiue/ně - aťjde o produkci kurzu (,.(j{nti druhy matená/u jsou uskladněny jednoduše 
u těch lidí. ktefí no něj mají mfsto) nebo o {Os tle!1ouaní ohio!t (o přípodě nějok6ho probfémo no kurzu 
organi{oce nenese {O probtem {odpouědnost - to fetf no uýkonných instruktorech).· 
Sdruženi Instruktoři Brno vzniklo v osmdesátých letech na brněnských vysokých školách, dnes už aie 
zdaleka ne vliiehni členové přicházej í z vysoko~kolského prostředf. .Je nas asi třicet a do(ších sto oť dvě 
stě rldr s n6mi je(,dr nebo pomdhajf připrooooot akce. Ty jsou podobně jako akce Prá(,dninouky (kur{lj. 
eJ<pedice, několik okd pro neoidomt! a oidoucí 6i!ostniky), ale pofódáme i uíkendouky .• 
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Užitečný život 
I občanské sdruieni Užitečný ži~ol má kořeny v PŠl: jeho jádro tvoří bývali či současní el~ové. instruk
toři II účastníci kun:ů PSl. Dramalurgie. říká DenisOll Bui'Yalová. také vychází z !'SL: . Pou(ívúme stejné 
postupy. refl)f!né nité. archoly. dramaturgické finky. scénáře ... Velkých fO{méfŮ {de nobýoó systém 
{Pltné lXJ{by. mnohdy se <. ní dá iJYlltit mnohem vice nel. {e samotného programu.· Jako dobrý príklad 
vzájemné spolupráce uvádí Denisa Buřvalová i oblast bezpe<!:nosti (nejen I)-zicke. afe i psychické) .• To 
je {ejm€no (> proci s posti(enými úttJstníky fcfilou6. U(itečný (iIXJI pfeo{ol {ó(itkové lru'ZJ/ <. PSL ofe 
sám o sobe o{nild outonomnl. Nejde jen o oo{íčkólt!. ofe ; berličky o smyslooá postib:ní. PSL se snot,i{o 
integraci fdit tak. te ji nefdifo - jsou prosté me{i námi. V UNečném (iootě se naopak hodné uychá{f 
{ toho. aby si {drou! uy{kouše!i. jaké je být posti-teným." 
I n stru ktoři U!itei:ného života si troufají jakýkoliv program inovovat pro konkretní skupinu: ~/nlegrujeme 
fl/{icky i smllslool posti.(ene Ode o u{ájemnou integrociJ.jinak. stejnt jako ostotnf, orgoni{ujeme m{nt 
ooInotosoul oktiuitU. letos m6me deset projektů. { toho d/KJ {á.(ilkooé. ty ostatní mojf {Ó.(itek osi {p0-

loviny. PoMdáme i {imní kur{ (který je eoropskou specioHtou), cestooón( po Eoropl. kratlí oěc:i jako in· 
teraktiuní semináfe. akce tl pffrodl. koně. raJty. akce no objednáukv. l"Ú<ná setMnr. atd. ~ Sdružení samo 
o sobě má padesát členů. ale jeho akcemi projdou ročně desftky či stovky lid i, které zajlmají nejen témata 
projektů, ale i záfitkové pedagogiky vůbec . • DóDáme velký prostor pro sebenoplnlnf. slulné {á{emí 
k reofi{oci myllenku. Sna.(fme se oktiool proCO/KJt no našich public relotions, pfedá/KJt si {kuštmosti 
sjinymi institucemi a oteorrat se no~nek: spolupracujeme napf. s oplikooonymi oysokolkolskými 0bo
ry jako je speciálnf pedogogiko. ~ 
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Hnutí GO! 
Hnutí GOI - uj~ dorš" pf(spčvc(; télo rubriky - vzniklo původně Jako projekt pr;jzdninové školy. který 
se rozliířil mezI několik organilátonj a mnoho škol po celé republice. Hnuti je držilelem ilkreditace 
pro učitele a dalM profesionální pracovnrky ve ~kolsl'vL jeho členové už nejsou jen studenti rekreologie 
(FTK Univerzity Palackého. Olomouc). ale I zájemci z- jiných organizací, kteří myšlenku sdílejf. Hnut! GOI 
se snaH metodou zážitkovo! pedagogiky zasáhnout do vyučován! na středních školách, jejich! dlem je 
zejména seznámit (ať uz studenty vzájemně či studenty a učitele). nastartovat vztah mezi školou a rodiči, 
změnit atmosféru ve škole. 
Standa Melichar ~íká: .Tyto kur{JJ jsou no objedn6uKu orgonizovúny pro láky prvních. nastupujících 
ročnfku a mají jim poskytnout r:e!otiuotní osobnostní uk/od. HnuU GOI se však u prtmfch ročníků ne{a
stavuje: na fO{dl'l od PSL se na úoodní kUr{ .nabaluj'- dol§f akce během celého studio. do orgoni{oce 
a vůbec komunitního {i!>Ota oe škole jsou {opojeni nejen býoalf účostnlci kurzu (' rod studentú. ale 
i učitelé, rodiče či studenti, kteří se samotniha kuR.u ne{učostnifi. NopNklod na gymná{iu Jano Keplem 
o Pro~ejsou kuR.Y GOJ integrovony přímo do {iooto gymno{io, systém funguje jíf. řadu let o je inspirací 
pro ostotnf §ko(y, nejen gymno('io či střední §ko!y. Na ro{díf od kuR.ú GOI organi('Ol)Oných ~Ljsou také 
kUf{Y Hnuti GOI otevřeny i střednrm odborným uči!i§tím či průmyslovkám (to 's sebou plinóší i do(§í 
specifiko - nopř, se orgoni{ují tleba čistě chlapecké kulZlJ)· 
Co se týče přípravy; metodiky, ty jsou podobné jako v ~L, neboť z nf vychází: dramaturgie se probírá te· 
oreticky, přrprava probíhá zhruba od podzimu. kurzy majr dobré základy, v týmech jsou i mladší osmnácti 
let. pra)(i si v týmech odbývají; studenti ~kreologie. 

Cena Vévody z Edinburghu 
Cena Vévody z Edinburghu, před rokem přejmenovaná na Mezinárodní cenu mládeže, nenl orgaruz8cÍ, ale 
programem. I přesto ma vbk k Prázdninové škole velice lajlmavý a blfzký vztah: prukopnik zážitkové pe
dagogiky a. zakladatel jednoho z prvnfch center, v nichž se podle nf učilo, Kurt Hahn, stál totiž i u zrodu 
Ceny Vévody z Edinburghu (Anglie, 1951), sou těže, která v Ceské republice probíhá již deset let. 
Olem tohoto programu je vyváženě rOlvijet osobnost mladého člověka. Děti a mladí lidé (14-25) se ledy 
po dobu dvou let věnují sebezdo~onalovlÍní ve čtyřech oblastech: talent (jazyky, hudba, vaření, malování, 
sběratelství, atd.), sport, služba veřejnosti. e)(pedice (být sami schopní si malou e~pedici naplánovat 
a pak j ; uskutečnit). Cíle si každý klade sám a plní je individuálně. Vedoucí zde hraje roli facilitátora, 
pomáhá vybra t činnosti, skloubit je dohromady, podporuje účaslníka , Pokud je třeba , setkává se s i,.,
struktory jednotllV)ich oblasti (např. učitel housli či trenér softu). vysvětli. o co jde a požádá o podporu 
a motivaci účastnfka . Po spl něni podmínek je účastníkúm předán diplom. věcjinou nějakou známou 
osobnosti v rámci slavnostní společenské události. 
Program je nabílen §kolám. domům mládeže a dalším neziskoV)im organizacím. V posledních letech sice 
prošel obtížným obdobim, ~yplývajícím splk z organilllčnfch než finančních potržl, ltratil také několik 
pracovníku klíčových pro zakládání programu na školách. Na druhé strBně zrskal grant od Britské am
basády. určený k organizaci školení vedoucích programu - dvl: z nich ut proběhla. třetí se chystá G zde 
e)(ist4ie spolupráce - ~l pomohla p/lprnvit program. aby byl .zážiŮ<ový "). 
Program Melinárodni cena mládef.e je zajímavý svým mezinárodním rozměrem: kontakty nabfzeJf přfnos 
fonnou spolupráce v regionu. fungují V)imény. cestování. Jeho velkou výhodou Je, ie nemá problémy 
s f1nancovánfm: . V cř~Jnéjde o prestřtm' olc podporouat tento program. rado je s!ol.ená {bohatších 
podnikOlerú. takte nemóme prouO('flI' storosti. dua lidé u koncef6fijsou placeni, storojí se o chod. sloutr 
Jako porodci. pl'cdovoji kontokty. Do budoucna potrt6me s tím, (e do naM n6plně by ro(,hodnč mčlo 
spadot polód6ni setkánr účostnfkú programu, pete o kontakty a jejich wrostledkooonf. servis pro oe
douer (pliprauit napffkfod publikaci, jakousi kucholku o tom, jok s m(odými pracouotJ. orgoni{ouat 
setk6nl útostníkú, otd_ ' 
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Challenge 
Občanské sdll.Jfenf Challenge, působiti v Brně. je . mnohem menší "ct PSL - (3 to jak množstvím členů. Vl 
má jich pOUle ~est. tak počtem kurzu - .~6kfodemjsou duě uíkendouky 1/1 také mnohem mlad§i. Vzniklo ~ 
v dubnu 2002 a pokračuje v d~fvo!jtí. ne pevně strukturované či nnosti kamarádů organitujiclch víkendové :E 
akce pro děti , pfátele, vedoucí oddllů .• Nol)(1l.uje~ na pfedcMl.f <kulenosti. dělóme duě "'fcendooky :> 
II roce l.omělené hklf)llě no ochutn601ru činnostI. Tokt workshop, od roku 1995 okCf! pro uedoud pi0-
nýrských a tóbornických oddl/CI. 1'0 šesti letech této činnosti nóm bylo nabídnuto. obw;hom dělali kurw 
a programy ue uldfm mUítku. PRpojili se dof§t 'idi a u roce 2001 jsme ?/sko{i grant od EU umotňuj{cf 
ro(šffit moteri6/nr {oklodnu o činnost. Stóle jsme no poé6tku. f'O'(,uinujeme se. l.{skóuóme {kulenosti.· 
Své programy Challenge nablIl účaslnlkúm od 16 do 26 let. ti si hrad! polovinu ceny kurzu sami, druhll 
polovina je dotována sdruienlm z peněz I objednávkovrch akcí, popř. z dotací. Program kurzů je spík 
ínspirací. různorodY. není zde roz\lijena jen jedna tematická linka: MSoot(me se splk o pestrost o o to 
pmlol účostníkům pooldomr o podobných ?působech troven( !)(JIného čosu, dál jim kontakly. kde 
se dá pokrorouOl.· říká Martin Svadblk . • Spofuprocujeme s odbornrky od bubnou6n; p~s pointboll, 
ochutnáoánf brouků. skóly_ S uystupy <. kurzů pracujeme trm ?půs06em. te no konci u/kendu dišťujeme. 
co lidi <.ojfm6, o fO se pok snotíme pfiprouit no do/jl akci. Ve hróch se snat(me uplotnit odpadové ma· 
teriÓfy. spolupracujeme také s Centrem oofného rosu o Lutánk6ch. oitšinou pracujemejoko instruklofi 
u lonCXJém cenlro (1 Bml .• 

Velký vůz 
Velký vůz je sdružení. které vzniklo roku 2000 v Praze (shodou okolnosti sídlf tam, kde j~tě donedávna 
sídlila i Prázdnino\lá škola - na SenO\lážném náměstl 47). Zabývá se jak organizaci vlkendovych progra· 
mu. tak delšrch akci. které v sobě zahrnují poměrně široké spektrum činoostl M od sociální psychologíe 
p'es proiitkové akce. činnosti pohybOllého charakteru (voda, lana), atd. Se sdružením spolupraC\Jje 
iestnáct instruktorů, všichni dobrovolnicky. Vybíráni jsou z uČ8stní\lů kurzů, kterých je IIsi patnáct za rok 
a z nichž většina je otevrená pro jakoukoliv cílovou skupinu. Kun podobny PSLb'ivá ročně jeden. ostatnl 
delší kurzy jsou Nzně zaměi'ené (kOČO\lné di\ladlo. putováni po Karpatech). Co se tYče programu, instruk· 
tofi používajl hry ze Zlatých fondů her (ui<. rubll'ku Recen{c) i odjinud. vytvářejí i vlastni hl)'. Hodně zde 
pracují s reflexI, review. 



Probudit se a jít 
Hnutí GO! 
Oběanlk~ sdružení HNurf GOI vzniklo 8 působf jako experimen
tá!nr centrum zážitkové pedagogiky pro I koly. Jeho zakladatelé ho 
koncipovali jako otevřenou liberá lní platformu pro setkáván! Udl, 
myilenek, projektu a přístupu , vedoudch k po'litivnl zrněné (at
mosféry, kvll lity, stilvu aj.) ve l kolstvl. Základním mottem se stala 
rnyilenka MiroslavlI Nevriého: .. B'aten~jll je dállOt ort brát! Ale 
nejdůfel,irtjlíje probudit touhu. Oreuřfr oči. Nadchnout. To j e nej
tlt.i úllo/. Ostatní {áfeiíjenom ttO tobě." 

• Základní představení 

Kontakt: Hnuti GO! 
občansk6 sdruženi, 
Hida Míru 115, 
771 11 Olomouc-Neředín. 
lNWW.hnutf-go.cz 
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~ .. hn ísterstyo vni tra CR 13registrovalo sdrtJfenl 17. června 1997 na popud nad~enců I Katedry rekrcolog,e 
Fakulty tělesna kultvry U"iven:ity Palack~ho ~ OlomoucI. studentO a pedagagu Michala Paulícka. Eduar· 
da Hrablllfka a Radka Hanuk Na tami!j5f akadem1c~é půdě zís~al Ji! o rok dřf~e za~titu Projekt GO! poti!. 
co pfesllll mít dostatečnou podporu ~ Prázdninové §kole lipnice (~Ů. Historic:ky prvním koordinátorem 
občansk~ho sdružení, kter~ zastřelilo Ku~y GOI a Projekty GOI. se stal R3dek Hanu!. 
Kurz GO!, jeno! původní n"zev zněl Wake up and GOL vznikl v rlImci PSL fl 11f1~ázal na první ročník ex· 
perimentu, který se 'II roce 1991 uskutečnil pro nastupujíd .studenty pralsk~ho Gymnázia Jana Keplera. 
Budoud spolužáci jedrn! ze t1íd st/'ední !koly se účastni li několikadenního pobytO\l~ho kurzu za asistence 
pe<:\<lgogů" instrul(toru. Cl1em Kurzů GO! je vytvořit ~né. pmtelské skupiny. aby pak studenti v atmosfék; 
podnikavosti , radosti a toler.!1lCe vnímali UČitele nejen jako pnNodc:e jedním 1 nejdůlefitepích obdobi iivo
ta , ale i na cestě Ja poznaním spoldné ~~oIy rndosti~. Pedagogům umoinl spolcčny pobyt vnímat 5'IIé faky 
zárover'l jako mladJi ko~ a jedinečné osobnost., kterě mohou nasměmval k dal~mu okti~nímu a zajíma
vému livOlu. SnahOU ~n.~atorů kurzů je umofnit skUpině studentu a jejich tndnimu učiteli vzájemné 
poznáni na fvzid.é i emocionálnl rovině jdte pfed samotným nástupem do 'koly. V po'edstihu si tak mohou 
vytvořit ~ciálni vazby a nalézt své mfsto ve skupině, rychle si zvyknout n!l nové pr09th:dl a co nejryChleji 
se z.apojit do Zívata školy. To v~ noylc podporuje plynulé preklenUtl pfechodu 7 dětstvf do dospělosti. 
Z'kllldní my~lenkou Projektu GO! je pilK propojeni procesu učenI a výchovy n& sHcdnfch škol8ch v jed· 
notný celek, col by mělo napomoci ke změné stavajici podoby stf'ednl !koly. Studenti by měli chápat 
!kolu jako 5~ůj prostor, kde se mohou pln~ rozvijet, tvoi'i t . učit se a potl"l~val sebe i svě okolí. setkávot sr.. 
oril:2lniwvat či pů~bit v rámci nejruzl"lějlfch iniciativa stávat se plnohodnotnými členy spoleénosti. K do
Sidenl tkhto dlů využívajl iniaholi projektu pf'edevším prostfedky zá!itkové pedagogiky charnkterizo
vané aktiyn!m zapojením ko!dého Učastnika do skup'rtOveho denl. maxlmálnlm a smysluplným vyu!ltfm 
časového fOl"ldu, dynamikou a pestrostí aktivit. Cely Projekt GOI proslupo~ p090billá a k tvoňvostJ stlmu· 
lujtcf IIlmosférn, kromě toho nevJedl"lOst, neobvyklost, nečekané: podni!ty, náročnost, vzrušení, matnost 
zmHit ylastnl fyzické: j psychické sily, pfilefítost vytnenit s; s vrstevntky l"Iázory 1'10 fivot I na správu vkl 
veřejnýCh. Proto se nll rozvrhu strednfch škol objevuji nejen nové předmi!ty (V'fchovná dramatika. komu· 
nikativnl dovednosti. techniky du§evnl prllc:e), ale i alternativní aplikace" metody výuky CItoopera[jvl"Il 
učen I. "kčnl učel'll. kritické my§lenf, aj), navlc i další možnosti pro láky II studenty (školnl kluby, ČIIsopi9y. 
divadlo. rád io, f,ktil/n! firmy, kapely, atd.). 

St ruktura 
V rámci HNUTI GOI e l(,stují tfi kluby ~ kantorů , inslf\lktoru a šéfinstruktofŮ, hždý z nich má své speclflC
kě zaměřeni. směr působenI II svou nezaměnitelou roli. Zástupci jednotlivých klubu púsobí v koordinačnl 
r.!dě. která je nejvyššlm orgánem hnuti. Rada mé pět členů. ti mezi 'lt'bou volr koordinátor.!. V ~utaSrt09' 
ti Je jim Radek Hanuš 0997~1999, 2003). kromě něj o oběanském sdruienl $j:)OlurodlOduji Radek Kobza, 
Dav.d Másirka, Petr Válek a Martin Je1ek. 
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Aktivity 
• Organizuje na vybraných středních školách kurxy GO! pro nastupujíci první ročníky, 
• Na vybraných. tzv. pilotních školach rozvUI v rámci celoročních Projektů GO! 

ideu změny atmosféry ve školstvL 
• Pořádá akreditované semináře zátitkové pedagogiky pro pedagogy 

a pracovníky pedagogicko·psychologíckých poraden 
• Realiz.uje výzkumné a odborné projekty. podporuje vydávání 

publikad s tématem lážitkové pedagogiky. 
• Pro své členy a příznivce organizuje sérii vzdělávacích seminál'ú 

s možností zlskánf statutu instruktora či šéfi nstruktora. 

• PIVotní ideje a myšlenky 

Mottem Projektu GOJ se stala klíčová hesla .pozitivismus· , "radost". 
"první kroky na schod išti k dospělosti", Na podzim roku 1989 vytvo
řili psycholoika Jana Matějková a pedagogové Radek Schindler a VIII · 
ďa Halada, instruktoři Prázdninové školy Lipnice, první ideu .vyplnit 
obrovskou mezeru lidskéno pfístupu ke čtmóctifetým nostóuojicím 
studentům pruníno rotníku stkdní škory· a stanovili zák ladní cíle. 
Mezi obecné patří ovlivni t oblast sebepojetí, objevit význam skupiny. 
znovupoznat důležitost vztahů v rodině. Ke konkrétním se řadí za· 
měfit pozornost na proces činnosti , rozvinout fyzickou i psychickou 
práceschopnost a aktivitu. poznat vzájemnou závislost skupina· 

·jedlnec (role), rozvíjet tvořivou interakci ve skupině. prohlubovat 
sociální citl ivost, pohlavně se identifikovat (přijmout;) a ve skupině 
navázat přiměfené vztahy k oběma pohlavím. změnil vzájemné po· 
stoje, navodit korektivn! zkušenost a postavit nové mosty. 
Pro znázorněn í všech cíli'J yzniklo schéma zobrazující ideální stav 
se v!emi ylivy, které vyplýyají z oblasti sebepojetí. skupiny a rodiny 
(tento ideální s tav nikdy nenastane, každý čloyěk si své těžiště hledá 
sám, během života se mu posouvá a za optimální je považováno za· 
kotvení někde blízko ideál ního stavu). 
Následující schéma vychází z předchozího a ukazuje posun v zakot
venI u studenta (účastníka) Projektu/kurzu GO! a naznačuje, jak by 
se po absolyování kurzu mělo rozšířit účastníkovo sebepojetí a mělo 
by dojít k posunu od rodiny ke skupiné, tedy k vrstevníkům, k tříd 
nímu kolektiyu. 

Cílový stav s náznakem sil 
vstoupivšich do hry (Holado, 
Motějkooo. Schindler 1990) 

Zn'zoměn f posunu v zakotve
ni úČ8stnfka (Holada, Matějko
ua, Schindler 1990) 



" 
• Historie 

Na začátku aktivit obéanského sdružení Hnuti GO! stály ókladnr ocldly:,Je možné dosadit čtrnáctiletým 
lidem do oblasti vzoru vlastní rodiče?- ,Je mozné změnit pohled rodičů na dospívající děti ve smyslu 
mwoZtmi rovnopr;ivných vztahů?" ~lvýsí se v důsledku druhé hVpotezy vtájemné porozuměnt a potřeba 
komunikace v rodině?" ~eude mlt tento fakt změny trvalejší charakter?" .Je možné tímto kunem pro dě
ti v puberté zorientovat a nasměrovat jejich další vývoj?-
Z těchto cílů a hypotéz vznikl nápad na kurz s názvem Probou:umí.. . anebo taky ne. ml'!I trvat dvanact 
dnů a ul':astnlky měli bYt studenti nastupujtcí do prvl"lfho ročnlku gymnazia (tehdy ve věku hmácti let). 
Tým měl tIIont vedoucí instruhor, psycholog. pedagog, dva elévové, přIpadne lektoři z ~d rodičil a hosté. 
Zbývalo nový projekt realizovat. Organizatoři oslovili vybrana pražská gymnázia. z nichž nejvstřlcnéJI 
zareagovalo Gymnázium Jana Keplera v Parlé(ov~ ulici v Praze 6. Ředitel školy Jiřl RQiitka umožnil prv· 
nlmu týmu GOlzrealrtovat pIVnl e:>;perimentálnl projekt s tím, te na základě výsledk(J posléze rozhodne 
o dalších krodr:h. 
1991 - Vlnikl projektJkun.: .Wake up and GOJ" jako experiment. Partnerem se stalo právě Gymnázium 
J. Keplera (GJIO. Pmst1edky k tomuto projektu byly zvoleny vpravdě .lipnkké", tzn. široká ~kála, Inlen
Zita. dynamika program(J, velké emocionálnl nasazeni jak z.e strany pedagogll , tak i ze strany" účastniku, 
práce se zéžitkem - záfitek je tu vnímán jako dOlelitý výchovný činitel. Tým instruktor(} PSl vedl Vláďa 
Halada. kurz proběhl symbolicky na stejném mistě. kde se v roce 1912 uskut,elnll prvnr SvojslkOv Junác
ký tábor. tedy na hájence u Vorlovny nedaleko Upnlckého hradu. GJK se na obdob! pěti let stalo spolu· 
pracujlci školou. Po úspHném prvním ročnlku pořádaném pouze pro jedinou lřldu se projekt GOJ vyvljel 
až do dnešnl po<loby. PrOjektu se účastnili ředitel GJK Jlři RužiČka a třidni u čitelka Marcela G. 
1992 - Projekt/kurz (teď jif pod nazvem Projekt GOI) pořádali členové PŠl na konci srpna pro celý 
první roctl ik GJK ve dvou paralelních dvalláctidenních turnusech v"lájemně propojenýr:h komunlkad 
(noviny, r.idio a zpravodajstv1) a dvěma dny velkých společnych her: Účastníci pobývali opi!t na Vorlovné 
a na zámku ve Světlé nad SáHvou.Zvláštností byla výmělla objektů mez! oběma týmy v polovině kurtu 
a vytvořeni plvnlho are<llu nízkých lanových překážek ve stylu Outward Bound v ČR. Kurzu se účastnil 
ředitel školy a dva učitelé. Skupiny vedli manželé Helena a Vláďa Haladovi- Na GJK začaly nepravidelné 
semináře a schůzky illiciované členy týmu kun.:ů GO! 
1993 - Na konci ledlla a na počátku unora se usku tečllila první zimn! podoba dvou projektO GO! v Kr
kono~fch se stvdcnty prvního ročníkv GJK, někdej"!ími absolventy ku.-.:u GO! .ze srpna 1992. Projekt 
se uskutečnil mimo program kurtů ~ljako experiment pod vedenlm Vládi Halady a Mirka a Radka 
Hanušových. Projekt kurlU pro studenty GJK proběhl v srpnu (naposledy na Vorlovně a na Kališli) s tím, 
že se hledala a prer:izOVllla optimální podoba společnych programů s možností vzájemné výměny infor
mad (televile, r.idio, noviny). Několik dni se kurlU účastnili tfldnl uči telé a ředitel školy, posly vedoucich 
lnOVU připadly Vláďovi a Heleně Haladovým. 
1994 - Končí jedna etapa projektu, protože se podafilo dosáhnout toho, le v~ichni studenti GJK prošli 
KUrlem GO!. V tomto roce kurzy probíhaj! na Hornlm a Dolnlm mlýně v udolJ Doubravky u Chotěboře 
pod vedenrm Heleny a Vládi Haladových. Organizátoři hledaj! dlllšl programové možnost i. V rámci stáže 
v tomto roce spolupracovaly také dvě instruktorky ze Stúdia -zážitku ze Slovenska. V polovině záři je po· 
prvé - díky pochopení a podpoře týmu instruktoru Projektu GO! a pomoci nadace AD FQNTES - tento 
projekt realizován ve Vidnavě v Rychlebských horách pro další školu (gymnázium v JesenlkuJ Účastni 
se ho jedna třida, vedení pnpadlo Miroslavu Hanušovi a Marku Navrátilovi. 
1995 - Vyvrcholila prvni etapa Projektu GO! Organizátoři naposledy realizovali kun: pro GJK, protože 
se jim podařilo vyškolit dostatek pedagogu a illstruktorii, takže si ~kola moh la nap~í§tě akci připravit 
sama. Poslední společný kUrl proběhl na hradě Selember~u u Mladé Vožice, zúčastn il se ho i ředitel GJK 
Jiřf Ružička a třídní uči telky. Týmy instruktoru PSl vedli Helena Haladová a Radek Hanuš. Timto rokem 
skončil projekt v PSl kvuli vysokým nllančním nárokum a chybějicí podpore da l ~,ho možného vývoje 
ze strany vedení organizace. Projekt kun.:u GO! se poprvé uskutečnil Ila Slovensku a to dlky instflJktorom 
Nadace Stúdia záŽItku. Stalo se tak ve spolupr.ió s Prvním soukromým gymnáziem v Bratislavě. tým 
vedla Michaela Bubelíniová. 
1996 - Radek Hanuš rozběh l druhou etapu projektu GOI s novou myšlenkou. Spolu li ostatními nad
šenci připravil Ol reali"loval "Projekt-Hnutí GOI" , jehož dlem je rozjet kun.:y Gal během nastávajídch 
pěti let na mnimálnlm možném počtu střednich škol v tR a SR. Kurzy GOI se stávají prvnlm krokem 
ke změně atmosféry výuky ve škole, společně s dal~lml projekty ~ko l y (studentské noviny. studentské 
rádio. studentskl! diskusní kluby. novl! povinné a nepovinné pfedměty - výchovná dramatika. komull ika
tivnl dovednosti. techniky du~evni práce. adaptačnl kurz, aj.). Tento projekt chysta ly tli týmy studentu 
Katedry rekreo!ogie FTK UP v Olomouci ve spolupráci 5 Nadad AD FONTES pro Střední podnikatelskou 
!lkolu v Upníku nad Bečvou (Červen 1996, lipnice nad SlÍlavou). Stfední priimyslovou ~kolou a Obchodní 
aklldemií v Sumperku (polovina dřl 1996. Stříbrnice a Velké Vrbno u Starého Města v Jescníkár:h). Ko· 
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ordi"átorem se stal Radek H8nu~. týmy instruktoru vedli Michal Paul iček. Eda Hrabalfk a Pavel Opluštil. V) 

D~a kurzy se uskutečnily na GJK v Praze pod vedenlm Jifího Rúžičky. Na Slovensku realizovala druhý roč- ~ 
nlk projektu Gal Nadace Štúdia zážitku pro Prvé súkfomlle gymnázium v Bratislave. V PSLo prázdninách ~ 
proběhl kurz s názvem GOJ. ov~em pro kategorii čtrnácti l etých z celé CR a SR. Na K,lledře rekreologie >-
FTK UP v Olomouc] začalo cílené vzdělávání instruktorů zapOjených do Projektu-Hnuti GO! v celé sérii se-
mináM. GJK zahájila školení pedagogických pracovnfkll zajimajícich se o jejich celo!kolní projekt Ro~voj 
osobnosti studenta. 
17. června 1997 - Vzn iklo 1 podnětu zúčasměných subjektu a jednot l ivců občanské sdružení HNUTI 
GOI. !<tere zahrnuje všechny organizátory a Cičastnlky tohoto proJektu_ Ke spolupráci se tu kromě Nadace 
Stúdia záfitku spojily Katedra rekreologie FTK UP Olomouc a nadace AD FONTES společně se Sri'ední pn)· 
myslovou školou a Obchodní akademií ze Sumperka. Gymnáziem Jana Keplera v Pl'<lze a s Gymnáziem 
v Moravských Bud~jovidch. 
1997 - Na konci srpnil proběh l v Deštné v Orlických horách projekt kurzů pro celý první ročník Obchodní 
akademie v Sumperku. prvnl týden v zMí v Dešt ném 9 v Sidonií pro dvě t~idy prvního ročniku Středn' 
průmyslové školy v Sumperku a druhý týden v zMí pro celý první ro~nfk studentů Gymnázia Jana Keplem 
v Praze. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou porndnou v Sum perku proběhlo ~ct~cni o dop.adu 
a účinnosti projektu GO!. které prokázalo jednoznačný vliv a význam projektu pro nastupujíci studenty 
prvního ročníku střední školy. Realizovaly se vzdělávací semlná1"e pro instruktory HNUTI GOl. vzniklo 
občanské sdruženi Ceská Metuje. 
1998 - Občanské sdruzení připravova lo osm kurzů pro pět škol. Poplvé se projekt uskutečn il na Gym
náziu Josefa Vítkij v Jindřichově Hradci ij Reálném gymnáZIU v Prostějově. Dále prošel kurzem celý první 
ročnlk OA -a SJS v Šumperku. studenti GJK v Praze a dvě třídy voS a SPS v Sumperku. Počátkem roku 
začalo s Hnutím GOl spolupracovat Občanské sdružení II. RENESANCE z Ostravy. Organizátoři podali 
žádosti o granty na FTK UP v Olomouci o podporu dotaznlkového ~etřen r účinnosti projektu, Fondu 
l omikámen a Nadace PANGEA na podporu vzd.!lávacich seminMťi pro zučastn~ně instruktory II učitele. 
HNUTI GOI z'skalo svou kancelář a jejího prvního ředitele Dana Šimona, Na Valné hrom~dě ve Švagrov~ 
vystoupil se svou přednáškou o zážitkové pedagogice AHan GinteL Proběh l první vzdělavaci seminM 
o záfltkové pedagogice pro pedagogické pracovnJ"ky a učitele. Uskutečnil se první zimní projekt pro juni· 
orskou vodáckou reprezentaci v Chrasticích v Jesenlkách s nazvem "Prvosjezd~_ 
V tomto roce HNUTI GOI orglJnizov~lo kul"1.Y pro Gymnilzium Sumperk. voS a sP$ v ŠlJmperku. Gymná· 
zium Prostějov. Gymnázium Jind~ichův Hradec, SOU potravinářské ve Valašském Meli~íčí. Gymnazium 
Štenberk a Gymnázium Bmo·Bystrc. Clenové organizace ziskali finanční prostředky od MV CR. Nadace 
VIA. lesů CR aj. na výstavbu prvního lanového centro v CR. Novým koordinátorem HNUTI GO! bylzvolcn 
Sta nislav Melichar. 
2000 - Rozběhla se nova série celoročnich vzdčlávacich seminářů pro instruktory a učitele. Kurzy se re-
alizovaly pouze na vybraných školách. s nimiž chtělo HNUTI GO! těsněji spolupracovat na vývoji školy 
v rámci Projeklu GOJ. Studenti a uči telti VOŠ a. SPŠ v Šumperku zakládali kluby. Vzniklo občanské sdrufe-
ni Projekt Outdoor. které přebmlo veškeré ak tivity lanových center PROUD. Přibylo i občanské sdruženi 
Na Pohodu. které zastřešilo Projekt Gal v ProstéJově a rozjelo své aktivity v Třebiči (J. Vybíral. P. Nožička. 
p. Hrdl ička). 

2001 - Začíná třeti etapa vývoje Projektu 6 01 Vznikl projekt Pilot ních š kol , které komplexn.! realizuj I 
myšlenku o změně atmosféry ye školství. HNUTI GOI vybralo gymnázia v Šumperku a ye Ždáru nad Sá· 
zavou II VOŠ a SPŠ Šumperk. Organizace chce napříště působit do hloubky a cíleně jen na několika 
málo experimentď l ních - PILOTNlcH školách. Organizace získává akreditaci MŠMT na školeni Pedagog 
zážitkové pedagogiky. 
2002 - HNUTI GO! v tomto roce zrealizovalo čtrnáct kurzO pro střední školy. šest vzdělávacích seminářů 
pro instruktory. akreditovaný seminM Pedagog záži tkové pedagogiky pro pracovníky pedagogicko-psy. 
chologických poraden, kurz pro šéflflstruktory a dva elévske projekty. Podařilo se zorganizovat výuku 
~ předmětu Záf;tková pedagogika pro studenty oboru tělesná výchova. V současné době problhil Vnitřní 
odborná dískuse nad tématy: členská struktura, zdroj~ financovánf činnosti, priority činnosti dobrovolní· 
ků , kvali ta vzdělávání. studentské kluby. aj . Organizace v tomto roce velm i úzce spoluprncuje s kate.lrou 
rekreologie FTK UP y Olomouci. katedrou učitelstvi tčlesné výchovy FTK UP v Olomouci. Pedagogicko-psy. 
chologickou poradnou v Sumperku, Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Žďáru nad Sázavou. Perla· 
gogicko·psychologickou poradnou v Pelhřimově. voS a SPŠ Sumperk. Gymnéziem Šumperk. GymnáZiem 
lďár nad Sázavou. SOU potravinářským ve Valdskem Meziříčí a Instruktory Brno. 
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• Odborné, výzkumné a metodické práce 

Občanské sdrulenl HNUTf GOI St od po~tku své elCistence klade la jeden <: hlavnich úkole. odbor(1č, 
vědecky a metodicky lpracovli .. at problematiku a celou šiř, témat zážitkově pedagogického působení 
na ~kolách. Jeho členové si uvědomLljL že praxe potřebuje kromě empiricky vyzkoušených a fungujldch 
nástrojů 1 odborné a vědecky zakotvené argumenty potvrzujtcr smysluplnost metodik a postupů Hnuti 
GO! Teprve ověfené a potvrzené postupy a nástroje mají šanci prosadit se II obstát v širším pedagogic
kém kontextu. Jak v odborné diskusi nad tématy vývoJe II směřováni ndeho školstvi. tak v odborné 
diskusi k čemu a jak mají být připravován i budoucf učitelé a studenti. 
Rada in iciativ, nadšenců a dobrovolnlkú v praxi konči právě na neschopnosti odborně a fundovaně 
argumentovat nad odbornými výsledky své práce a neschopnostf teoreticky a -strukturovaně metodicky 
předkládllt k veFeJné odborné diskusi dosažené výsledky své práce_ Pak se tyto iniciativy často stávaji ~os
truvky pozitivnl deviace", kterým v~k nechce nikdo naslouchat, Proto Hnuti GO! velmi úzce spolupracuje 
s Katedrou rekreologie FTK UP v Olomouci a kromě pedagogických pra~í řeší společně řadu výzkumný{:h 
a metodických témat. 
Zmíněná spolupráce přinesla již řadu odborných poznatkO, které si pak díky seminMům osvojují pedago
gové (napNkllld v projektu Dokážu To? semináM PAU, kdy je oceňována především praktická použiteln05t 
metodiky a jejl odborná zakotvenost). Z dlouhodobé spolupráce Katedry rekreologie a HNUTI GO! vznik
la celá řada vzájemně obohacujících a nových projektů, Od roku 1996 organizuje Katedra rekreologie 
Úvodnl ku rzy GOI pro studenty nastupujídho prvního ročníku studia oboru, které se již staly tradici. 
Díky aktivitám sdruženi vznikla my!lenka Vodácké jun iorské reprezentace pořádat v přípravném obdob! 
reprezentantu kurzy zamělené na rozvoj osobnosti závodníků a hodnotovou stimulaci skupiny reprezen· 
tantu. Ze stejných kořenu vyrustllj! taktéž dlllšl občanská sdružení: teská Metuje (otevi'ené záii tkově 
pedagogické kurzy pro veřejnost), Na Pohodu (pokračuje v kurzech GO! v Prostějově, Třebíči. vzdělává 
učitele a organizuje i komerční akce pro fIrmy a veřejnost) II v neposlední řadě Projekt Outdoor, ktel)Í vy
budoval prvnllanové centrum PROUD ve středn! II V'fchodni Evropě v Olomouci a působí v outdoorovém 
profesionátním vzdělávánI. 
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Metodické II vzdělávací materiály: 
Hl nlii. R .• kol. (1998) l'PrIogagjka {á{.tlt~. Sumpetk: DDM 3 KVj'. 0001 •. 

linou", .. , R. {200\}. /(ompo. p"" ",OlrtJltlo'!J (jo/ Sum_" VO~ ~ SPS. 
Krom;; VV'" DfCl .... 1I>\I~I>Ý'~ m''''''&Ki ~,~ .1 .. rl<td$ .... dlplom<Wjch 1''''"1 ,"by..JIc~ ... h",mi, I.~;.,,;v;tlml, L~iIt~.,.~ 

pod08<>itckjml 1>"'1<"')" rul. je to d".cllko od~"",,",h !Ilispivkol p..e .. ",'''''.ných ni ool>omíef. Pod"iI<>IOoky</> I<onf .. ",.k" .!Iony HNUTI 

GOI. dII~ dMI"\, no\Ilnovyoh ~l4nk~ a ro»,,,,,,,,,, propaguliclth t Jnn01lt HNUTl GO! 

Výsledky výzkumů 
Ověřit efekty Úvodnfch kurzů GOI se členové občanského sdruženi pokusili v rámci výzkumu, kdy 
srovnávali studenty. kteří absolvovali "předllkolní soustředěni" s těmi, co pouze nastoupili do prvního 
rolnlku. 
Pos!ednl týden v srpnu a pIVní týden v září v roce 1999 se totiž uskutečnilo dvanáct kurzů GOI na sed
mi vybraných středních školách v Ceské republice. kterých se zúčastnilo celkem 327 studentů prvnfch 
ročnlků. Org'anizáto řl výzkumu k nim vybl1lli žáky ze shodných typů st ředních ~kol a pomod dotazníků 
nasnímali v době od 21. zfiři do 21. října 1999 celkem 654 profilů . 
Z výsledků oviHováni efektu akce GO! je patrné, ze akce tohoto typu rozhodně působí na osobnostně 
sodáln! rozvoj studentů pozitivním vlivem. Studenti jsou vice ~pokojenější sami se sebou. lépe se znaj i 
11 komunikuji se svými spolužáky a učitel i. U absolventů kurzu GOJ se v osobním iebříčku objevuji hod
noty související přímo se školou na vyššfm místě, tito studenti s i jii vytvořili poměrně pevný pozitivní 
vztah ke svému třídnímu uliteli. 
Dalšr hypotéza, týkajícl se lepšího zvládání stresových situaci u studentů absolvujících kur't GO!, se také 
potvrdila. Vysledky dokatují lepši tnalosti studentó o 1!působech řeiení problémů, v pečování o sebe, 
v intenzivnějším vyjad'ovánf svj'ch podtů a ve snadněj'ím r01!ptýlení se pfed stresem. Navíc dokáží 
lépe komunikovat mezi sebou navzájem i s pedagogy. Výrazná moinost vzájemného poznáváni mimo 
školni prostředí otevírá cestu studentóm pro vstflcněj!ií partnerství se svými učitelí a spoluiáky. Nefor
mální se1!námení žáků se svým tfldním učitelem v průběhu uvolněnych , ale přitom fy1!icky i psychicky 
náročnych 11 lasto vyčerpávajfdch aktivit vede ke zcela novj'm moznostem užší spolupráce. 
Kurzy probíhají zpravidla poslední tyden v s rpnu č i pIVní t'i'den v září každého roku. Na jejich kOnci 
se tedy účaslníci neloučí. ale naopak - z ačínaj í s polečně pl1lcovat a jsou připr.lVeni spoléhat sami na se
be v nadcházejících ~kolnrch dnech. J sou plní očekáváni. energie pro konáni. radosti. tolerance a co 
víc - těŠí.se do školy!!! 
Z hlediska vyučujicich a vedení š koly shledává občanské sdružení HNUTr GO! jako nejobtíinějšl provedeni 
zm~n v o~anizaci výuky. Zavádění aktivizujících metod do pedagogické praxe střední školy nejen mnohé 
znamená. ale současně také mnohé vyžaduje. Nejdůležitějšími předpoklady jejich aplikace jsou: 

• odborná erudice vyučujících v rámci jednotl ivych vyučovacích předmětů (podrobná znalost oboru 
i aktuálního stavu poznatků i nad ramoc učiva) 

• osobnost u či te le (tvoři vost. flexibilita. vysoká sociální způsobilost. psychická odolnost. preferování 
neformální autority při řízení práce studentů. otevřenost k diskusi) 

• vyMí úroveň spolupráce s osta tn ími učiteli - týmová spoluprace (vzájemná komuni kace. motivace 
a podpora. rozbor problému. vzájemné obohacovaní se) 

• spolupráce s odborníky 11 experty (konzultace. aktualizace učiva. nové dovednosti a vědomosti. 
aplikace z vYzkumů, nové trendy) 

• způsob přípravy na vyučováni \písemm~ přípravy. didakt ické podklady. materiál pro diskusi, praktické 
příklady - pi'lpadové s tudie. vhodné zamzenf her a soutěží. použitf názorných ukázek. audio a video 
nahrávek. hudby) 

• ovládnutí modernich metod výuky (aktivizující metody. tymove vyučováni, akčn! učeni. kooperativní 
učení. kritické myšleni. simulační a stralegické hry. hry v ro li , soutěže a zavody, problémové úlohy, 
diskuse. dllny, workshopy. mnemotechnické pomůcky, setkání s osobnostmi, ex ku rze) 
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ZLATÝ FOND HER Radek Hanui . 

Říká se, že ~kdo si hraje. nezlobí". A platí to zřejmě v každém věku. Hodné jsou děti nad skládačkou, 
na hřišti či u počítače i dospělf nad modýlkem letadla. u karet či u televizních obrawvek při soutě:fnim 
pořadu . Ale to by nám rozhodně nemělo stačit . 

Rubrika Zlatý fond her se názvem hlásí k pojmu svého času téměř legendárnímu, sborníku her a pro
gramů Prázdninové školy lipnice (v;{ rubriku Recen{c). Budeme zde chápat hru jako zdroj neutuchaj ící 
radosti. nespoutané tvořivosti , neobvyklého prožívání. nevyčerpatelného úsilí, nekonečných setkání, 
neopakovatelných roli, jedinečné atmosféry. A nejen to. Zkusíme sebe i své okolí inspirovat. Budeme 
získávat, objevovat. poznávat. učit se řadě dovednosti a vědomostí či probouzet nápaditost. Necháme 
se pi'ekvapi t originalitou , kvalitou či možnostmi lÍskávánr zdroj ů. 
Tato rubrika se vám tedy sama otevírá jako hra . Pravidla jsou jasná: 
čtěte, testujte, dívejte se kolem sebe, nalézejte, promýšlejte a nebuď
te tajnůstkáři! Zlatý fond her vám poslouží jako studnice nápadů 
a zkušeností, esa v rukávu každého hráče, který se nebojí riskovat . 
Premýšlejte o tom, co si prečtete. Neboj te se hodnotit , zkoušet 
a psát metodické poznámky. Fantazii se meze nekladou. Cokoli, čím 
přispějete, pomůže vám i ostatním, vyjma pasivity. Následujte nás 
tedy jako Alenka bílého krá líka ... A už jsme ve hře ... 

-:-. 
• • r- ., t' L -~ . • ·t ..• • Jr~""""--

Rozsah fyzické i psychické zátěže je hodnocen na škále 1 (žádná) až 5 (vyčerpávající). 
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Bafa bafa Petr Kub~l!I a Vratislav ~ula , 
katedra rekreologie Ff K UP, 
upraveno podle hry Bafa 
8oJo publ ikované II knize 
Hicks. D. (t981). Minorit/es. 
London: Heinemann Educa
tlonal, pp. 82-85. 

Cll: 
Uvědom it sl multíkvltumi ro~d"y II nutnost tolerance. 
Charakteristika: 
Komunikačni hra. Cvil':ení simuluje interakce pn setkán! rozdílnych 
kultur. Udé si uvědomr. Jaké domněnky a chovaní bývaji s takovými 
setkáními spojené. 

FyZická zatěž 

Psychická zátěž 

Počet hráč,i 

Teren 

• Pravidla 

1 

3 
12-30 
místnost 

tas na přípravu 
Instr na přlpravu 

, Denní doba 

2-3 hod. 
1 
kdykoliv 

6.5 na hru 

Instr na hru 

Ročrll obdob, 

Dvě oddělené. dostatečně velké místnosti pro Jednotlivé kultury. 

1,5 hod. , 
kdykoliv 

Pro Alfa kulturu: Pravidla na velkém kusu balicího papin; nebo bláně pro ~pětný 
projektor, 150 tetonů z bllého paplnJ - čtverečku o velikost; pNbli!ně pět centime
tru, 15 samolepfdch teček stejné barvy, tulka pro ka!dého Hka. 
Pro Beta kulturu; Pravidla na velkém kusu balicího papíru nebo bláně pro lpětný 
projektor. 250 žetonu z barevncho papíru (50 červených. zelenych. hnědych. žlu· 
tých a modrých) - čtverečku o velikosti přibliině šest centimetrů, 15 samolepicích 
teček stejné barvy (odlišné. od barvy teček Alfa kultury). dva papíry a tUlka pro kat
dého žáka. 
Každý účastník může připadně dostat i kopij textu "Prvnr sctkánl". 

Společný postup pro kultury Alfa a Beta 
.. Potřebujeme dva vedouci, každý bude pomáhat jedné z k..,ltur. 
.. Účastníkům oznámíme. že ci lem cvíčenl je umožnit jim zMitek ze setkání se skupinou jiné kultury, 

zvykú , tradice chováni a jednánf. 
.. Rozdělíme účastníky na dvě přibliině stejně velké skupiny. ve kterých budou zastoupeny obě pohlaví 

(ve skupině Alfa by mělo být méně dívek) . 
.. Cvičen í za~íná v oddělenych místnostech. kde skupiny představující jednotlivé ku ltury patnáct až dva

cet minut studuj i a procvičuji si zvyky a tradice své kultury . 
.. Během teto doby si skupiny zvolí nebo určí své , pozorovatele". Ve vhodné chvili. na které se dohod

nou vedoucí hry. navštíví pozorovatelé mlstnost opačné ku lLury. Jejich úkolem je zjistit o ciú kultuře 
co nejvíce (S minut). 

.. Pozorovatelé se vrátí k vlastní skupině a snaH se popsat a interpretoval vše, co na .návštěvě" zažili. 
• Vedoucí pak oznámi postup při dalších kontaktech ku ltur. Může například následovat pětiminutová 

návštěva d~ou či třf lidí. po které následuje dal~r kolo diskusi v jednotliv'fch ku lturách. Potom může 
proběhnout závěrečné velké setkání kultur v ústřednl místnosti. Některou 1 fázi můžeme vynechat či 
zkráti t. všichni účast nIci by však měli dostat pfile!itost setkat se a lespoň krátce s druhou kulturou. 

Postup, který se týká kultury Alfa 
• Veť!oucf kultury Alfa vyvěsí Čl promítne popis kultury Alfa (tak. a.by jej neviděla druhá kultum). S pa

mocí tohoto materiálu cherakterizuje kulturu Alfa a popiše její zvyky a tradice. Vyzve členy kultury 
Alfa, aby pfem)lšJcli, jak by se měli chovat a myslet, aby byli pravými Alfany. 

• Jakmile vedoucí vysvětli pravidla a kodex chování. skupina si zvoll svou Velkou Matku a připevní si 
barevné tečky (maky přrslu~nosti ke kultu~e). 

.. Potom si začnou procvičovat zvyky své kultury. které jsou popsány v popisu kul tury Alfa. Velká Matl!a 
určí pozorovatele a před návštěvou Beta kultury jej poučí (viz společný postup pro kultury Alfa a Beta). 
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Postup, který se týká kultury Beta 
• Vedoud vyvěsí či promítne popis kultury Beta (tak, aby jej neviděla druhá kultura), S pomoci tohoto 

materiálu charakterizuje kulturu Beta tl popíše její lvyky tl tradice. Vyzve členy kultury Beta. aby pi'e
mýšleli. jak by se méli chovat a myslet. aby byli pravými Beťany. 

• Jakmile vedoucí vysvětli pravidla II kodex chování, skupina si zvoll Bankéře a připevni si barevné tečky 
(znaky pfíslusno5ti ke kultu~e). Potom si začnou prOClliéOVťlt zvyky své kultury. které jsou popsány 
II popisu kultury Beta. Vedoucí dohlédne na to. aby byl urče" pOlorovatel. a pouči jej před návštěvou 
Alfa kultury (viz spo lečný postup pro kultury Alfa tl Beta). 

Vedení závěrečné diskuse 
Dnve nei otevi'eme v~eobecnau diskusi , vystoupí žáci s těmito tématy: 

• Příslu~l'Jici Beta kultury vysvět l í, jak vnímali Alfa kulturu, 
• PHslušnlci Alfa kultury vysvětll, jak vnímali Beta kulturu, 
• PříslušnIci Beta kultury popíši své pocity a my!lenky p~i návštěvě Alfa kultury. 
• Přfslušníci Alfa kultury popíši své pocity a myšlenky při návštěvě Beta kultury. 
• Příslušnici Alfa kultury vysvětlí Alfa kulturu, 
• Příslušníci Beta kul tury vysvětli Beta kulturu. 
Diskuse by se poté měla rozšffit směrem k tématu vnímání a domněnek. 28ci spojuji zkušenosti a zažitky 
ze hry li reá lnými situacemi v historii i současnosti. 
Řdí napfíklad tyto otázky: 

• Může se u růln~ch lidi lišit vnlmání neznámé kultury? 
• Jak vnímání ovlivňuje a podm i ňuje chováni tlověka? 
• Jaké domněnky si hrá1:i vytvořili o chování a zvyklostech druhé ku ltury a proč? Pomahaly jim 

tyto domněnky ve vztazích k lidem odlišné kultury. nebo byly naopak překáfkou? 
• Cítili se účastnici zneužívaní? Cltili, že je s nimi buď v jejich vlastní nebo ve druhé kultuře 

špatně zacházeno? Pokud ano, proč? Bylo toto "špatné~ zacházení úmyslné? 
• Působily speCifické role u rčené mužům a ženám v Alfa kultuře nějaké problémy 

v rámci ku ltury či pfi kontaktu s druhou kulturou? 
• Došlo ke střetu mezi soutUivou a konkurenčnl atmosférou v Beta kultuře 

a atmosférou spol upráce v Alfa kulture? 
• Dostaneme-Ii se do cid země. vnímáme zvyky a chování místnrch obyvatel 

stejně jako je vn,mají oni sami? 
• Proč se nám občas zdá chovaní nově p1fchozfch a cizinců zvlálltnl? 
• Jakje pro efektivní komunikaci mezi lidmi důlelitý jazyk? 

• Použití 
Tato ůpra','a klasické si mulačn í hry vyvolá spolu se značnou dávkou veselí i otázky týkající se domněnek 
vznikajících při kontaktu s příslušnlky neznáme kultury a chovÍlnl v takové situaci. 

Rozšíření nebo pokračování 
Ve vhodn~ okamžik můžeme rozdat kopie textu .Pron( setliqm~. J ak se tento teJc t týká právě prožité hry? 
Připomíná dění ve hře Bafa Bafa těžkosti a nedorozumění. kteli se objevily v období evropské expanze, 
kdy se odehrála prvnlsetkání Evropanu s jinými kulturami? Proč častokrát nebyla tato setkán! rovnocen· 
ná. jako tomu bylo v Bafa Bafa? (Někdy to bylo způsobeno převahou Evropanů, někdy lepší technickou 
vybavenostI evropských lodi a zbraní a podobně,) Jak nerovnoměrné rozdě l ení moci ovlivn ilo povahu 
těch to setkání? 

• Metodické poznámky 

• Dulefltéje úvod nl naladěnl na hru. Hra má smysl pouze tehdy, pokud jsou ůEastníci S(;hopni vstoupit 
do role kultury 1:1 prožívat daná kulturní pravidla a jednat podle nich . 

• Vobdob! sezna mováni se 5 vlastnI kulturou je nutne neustÍlle pl'ipomlnat. ze obchodní jednáni vyla
duje strohou komunikaci a dostatečný odstup komunikujících. aby si na tento prvek kultury Bet"ané 
I Alfané zvykli a stal sej im pfirozeným. 

• Pří prvnf návštěvě je nu tné dbát na to, aby ~Io o pozorování z dálky, . návšt.évnrk~ by neměl vůbec 
prijít do kontaktu se skupinou. 



Přílohy ke hře Bafa Bafa 

Kultu .. AlfA 

I.Jdé • ~ul,u,y AII. j ..... plátelód • u_ol"~~j 

Miluji "",I«eoo'~ konlokly I ""iMMIty. 

zolMtě • m'lych ~'uprn;kb - trolOdct. Č' 

tI;""fotk), Uzn.n! .. ,í~I..á"Ji _OIlknvm. 

"",,1«.nH~m cl""'";m. Alf Ml J_ ""!oe,, 
P'I>h1 M """" IUJIt= • čaMO "I'",yl.I"Ji 
• "."t! ~ pimě a ~n,,,, ~'eró <>o.I'''''jl~; 

odrá!.)1 alfo"""" nOO",o , hod,."y, Pf;i\cl. 

.b, propuji fy,dym kon'aktem, _'dy ~ 
JIm pOdezřel)l Č\OOO~. "N'!"" dotyku .n." 

wh,""", udrlul" " odotup S .. , .. tle ..... 6 

.~l' j_ .... !.nl p'" •• Oj dl""J><>Iety 

pf;l~ ~ 'o,""', {.W~nl .I"'n.k. ctu. 

r""""II ' Y - , po!up"". a pi'ó,.",.i Voldt, 
_ ..... 11 ~ultu"! j" 14:IM Mu"a - jodn. 

... sto(f,d, "'" (n,~oI, "utnt ""1',.,,1), 
,vcl .... ,kup,"oo l\lfa"; 1><>" 'p<lIeče",U 

• pfá,~kl • ...t._ obA'~jí .. n~g..WI"''hc> 

dopOOu . nOj*i<.h .Ii"" "" ~ ' ul,uru. 

Proro dl>oJi no dodrlov'n; pri. neho kod..,.". 

pod'" ~h<>t ,.., f/dl ",tahy . 'omund,,,,,,, 

""'" jodnotll_cl 
Kodo>< Inr .. k,o: 

Jo, n<Ut''''-.• by mY, "".,..1 UfI<J 

~. ~cho"'h<> ..... nlo ... Velk. 

Ma', y t<n. m01."'~I ... ,U' m"". 
bez """h~u Velk6M.",v 

KatM octk"n,' dvou •• 'co 1;01 mllll .ot" 
• ~ u'""teno P"'l""Y pf.I .. I,,~ viKh 
.M .. ' .... nyd' . J.ko JO polI" ... nl ru .... 

nebo objeti 

Kaidýčl.., kul,u,,!"'ob<. "" ... _t 
tHobu . ... ot osobnl hOOno,y' 

PouII""J;'" "" konlTOl. lnd,.rdu3lni 

lokupi"""" O .......... JKIlu~ 

N. konci •• 1do!ho '."'&nl "'ldy ~inee 

'a!lOj""ý <I<> jn,"ra~c" ... pl" ... k."y 
M1at">ch ČI,lo ..,." jod",.!."" ("~U 

sk6ro) 8 d""r'~<R1 (_Y"0ku~~f 

tisk> ukazuje, JI."" hodnotu pro n.Ij 

lnl"",lcee ml:lo ~I jo'y prolf'o~ mu 

'poloobUa Koltf J ..... padcp!Jn)', 

vybi"jl .. ~ p~bě!,,* odtwd,;v'J( Velt.t 

M.,,,,, V"'~'Ma'hmuleZJ,",""\ 

piidny nl,kolkl bodov.ho IIodr>O<~r 

Jed"o,Io>1<l> AlI~n~ 
S ",.Stt>inlkv ... tlobl tach~ .. , 

pf'ótol •• y .o Ů"N"," IOdnou ",,"u 

"j,m ~k """I'Svě,luJ ; tvy'" "",_.J!a 

. rtMS.e k~llury K~tdý "ó.' ,o!-.onrk 
dos\.OMod lIello! Motky <ó>ObY .ka ... 

osobnl hlXl"OI,~· 

f>o~ud Alf.n "",oU.I)I ...... 'ulturu. 

dodttuje~'" i<\')'.y e pra.,dla. 

S. >'Hm' _tIIomi d .. II""","". jot 

51! toIk' j' '"IIu-" Alla. 51! Alf.<o<! oI>rM"Jf 

"" V. lk"" Mot"u_ ,tetA mLI """0 

ro. hDdrlO<ll O dod.tet,*" p~,"cllodo 
Po'"d oddul.1 n. náva,~.u. morl. by 

u.t,t ''IIOU >Á"UI"YI" 

T~,o pro. ,tll. je lfeb. ukryt. fSO'J-lI 

• m .. 'nosli n.\fit .. "IC' 

I(ulluro BETA 

lidé Z kulw .... Bota J- "tn. I usllov"e 
,><'I<ujl Po oulolJ .., věnuji obchod",,~nT. 

co! jim J>l'inesk> P<lvkllltvělY<h t>bcllodnl

kO • mo?!né OOh.utvi, U,"'nl ••• r'U"Ji 

ú~n~m. obct>c><lv • ",eny'" Nn"""";", 

'"",em B"","" JSOU ,d,c~ f>I'SI" "" tra<lic:e 

...... kultu,,!, ~ra<uj; ,.,dol "" '0"', ~hV joke 

obchodnkJ lIJ15 •• I' joJI budollCl P'''''OI''''''''. 

A/;~oU ,Itl; obchoduj' • ni .... l"'nrky • j" 

~vch ~ul,u'. ®a_Ol' se p",,,a .eni !\Ojem",y, 

.~ óspt<hG, Vyt .... iIi si obchortní J.' Y' 

IV8nl' Z,a.Una • ~.n. 'ode><. J""t .. m"

sl 1Id .1 ".~don, jed"",I""" 

Kod ... Ull takto: 

ObdlOd"J" se p""'~nlC'Y'm ,""snl 

a ~nv l<tonfl. Jed"otIivý lW>1\ 

r.cm& " odnetu PII oocfoodov ... i J" 

I"'h" !ttony ~~,y....t "let, .. ,. "'"Jllul<! 

hodnow 

J j~"'ny .''')tIO 1>o"'l' mojr hodno,", 10 

~ letony ''''Jne l>a"'Y ""JI hodno'" 20 

S ,ct""O ''''ln,; ba...,. .... J) hod""," 50 

Obchodova..l oe .!d>{ d~ ....... ., d ..... 

l;dm' ~ l.eJed""l """, . "" Z.II.u"o 
S.OJ poloo.vek musl •• ..,JOdfl( .... u"".", 

.... Ie,e, jel odp<JV~,j blrvo! l0t0nu. 

't...y chcete ,Ioh'; 

...... ~~. -" .. ,. Ú.". ,bol' ) 

,.Iená - pH Ú_u' . harl 
llUU. - ~<Kka ( .. u~ . .... t..,,-) 

"MO. - ov •• C,yuk .U") 

rnodr-l. - kul< (z.uk ,plp. JJlp'1 

Počet .e\on~, h.ce <hee",. ozmi"','" 

tlm ....... ~o!.de "" t~'" potkfibe'e. 
N.pi'lklod 3 poik",bjnlB .... ledne 

.. haf" <name" ' tlnolcné:letony 

Vy"""", zeto"'; .. ,,"'u'~n; teI>dy, 

I.jd~, .. ".bk!'" • poptWvkoo • Ij _ 

;'ud JIlMem mohw .... ) .. "O>t u,poko)'\ 

"'po!odo.'y, J~kV"ol, p""e' 'e\,",~ 

I..: ",měnit z. lIk1~oli J,ny j>OČ<:t , 

Jo ""em, ,o. 0110 ubch<>dnl ",,<\t,eIi 

Ol ,;d,ku .~,""'.~nlltI~"" mtknw 
tIiI ,,,,,mcnr \Yrdého, .10 pocttvi/lo 

chov'"" I'o'<ud mtknutl """I f)f)ětwoi ..... 
mMe df\lh~ str""" IlOChvbovo' ° fér hle 
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Zlok ..... i.,ony I", kdy~oIl odevzdal 

Bank.~ . ktelý .am~. ""I oJbor. ""JJI~ 

od""",d'J,cl poe..t bod~. Il.n •• f _Am 

"Y"",ni ocI ... d~no! I.",np ... "jn~ 

l><>tet ,."",t ró,~ych 1>;. ..... , 8&nl<ei 

n""bchoduje, 

Běh .... obc:hod""'n, ""bo pti .,,,Hn, 
• n~w""nlkv n...,1 "","ole" fyzlC.ý 

konlilkL V",lenl obchodnIC. dodrtuJI 

utl' ... odstup od =IVt/lo po<tn<rrll 

S nawtevniky .. uchltl s "",oull'O 

5 poI.nc",lnlm. obcItO<lnl"" JII<1n~. 

.. lad ...... <""u .. J,m vs •• ......,.,..o!<fU), 

.",kv . WoIy.d la B"", kultulV, ","".dl. 

~ ..... kV K hOli P~'P""""",' ntd""" 

nikOm "CfII.nl, NM""M:I mohoo 

od B.ok'''' dosili' pf/dčl "'''M~. , .. '" 
, .. k "'us( <>de •• dIL 1.dy1 bud"" 0POU'" 
\tI. u • • ,nl Bot. kul,u,"" 8.~"ei ",~io 

(o .,..n,t/on Z.If~,,"v' """"".""" r'ec') 

..Ioh, n""I'l!onrk~m b.on~""M Gé ... 

Při "MtiIW JtflllI.ul tu,,!I" ~UtM 

dodrio"", .vyltv a p, .. i<lIIIIfi. ~ul· 

tury. Pokud j_ tlonově Ile", oult",,! 

no """ótev.i I'~~ kultury, ti JSOU.1i I"lt<h 

n .. k~n;k)< ""'~I! "",,1;"-., !>OU.., 

Z"I/etI"u 
r.,,, pro.odla je ""N 1<hmt.t.I"'u~( 

"ml""p,,,, nAv;'''''''n;'' 
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Přílohy ke hře Bafa Bafa 

První setkán' Arabové 
Američtí Indiáni Podle .... bských mHi .. ~ Jome I",e ""I"", 
Z.m~ .. m. byt.. pro Evropany .!>ollm málo d~Jid "~ nygien u. Pouht pomy.-

Mohli ~ .lruL koupI'. prvdbl, smlu_"'" 

:taJ,.t.t. od."., • ,d!<lj, • "myole", J' "'I" 

u!i .. , . ku lt'_ot • ..,..,..,111, ""o ... l. odlesnit, 

vysu~t. pOll~t • """"",. Zemi!. kterou 
.,uvodnl Arnončon. ch,;pali J.ko Integrál"1 

""'-'Čá.t oebe .. m • . ,.1«> nbco. CO oe stqné 

j/lko Iod. neku!",!. ani nop""" ... j . byla 

pro Ev.....,."y ,dro;<m kolonl.lnlho hoh.,· 

"vl . • drOl"m. k. kt.rému ... m~' vlce úcty 

ncl k •• vým ",""'':'m. 

Vět,li, t •• .,mI. je! nenj obdělán •• je .e .ku_ 

tečnosti "<'I>I ; .. " na •• • udi! n,kom" ""J>O./i 

_ • J' tedy k d""","ci. To bylo ""p""l;, 

nepochopoenl opotmých. p;!ČIM prop"""," 

•• njeh ir>d,'".kých pra"d.1 uii,óni te"";, 

kwým """"""uměli oni tl n.Joitl l ~!.i 

• n.Jot .... I.~i 8ngl~ti kok>nisté. 

ZdroJ. AuS. L. <J.ro-~o 1992), P.rad,,,,, 

loot. Turtl. q""rt<'rlJl. p_ 12 

Pbrtugol •• V .d""rál Cab",1 spottil !mI"I ••• 
pob'elf v 1'0« 1$00 V té doW bylo <tf<&>

...tk. Portugal.ko "ml .el k~h ",,,,,.,,,,,,i 
VětšIn. jeho oo)"'.tol byla .. 1"'0 chudá 

• n"",,ocl byly ... denni", potádku Kotohc· 

k' "' ... "" by l. nO ... ",holu moci & ""I,_La 

n.Jen Čln"",t l.di, . 1. i po,nalky o sv+tt. 

Fbrtugoki byli ti"" CO .Id~h ze 'pŮoobu 

1"0," jlhoa"",,,,,k~h In,Mnu, udwácent. 

V J""oom ,<!op"" .tá l, Portugal.ko se pi

k -"'I"'h «ll. J$OU t ak b.ti, tok ,,,,,b1ena 

• tak krtonll, lo.i< OnI ne",ohou být.. Jln1 

, ... popi,ule: . V k.kitm domě l ili "",hnl 

.polKn<l. v ha""""" _ j$ou tak p/átotšd, 

fe to, co ""tli jedno",u. potři vtem." Byli 

fo""""",,,; d.!tkoo JejICh l lvoto. J"Jlch <dra

.1", i k oe "",<yd .. " bez !atol. Zprli.,.. k,..,; 
oe n. ,a&\tlm !e<t..actého OIoletl zatol'; 

d"." .... ' do hmpy, podnk"""ly předsta
,,"'.,., čtenál\l, • ,"k oe obJ .... 'fy nlkony, 

které "l,~nl. !>"OdO) kn ih o j,lni A.merlo:e 

umol"""oly pouze ... "lášln(m p"""o,nim. 

Zprtl.y popi""""ly ,pusot. l,vo"'. kte<ý byl 

mr>Ohem pI',talh'~Jší ,I'em""'ou ,.helej!;' 

ho t .. OU • E.ro~. Bohatl . mocni ... obll· 

•• Ii ,0>101",,1 •• ta, ... , ,,,,, ,1; "«ha' SI tyto 

inlormoce pro .. t><. 
Zdroj: l.ewington A. (1992). Rom!<>

.-tOl Amerond,oM. Bnghton: W.yl.nd, 

"' "-'" 

k:ni .... pouliti '""f<tnmo papiru )" JIm 

odporné· nIC ne","lo O/:~" lo ""jlmkoo 

"'""v . ... p/ipad~ poul lnlCh ...... ~ů pi.,u). 

Protot. 'yto • JI'" ne<,,,é ol'''''v p ..... Odi 

levá ruk ••• tá •• .., .. ma nK""'" Ne,,! 

n.kdv o.dobe ... pr,"one'" -""" býv. pm.á 

ru'o_ N..."". by nlk""'. bel o~ ledu .... to, 

P' d"kI.dn~ hyl. myta, .. l"Iat nO t •• 1 

ÓI hl.,,~, • onI by ""mol. být poul"'~n. 

• bd""",u , neoé<tn~h a la. to be,úé.~ 

nyeh Ó~o"Ů_ T.kov~~ . ocl .. E"""",n~ On, 

nopo~mnou. 

Zdrq: Ma"""fI. G. (1983). A Reed Shoún 

bll litl: IVind Hormondoworth. ~ngu l n. 

pp. 23·24, 



Záchranná akce 
Cll 
Prověřit schopnosti a kompetence v procesech změny. 
Cíl hry 

Radek Hanuš, 
Michal Paulíček tl tym 
Projektu Outdoor 2001 
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Záchrana zraněného ze vzdáleného a těžko dostupného mista v horách. Vyzkou5et v co nej reálněj~' situa
ci řadu praktických i teoretických áuseností a powatků (strategické rozhodování. týmová práce, volb<! 
mezi kompetit;vní a kooperativní strategií. komunikativní dovednosti. zátěžové situace). 
Charakteristika 
Inscenačnl hra_ Skupina účastnfkúje vyzvána ke spolupráci na Z8chranné akci ztracených turistů (horo
lezců). Ve stanoveném čase jsou jednotlivým členům skupiny předány speciálnf vědomosti a dovednosti. 
heré spolu se zvolenou strategíí rozhodnou o výsledku mise_ 

FyZIcká zátěž 

Potet hráčů 

, 

Teren 

, 
3-' 
10-30 

Č<ls na pf'pravu 
Instr na ří ravu 

Denní doba 

členitý -:.. lesy, skalní útvary 

2 hod. 

2 
kdykoliv. 
ideálnl pod· 
v&er 

tas na hru 

Instr na hru 
Ročn, obdob, 

4-S hod. 

3 
kdykoli~ 

Mapy. lana. smy~ky. karabiny. kladky. úvaly. pila. ba toh. lepicí 'páska. sněžn ice. 

• Popis hry 

Libreto 
Účastníci jsou jednoho dne poiadáni o pomoc při realizaci záchranné akce. Podle ziskaných informacf 
od obyvatel blízké chaty se dva jejich pfátt:lé. horolezci. vydal! veera odpoledne na skály a do dn..ohého 
dne do rána se nevráti ti , přičemž n.!ÍvlQt očekávali ještě týž den večer. Již večer se ale velmi zhoršílo poča · 

sl. přišel silný nárazový vitr. boule a padaly kroupy. Je velká pravděpodobnost, že do~lo k ú","zu na skale 
a ke zranení, která jim zabránila v bezpečném navratu. Dle charakten..o činnost,. kterou vykonávali, a roč
ního období. je možné očekávat poraněni páteře. zlomeniny a podchlazeni. Ztracené horolezce je tieba 
urychleně najít H v případě potřeby transportovat na bezpečné místo. Během transportu múže být nutné 
překonat říčku. která se během noční bouře značně rozvodnila. 

Pravidla 
Skupina záchranářil má 1 hodinu ~asu v místnosti na připravu strategie a taktiky postupu v tcrimu. Bě
hem tohoto času mohou vyufit konzultaci s odbornlky na a) diagnostiku zranění a prvn[ pomoc. b) výro
bu nositek. c) stavbu lanovky. d) vázání uzlů. e) orientaci na mapě, f) práci s materiálem (úvazy. karabiny). 
Po uplynuti 1 hodiny přípravy má skupina záchranář\J 3 hodiny na realizaci záchranné akce v terénu. 
Pokud se zraněné nepodaří včas transporto~at do bezpečí, snižuje se jejich hnce na záchranu na mini· 
mum II mise se tak stane neúspěšnou. 
Je na skupině zachranářů . aby přijala správná rozhodnutí a aby se správně rozhodla pro: 
• model týmové práce 
• způsob vedení a plánováni 
• komunikační a rozhodovad procesy 
• reálný způsob řešeni 
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• Metodické poznámky 
S družstvem se pohybuje jeden instruktor. Odpol/ rdá za bezpelnost družstva a může v průběhu hry Vi 
korigovat nesprávná rozhodnu tí. pokud by hrozilo, že II jeho diJsledku družstvo hru nedohraje. Protože ~ 
přítomnost instruktora snižuje tlak na vlastní odpově<lnost a rozhodování účastníků, je možno II někte- ~ 
Jých fázích ponechat družstva samotná nebo pod dohledem z dálky. dovolí·1i to požadavek bezpečnosti >-
družstva. 

Konzultace 
Práce s materiálem ~ kladky, karabiny, úvazy. typy lan, smyčky (4 osoby). 
První pomoc ~ po příchodu k raněnému zajistíme stabilizaci hlavy a páteře a zkontrolujeme: a) krvácení. 
TF, barvu pokožky. b) dýchání. dýchacf cesty. c) stav vědomí - bdělý, hlasové podněty. bolest ivé podněty. 
bezvědomí. d) fyzické vyšetření (kontrola páteře, hmatová zkouška, senzomotorická zkouška - zápěstí 
a prsty, noha flexe a extenze)_ 
Nakládání na nosítka - min. 6 lid i: stabilizace hlavy, připoutání k nosítkům. 
Podchlazeni - mumlání, svalový třes. zpomalené pohyby, světlá pokožka, málo hmatný tep. ~Kick them 
and feed them." Těiké podchlazení - apatie, neschopnost mluvit_ Zabalit, nepohybova t, zahřívat a trans· 
portovat. 
Zlomeniny - stabilizace, nezatěžovat. transport (3 osoby). 
Výroba nositek - materiál, výroba nosítek. polstrování, připevnění pacienta. nošeni nosítek, péče o paci
enta, stabilizace hlavy (3 osoby). 
Orientace na mapě - barvy, vrstevnice, cesty. skály. směry. převýšení, měřítko (4 osoby). 
Stavba lanovky - uvázání lana na strom v dosta tečné výšce - na jed né straně napevno. na druhé na liš
či smyčku, stáhnout dolů a vypnout silou více lidí - připevnění nosítek na čtyřech bodech, zaj ištění 

raněného za úvaz nezávisle na nosítkách. upevnění kladky, přetažení nosítek, sundání nosítek z kladky 
(3 osoby). 
Vázání uzlů - loďák, liščí. prusik. osm ičková smyčka . p rotisměrn á osmička, přivázání klády na kládu -
tyče na tyč (3 osoby). 

Časová struktura 

1.-10. minuta úvodní diskuse, ujasněn í cí l ů, rozdělení rolí, struktura přípravné fáze 

10. 20. minuta konzultace a) orientace na mapě konzultace b) práce s materiálem 

20. 30. minuta konzultace a) první pomoc konzultace b) stavba lanovky 

30. 40. minuta konzultace a) vázání uzlů konzultace b) výroba nosítek 

40.-60. minuta konečná stra tegie, role, úkoly. ta ktika, kompletace materiálu 



Chilcoot 
Cll 

Jiří Kratochví l a tým projek
tu PRVOSJEZD 1999 (Ceská 
k aJa kařskli reprezentace) 

Týmové spolupráce. schopnost řeSit problémy při velkém psychickém", fyzickém zatížení. 
Charakteristika 
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Závod týmů. Dlouhá, členitá trať s velkým výškovým pfevýšcním, Postup na trati vyžaduje enormní nasiI
zení jedindJ 1/ týmu, ale také správně zvolenou strategii postupu a realizaci jednotlivých kroků. Vyhrává 
chytrý. silný 11 odhodlaný. 

f zlcb zatěž 

P5ychlcka zátěž 
Počet hraci, 

Teren 

+ Popis hry 

Ubreto 

4 
4 

30 

čas na př ípravu 
lostr"<I r, ravu 

Denní doba 

2 hod. 
4 

kdykoliv, 
vhodněi~j je 
podvečer 

Cas na hru 

Instr n" hru 
Ročo, obdob, 

2-4 hod, 
4 
zima 

;;;~";:,::::~~:::~~~~~S:~kY. smyčky. sirky. nože, sekery. pily. batohy, lékár-
~"",,,~<, ,~,;tk" .. mapa . buzola. luk. Jípy_ Videofilm Poslední 

Banjo podborouje ~otlO/Jtli obro{J/ mut'" pDdojlclch I,J/J~rpónrm do snihu ued/~ suZky. othsni obro{J/ mutll S tClr

dym poMooem oN upfených do /ooovi IiÓn~. plekročujfcíeh bez {Oslouení mrtoá télo. nekonečné smulné obro{y 
sl~k ,m"{liJeh koni no Wlure POS8. Aby pFedf.'Šla hladomoru. krmadsJ:ó jf{dn/ policie pfes chi/cootské sedfa tlikof,o 
nep!Jstfbe{ pm,néjoorre runy ~""b. S pétadooceU kilogra my "oHodu a/:J'SOluujl mut; uýstvp po Colden Stoirs o 40km 
s le{ky člyr;Cl!lkrrk zralÓ horečko piše pMih a Posfedním velkém dobrod/ll~swr. 

" K nohelm tr dóm <fr1t" pruty. ""ba se uclb~c nW(ÓtTm", lót.ltreéné (6"yliwlnr písně" silny. působitlý doktlment končI. 
V nostol"m tichu "; tNCf.'t lidí fIOmočka"ých no pod/otl.' vyhřáté horské dftoénice klade otó~ku. Co je <> neblitf{dJ 
hodiná,,", čtká. Pochllbnostl/ {/:Jyrek no<Mje na pohodff teplt ji{by definitluně mi~r s pffchodem dooo Instruktoro 5tl'6· 
scj{cich nómro{u ~ reroenýci) vitrouek. 
Neup!IJ'~ vfc neť i'ftvrthvdino o lidé se k soM tisknou kolem lompoo osvíceni tobule S mapou a trochu nwéfic:ni po. 

slouchoj; praUldfo hry. J~ sedmnáct pod nulO/J. Javorn{ky s~ třpyt( námro{ou ue stud~né !oonout nod. Dech se v mě· 

!fčr.im sultfe mblf u páru nad Mouomi lidi hledajiddJ ve u{ájemni bff{kosti trochu tepra, 
Opodál. témU { dosahu lomPIJ. tekó pět $(1 klfagramiJ nóklodu. StonolJl§ré Koncdski jl{dní je tésne pod urchulem 
hřtb~n~. Mnohem viJ§. ne{ se dokót~ vyIplhat fedó nit ~o"k ~ komlno roubMky. u!Jsoko. pftuysoka. V pFe"'1(,I~m 

8néhu oyMópló st~{kaj<k pn s patole {O cholupou. pfts louku (I pa~ pUma U(l!ob~l1u gropou. "rojem {esc. Na "rt:h"l" 
prústku kontrolujt j/{dnfpoljc,t nÓHod. 

Jedno petfclhev minerálley u6t.! bla II piJ!. Vbo/fku j~ jich šest. Do batohu st doj( nalo~it a neporuk"é na ",chul 
proSt!ku vyMst d= at rl'i. To je 18 n~bo 27leHo. (jeden deo{tlleiloog bali~ j~ dost. w:h1edem Ic tomu. fe no "rcho{u Ustu 
nekvn«.j~ lfebo nu{oul bif{ky II .j~t k ro{culnllcu. kdcje dal! .. s!Onoui&tif o dobruslil,. do"'ou(ol. dOpOtácet st: <piltky 
ke stl'edisku, Podle /J{o~mídJ sil pli/o{it nebo Vllhcxlit bollk. sundot Iyl~ ° oydcl J~ (ose do kopce. Nebo předat botuh 
jinému nosi~1 o uhónét oklikou Ie mistu dol!;{ pl"eHádlcy. MoZných taktik je mnol>o. lád",j /JJa~ <{ týmu nesejme 10. Co 
dilá {t"lO hry ~kolJ1A u v,)le. úleol, který m,iZe tům (oc<:fit nebo ro~lotil. ProM,! piJ/t,,,,y míleludu po ste{cc (uOct:jo'c f 

se O mra{!oé horskt noci. A být pronl. komu se 10 podu'''. 

Pravidla 
• Úkolem týmu je pronést pfes defino\lanou tra t \le lké množst\lí nákladu značné \láhy. bolená hmotnost 

lá\l isi na \lěku účastníků. jejich kondici a pohu členů týmů . Měla by lfŠak být takowi. aby po jejfm 
oznámeni soutt:žrcr . Iehce poklesli \I kolenou". 

• Rozhodující je "Ýsledný dosažený ČIIS. upr.wený o trestné penalizace. 
• Na tratí jsou čtyři dllležitá místa. Start, Chilcoot Pass. White Pas • . cír. Úkol je splněn ~ okamilku, kdy 

přes d~ě označené kontroly (Chircool Pass a While Pass) je dopra\len celý objem zásob do elle. Cel~ 
tým je ~ dli nastoupen a !1I dostně haleká (heyáá.hcfhafhcj). 

• Zásoby nesměji být nijú poškozeny. nesmějf se ~Iáčet po zemi. házet, pouštět S\llIhem II td . 
Za poškozeni části ~Ýlbtoje a zásob je pena lizace 15 minut . Za ztrátu částl materiálu a výzbroje je 
diskvali fi kace. 
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• Před začátkem vynášky zásob musí tým zfskat potvrzení na veterinární stanici. Kan<ldská vláda 
připouští využití lidí místo tažnYcn ma lamutů. Chmol/é týmu prokáži schopnost nahradit psa pokřikem Vi 
(heyáá-hafllOfhoj) na veterimím, stanici. ~ 

• Tým se snaží spol«ným nasazením sliven členů vynést cisoby co nejrychleji. K~ždý člen týmu ~ 
nese sám svoji vlastnI ~vynášku". kterou si na startu naložil na svá bedra za tým. Nikdo mu fyzicky >-
nepomáhá, 

• V prvni třetině trati je mezistanice-překladiště zásob {Chi!ooal Poss). Zde je silný prvek pro strategii . 
Protože členové týmu "vynášej í" zásoby na pfekladi§té a jiní členové téhož tÝmu odtud na druhé 
kontrolní mfsto \Whjte Poss), herý je \I druhé tfet.inli t rati. Ll\dný člen týmu neml,]:e projít sám <:elou 
tra t se svým nákladem. To mamená. že ~vynáška" má vždy dvě části . Napr. sud le startu je nejdříve 
jednlm členem týmu dopraven na překladi~tě a odtud ho můie jiný člen týmu transportovat na druhé 
kontrolní místo. 

• Ai jsou vclkeré zásoby "vyneseny~ na druhé kontrolní místo (White Poss), může celý tym společné 
dopravit zásoby do dle tak.jakje to nejrychlej!1 a jak uml nejlépe. 

• Metodické poznámky 

Atmosféře rozhodně pomohou atmosférotvorné prvky: instruktoři ve skautských kloboucicll (kanadská 
jizdnO, kanadská vlajka , country muzika z minulého stoletr, nesmlouvavé ai of,ciálnl lIystupován( dOstoj. 
nlků kanadské jízdní i kanadské veterlnárnl stanlce, dostupný čaj ve vámici na kontrol nich bodech. 
Hlavni překážkou musí být vynáška na Chilcoot. nikoli sjezd na lyžích. Délku vlastn fho závodu doporu. 
čujeme na cca 3 hodiny. Zavodu sluM tms. sll' na druhou stranu by neměl končit kolem 4 hodiny rannJ. 
S tlm je nutné počltat pro určení začátku závodu. Pf; sestavování nákladu je potřeba vychazet z dosaž l· 
telných mlstnfch prostfedku. Takle jednou to mohou být kartony minerálek (min. 30 kartonů po 61ahvlch 
s minerálkami; 10 kartonu na tým), pak to může být nošenI vody. kdy se na Chilkoot nosi plné ~anystry 
či konve vody z potoka a nahoře se vylévají do kádí (čili sestup bez zátěže) anebo posbíráte ll!lsoby dřella 
(trámů, kůlu, !palku). beček od piva. pytle s prs~em. pytle s uhlím atd .. 

Proč II limi? 
Mil jlt o velkou zkou~ku typu DRV. tedy " orváY"čku ~, skutečnou výzvu, je tfeba. aby se ':'Iov,),l( v jejím 
průběhu alespoi'\ jednou sám sebe zeptal , má·1i tohle zapotřebí. .. 

• Po vlast,,1 mot'vaci (videofilm Pos/ednf velké dob,domis/v!? kter;i vyrazí v~e!l1 pHtomným dech. 
je na mlstě stručně, jasně a vystižl1ě vyslovit pravidla. Mnohomluvnost není vhodná. Pak opět 
věcně a s patřičným imperativem požádat účastníky, aby.se béhem deseti minut pfevlékli a přišli 
s definovaným oblečen ím a výbavou ven. V~e je dobré mít napsané, případně zobrazené. abychom 
každému účasts1lkovi vrazili do ruky papírek se sell1amem oblečen i a pomucek. 

• Ve hfe lze uplatnit celý příběh zlatokopů na AljaŠ<:e. To znamená, že první tým, který proběhne metou 
dl , odklildá své zásoby a jde si vybrat jeden z mnoha Claím,). Počet claimů je dan pottem týmů. 
A na tomto vybraném záboru se snatf vytěžit co nejvlce ~ zlatil~. Zlatem muže být např. ve sněhu 
ukrytá bedna sladkostí anebo ma lé láhve šampaňského atd. Celá hra dm potom dostává jiný nádech. 
protože nejbohadf cfoim často zlská družstvo. které nebylo v cíli první se svými zásobami. 

• Přenesení se uprostřed ~Iahé srpno~é noci do situace k smrti unavených lidr trp ldch zimou 
a nejistoľou v cizí. drsné a nesmlou~avé severské krajině vyžaduje vit než značnou dávku 
předsta~ivosti. Jiné než zimnl uvedeni tim pádem představuje příliš mnoho ruznych .. jako· . 

• Uvedeni v timě (stejně jako zimnl kurzy vůbec) umožňuje pracovat s reálnými. 
nesimulovanými podmínkami. prožitky a pocity. Vede k silnému uvědomění si ~ýzni!mu 
vz"'jemné lidské blízkosti. spoldenst~f. 

• Ni! druhou stranu program Jednoduchostí a jednoznačnosti obsažených prvku podporuje to, 
co by melo býtjednim I cílů límnich kurzů: porozuměni tomu. že zima (pi'inejmen!;im v ndieh 
podmínkách) ve skutečností neni zlá. krutá. ani nepřátelská. Lidé si o~ěři. že dokud jsou pospolu 
a do~ud jsou v pohybu. nenl jim aní ve ~etkém mrazu nijak zle. Nepochopeni tohoto zěkltldního 
principu pobytu v zimnf přírodě vedoucí napřlklad ke zvolení zmlnené štafetové strategie znamená 
.strádání zimou. dlouhé minuly osamělého čekáni. pokles motivace a ochabnud vů le. I neúspěch pak 
je jasnou 11 nekompromisnllekcí. Práv~ tato lekce.se může někdy ukáz!lt jako cenn .... ocitnou-li se lidé 
v obtíZne situaci například při necekaně 2mene počas1" v zimnlch horách. 



Múzy 
Cíl 
Rozvoj pohybově-výtvarné tvolivosti a fantazie. hledáni inspirace 
z rOzn9ch úhlů pohledu, V'{tverná práce 5 různymi materiály. 
Charakterist ika 

Marie Šmoková, Marika Ha
nušová, David Másilka, pro.
Jekl UHEL POHLEDU 2002. 
ka tedra rekreologie FTK UP 
Olomouc 

71 

Pohybově'yYtvarná dUna. Tvorba 3 obrazů z rúzného materiálu na 3 rume inspirace, pohybem iI hudbou. 
Výstava ji v~běr jednoho obrazu, který zpětné inspil1)je k pohybu na hudbu. Sledování Múz i skupinek 
vytvarnlkO se děje pouze pomoci zrcátek. Je nutne mit 3 instruktory. kteří se vydrží pohybovat 15 minut 
jako Múzy. Jejith různé pohybové vyjádření je fádoud. 

F zlcká zátěž 

Psychická zdtel 

Počet hračů 

Terén 

Malenal 

2 

4 

15 

čas na přípravu 
Instr ni! přlpravu 

Den", doba 

louka ti větM mfstnost 

40 min, 

1 

kdykoliv. 
vhodnější je 
podvder 

Čas na hru 

Instr na hru 

Roční období 

1,5 hod. 

3 
kdykoliv 
(v zimě 
uvnitn 

Ctvrtky A4 (3 pro každého výtvarnfka). barvy. křídy. fIXY, barevné p"pílY. bavlnky. 
hadříky. knomky, přírodnr materiál (l isty, jehličí. šišky. kapradí, květy). lepidlo 
(rozlité do ke l ímků). nůžky (vícero, I~e jedny pro dvojici vedle sebe). karimatky. 
zrcátko pro každého, hudební aparatura. 3 kostýmy pro instruktory - Múzy a 3 CO 
doplňujlcr vhodnou hudbou pohyb II kostým dané Mú~y . 

• Realizace hry 

Jde o dflou spojujíd hudbu, pohyb a výtvarnou tvorbu. 
Výtvarnici se usadí na misto zády ke středu kruhu. přichází první Múza - tančicr na klasickou hudbu. 
Výtvarnrci ji sleduji pouze skrze zrcátko <"okem kamery") a jejich úkolem je ne<:hat se inspirovat hudbou 
a pohybem k vytvoře ni svéllo obrazu z daného materiálu. Maj i na to 15 minut. Múza tančí celou dobu. 
Poté se pl'emlstf na jiné místo k jinému materiálu. přicház ! druha Múza· tančící na rockovou hudbu. 
Vzniká d ruhý obra! . Po 15 minutéch se výtvarnici opět přemísti k materiálLl, který Ještě nepoulivali a vy
tváří t!'etl dflo na ti'et l Múzu se současoou moderní hudbou. Celou dobu sledují Múzy skrze zrcátka. 
Obrazy se umlstf do vnitfolho půlkruhu ved le sebe, v~ichni jsou pozváni do galerie a prohlédnou si v!ie<:h
ny výtvory. Při druhém kole si vyberou Jeden (jejich autorem je někdo jínÝ). h erý je nejvice oslovil. Posadl 
se s nim zpátky do kl"\lhu zády ke stredu. Na zadn! stranu napíliou název obrazu a čl510 Múzy, kterou byl 
podle jellch názoru inspirován. 
Do vnit1nlho kruhu vstoupl umělci, kteN SI myslí, fe ~\,braoý obraz pa tN 1. Múze, pustí se jeji klasická 
hudba a 001 mají pohybem Ltvárnit název svého vyvoleného obrazu. Ostatol je pOlorujl V zrcátku a hrají 
si s možnostmi růlnýr:h úhlů pohledu. To samé se opakuje s 2. a 3. Múzou. 
Najdou si autora ObralO. který si vybrali. sdě" mu své dojmy. proč je zaujal, jaký mu dali nálev a Ida 
správo! uhodli inspirující MÚIU . 

• Metodické poznámky 

Příprava 
Rozložíme karimatky do pulkruhu, pro každého výtvarníka pri prav'me vně pOlkruhu 3 čtvrtky, zrcátko 
a rozdílné materiá ly (např. 1 lepidlo, nužky a hadi'íky. 2 barvy. 3 barevné papíry, nOl ky, lepIdlo. 4 přírodn! 
materiál , lepidlo, 4 kffdy.J. připravíme hudební aparaturu, 3 rozdilné: hudební skladby a odpovrdajfd 
kostýmy pro tři Múzy. 
Dů ležité je umístěni vše<:h děl na viditelné m'sto. očíslováni a vyvěšeol hitatnl tabu lky. kam v~lchoi mo
hou udělit body 3, 2 , 1 obrazu. který je zaujal. VYhlášení nejlepš1r:h 3 děl. Tento poslední bod je vhodný 
zejméoa při vě~ím počtu výtvarných skupin, aby si všichni prohlédli i díla zjiné skupiny. Stylizace vyhlá· 
šeni může být růmá podle ladénl celého kurzu. časově je vhodoějši až druhý den po dílně. 

Témata pro review 
O propojení hudby. výtvarna a pohybu, o zpětné inspiraci výtvarna do pohybu, o vizuálním vjemu skrze 
zrcátka ... Rozhovo~it se o jejich pocite<:h ... 
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Inspiromat 
V mé původní pfcdstavé byl Inspuumat souborem střípků nápadů 
a t,pó, které se nevejdou do jiných rubnk. Ukázalo se ale, že je ~elmj 
problematické najlt takove nápady a tIpy, které by pali'ily do ndí 
oblasti a pfltom se nedaly zařadit jinam v tomto časopIse. 
Oospél jsem k rozhodnuti zaloti t Inspiromat Jako prostor, kde Je 
molno prezentovat úzce specIfická témata , která mohou sou~iset 
s obsahem Jmých rubnk. ale mohla by způsobit jejich rolpliznull 
do nezvladatelné !íře. Rád bych , aby se zde obje ... ovaly motivy lellcf 
trochu mmlO hla ... nl lOmý úhel .... á!ných· rubnk. 
Měly by zde být prezentovány Inspl rllti"nl počiny. akce. čmnosti. pR
stupy a (ekn/. Rubnka nablzl prostor pro kaideho. kdo se rozhodne 
obho"at nějaký ten slunečný Čl jiskrové mrazlV'( víkend tomu, že sAm 
iebe pfilepl k tidli pfed počftačem a pokusi se sd~et s ostatním, 
nko ze sve praxe. ~ 

,(1" 
':0./ 

~" 

Mgr. luděk 
Sebek. na ka
tedfe rekreo
loWI!' fTKUP 
v Olomouc. utl 
bezpečnost, 

horolezectvf, Iniciativní, 
slmulečnf a strategické hry 
a18hranlčni syst1my výcho
vy v pHrodé. B~hem ročnl 
výuky na Valdosta State 
University ... Georgii (USA) 
se podílel na tvQrb~ a zaVl!'
deflf modulů vycnovy v pnf"Oo 
<tě do stud,jnfho planu oboru 
učItelství TV. Clen Horské 
slulby CR iI CHs. 
sebekOsoy!cu!et 

I 
J 

" 

ff 
I , 

jIstit ~ 1 
l"lecfzi ... all f.2 
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Ne právě ideální skály 

+ Úvodem 

lezení na lineckých stěnách II cvičných skalách 
je zař-U.Ol/ano do četných kl,lnů ;ll iI~cí řadou Dr· 
ganizacl poskytuj/deh " české kotlině vzdělávací 
programy. Čím dál časte]; se objevuje II repertoá
ru škol. Není d il/u. Nabr:r.í 51! \/ něm si lný prožitek 
a pro mnoho lidi představuje vykročeni do oblasti 
s puncem skutečného dobmdruistvL 
Základní pravidla a lágady vedeni programu, ji~tě. 
f1f CI pohybu na lezeckých stěnách ve spojení s in
spirativnlm popisem aktivit, průpravných cvii':eni 
a hi'ít':ek ul/lidi např. Neuman. 1. (1999). Pft!f;ó{: 
icolJé dróhy, lezccfié stén!} a uýr;houa pro{itkem. 
Praha: Poná!. 
My se zde omezíme výhradně na realizaci progra
mů na p~irodních skalách. konkrétne pak na ska
lách, které ml první pohled vypadajl jako (pro nde 
účely) částečně nebo lcela nevhodné. 
Skály jsou v ndem prostfedl jednlm 1 poslednlch 
kouSků relat,vné původnl, divoké pňmdy. Je málo 
úČastníkó. ktell by byli imunnl vúči romantIce ha
rolezeckých přiběhú přátelství na laně a možnost 
nahlednout do světa. jeni vi dy vnlmali jaka svát 
jim zcela nedostupný či zapovězený, předstčnfIJje 
pro rnnQhQ lidr zajfmavou a <:pr<'lvídl<l PQz(tivni 
zkušenost. 
UšIt dobrý skalní program tak. aby dané skupině 
padl. anii by někde plandal a jinde škrtil, nenlvždy 
úplně snadné. Máme-Ii k dispozici prvotřídní skály 
s sirokým spektrem cest ruzně obtižnosti čl charnk· 
teru. I3'Ik je třeba především uměl vhodně vybrat 
cesty a zajistit bezpečný průběh programu. 
Obvykle se snaz,me, abychom pracovali se zajíma· 
vou ~kálou lezeckých dovednoslí. Je heáé. podaří·" 
se kromě hrabánI se vzhůru - technikou odpolom· 
vanou při skl izni švestek - umoln,t účastníkúm vy· 
zkouset také třeba bezpečí rozporu. frustrad živě 
ucpávky v komíně, Funění v lehkém pfevisu nebo 
delikátní cupitanl pa ukloněné klouzačce. 
Jednlm z klíčů k úspkhu skalního programu je 
ollhad náročnosti. Na jedné straně je třeba, aby 
nam účastníci cestami znullěně neprošli , nejapně 
vtipkujíce. 
Na straně druhé je důleiité. abychom nemuseli 

~šidiť' na etických či bezpečnostních pravidlech 
lezenl. 
Abych byl konkrétněj§1 - moiná jste někdy někde 
na českých skalkách zhlédli následujicí obraz: 
V pétkove stěnce se šest metrti nad (em; se sf· 
(omi o očrch sna{f procovnice pel'sonófnfho 
oddilcní firmy Zevšechnej s.r.o. (ouJole pochopit, 
co jl to kotem dokola popolť{ojrcf instruktor Uka 
o spoďácích o soko/tcfch, JicM. se ma pfidrt.et. 
Nešt'ostná {eno si mli.(e oykroutit krk o domněni. 

te nejspíš pŮjde o nějak! úsfuini pomocníky toho 
šoomeho mládence. který j( prooě ~koušr oofnrw 
rukou nacpat noflU do nějaké díry oe skále. Jej( 
kolegyné sf (atfm na (eml pracné srovnávojí 
v Mouě m(odíkúu dútkfiu!J výklod (} be~peén(}st
n{ch pmvidlech - s paMedem na dotyčného. Jak 
se sice s úsměuem profesionála (ooiem s fedo
vým potem) sna.(! uyhnout oprávnt!nemu skopnu
t{ no kamenité pfedskalf. 
Pro správnost odhadu přiměfenosti a vhodnosti 
cest a aktivit je třeba být předev~im lezcem, To je 
ovwm samo o sobě mála. Zkušenost lelce spolu 
se zkušenosti instruktora umožn' vyhodnotit 
úrovei'i fyzické a du!evnl připravenosti ůČ8stnlků 
pro daný výstup. 
Co ale dělat , stojíme-Ii ve slunné čtl/rtečnl odpo· 
ledne pod hlad~ou kolmou stěnou ozdobenou 
lesklými nyty a nepoetickými názvy cest II čísl y 
výhradně z horního kance jednociferné ~ady7 A co 
kdy~ se naopak rozpačitě škrábeme za uchem 
u mechem obrostlé plotny starého lomu schopni 
jdentinko~at na celé stěně dohromady asi čtyři 

chyty? Co dělat. jde.li o jediný skalní útvar v okoli 
a ~ěf kurzu oče~ává. že odpoledne vystřihneme 
pro platící účastníky kvalitnl/e?ecký program?? 

+ Zásady 

No. máme·ll v batohu n~co víc než Čtyři tana a de
set stldáků a urnime.li tyto věci poutivat, můieme 
uplatnit něco instrnktorské tvorivostl. V podstatě 
si troufám tvrdit, že zajírnavý program se dá reali· 
lOvat při respektováni jistých zásad i v deSt' na zdi 
paneláku. 
Pojďme si krátce pnpomenout. o jaké zásady by 
mohlojit. 

Vědomí cíle a smyslu programu 
Typickými dli sledovanými u skalnlch programú 
jsou: 
V oblasti osobnostniho rozvoje nabiz1me CilstU. 
jež vede ke ~totoinění se s fenorněnem vý<:vy jako 
s nástrojem k rodiřování vlastní komfortnl zóny. 
Můfeme hovořit o lJýchoCJé přírodou. Ui: samotný 
pobyt ve skalní krajině na člověka působí s~ou 
strohou pCJetikou a prostý pohyb po skále nám 
umožňuje na vlastní kůži zažít uspokojení, jež 
pociťujeme. kdy! vlastnlm úsilím a sebepřekoná· 
vÍlnim vytvMime hlubokou vniHni hodnotu věcí 
a čmnosti zdánlivě neufitečných, 
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Jednod\)~e vzato. zmíněnou výzvu II našem pflpa
dl! pfedstavuje pl'echod I horozontálnlho pohybu 
do pohybu ve vertikále. V rovině psychicke to znl! 
mená vyrovnán( se s opuštěním známého a bez· 
pe~ného prostředL V rovině fyzické to předpok ládá 

návrat ke šplhání, což klade podstatné jiné motr.
riekě nároky než činnosti všedního života. 
V oblasti rozvoje sociá lnlho pak nejyYrazněji sle
dujeme během lezenl a jištění posilenf vdjemné 
důvěry, Ne nepodstatná je také skutečnost sdí{~nr 
silného profitku. což normálně vede k posl1ení po
ci lO vzájemnosti a spoluvlastnictví. tedy druhotně 
i spoluzodpovědnost i, 

V oblasti ekologicko-výchovné (čili ve smyslu 
o!ÍchoIJ!J pro přtroduJ pootevřeni dveři do krajiny. 
již nelze lépe porozumět a uchopit j i než skrze pra
starý CI vzrušuj/cl rozhovor. ro~ehnivající se mezi 
přírodou a člověkem - kdy skála pokládá hádanky 
a my hledáme odpovědi. 
Je pochopitelně celé řada dalších cílů odvíjejídch 
se od konkrétnkh dilčich záměru sledovaných 
v jednotlivých vzdělávacích projektech. Ve většině 
pfipadO je pak skála na!Írana prostě jako překážka. 
jako prvak ne nepodobný lanové aktivitě. 

Dodržování bezpečnostních pravidel 
Jak uvidíte níže. budeme pmcovat s některymi tro
chu nestandardními postuPY a prvky. Je proto třeba 
zdůraznit základnl princip. na kterém popsany pří
stup k pnpravě a uvedenI programu spočívá. 
Podle mého názoru je velmi důleiitá hluboká ~na' 
lost podstaty jednotlivých pouiivaných opatření. 
PolJhá posllJšnost v jejich dodriování nestačl. Aby 
vŠilk nedo~lo k mýlce - nenabádilm ~de k nekáz· 
ni - nabádám ke snaze o jl{lro~uměnl principům 

a k jejich respektování. Jde-Ii napřlldad o umlstěnl 
jisticího bodu. pak poslušnost instrukcí manuálu 
organizace. jel mě zaměstnává, mi. řekněme. vell 
uvázat smyčku kolem silného kmene stromu. Tetka. 
Zamyšleni nad prindpiáln( podstatou na~ich či nů 
nás nutí uva10vat o směru ~at(fení zmln!mého 
jisticlho bodu, o působenI jednotlivých silových 
f8ktoru, o směřován i pi'iplldného pádu. Vedle toho 
se ale také pokuslme vybavit si také něco o tvaru. 
hloubce koi'enové části a tedy o sl:3billtě ri'lzných 
druhi'l stromů, věnujeme pozornost aktuálnl stabil
nosti půdy, v niž st rom Toste (svou roli mOle hrát 
napf. I nasycenost vodou), zarnyslfme se nad ar
chitekturou vrcholových skalnfch bloků a pokusf
me se odhadnout jejich soudrinof>t 6 lvMfme. zda 
smyčka vedoucí k hraně skály může pf[ ponybu 
shodit nějaké kamenl. Podíváme se po několika 
rtaných možnostech a pak se teprve rozhodneme. 
Je z uvedeného jasoý rozdíl mezi dodržením pra· 
vldla II respektovánim jistého principu? Zdlouha
vejsí? Nesporně. Kouzloje v tom. že druhý přístup 
nás pfivádí dle mého názoru k bezpečnějšímu. 
trochu inteligentnějšímu (to by nám nemělo uško
dit), ale předev~ím krea t ivnímu pohledu na sk;Ílu 
před n;Ími !to n~m může přímo prosppt). 

Zmíněný tvořivý pohled nabíli zároveň mOstek, 
po němz můžeme elegantně pokročit k hlavnr 
části tématu: 
Pojďme se podlvat na stěnu p~ed ná mi (moc hlad
kou. moc strmou. moc vlhkou, moc těžkou sténú) 
zminěným tvo~ivým pohledem: 

• Co je pro nás klíčové? 

Rádi bychom zreálnili pohyb po dané skále, aby 
se naše programové cíle staly dosažitelnými 
i pro nejméně zdatné óčastnfky. Připomeňme si. 
že naším přánlm by mělo být, aby každý v rámci 
našeho programu mohl najít ~svOj Everest". 
Při pfizpůsobovánl stěny na~im potřebám bychom 
I hlediska výchovy přírodou měli být schopni zajis>
tit estetickou hodnotnost programu. 
V ničem , co budeme na skále dělat, se nesmfme 
chovat neekologicky. 
Program musf na§e Očastníky bavit. 
Na prvnlm místě je bezpetnost. 
U každého prvku věnujeme krátké zamyšlení 
fyzice. uno rozložení a směřování působícíc h sil, 
ůčinku páky či kladky apod. (něco ve smyslu "když 
za to tady zatáhnu v tomhle směru. co to udělá 
na druhém konci?"). 

Co se nám mOie hodit? 
Pasivnl i aktivni vklíněnce. upravené provazové 
žebříky a žebřičky, lanové i ploché smyčky různých 

délek. 
Několik statických lan v dosta ~ ujfcí délce do 30m. 
Speciálně uprnvena síť. 
Trámky nebo klády. 
V určitých specifickych případech nýty a matenal 
pro osazení. 
Bodové karty, zvonky. apod. 
Standardní materiál pro jištěni a lezení - pokud 
jde o dyn~mlcká lana, můfoU plij(t vhod i delšl, 
tzn. vice net padesátimetrová lana. 

A teď k hlavní myšlence: 
Očje skála pro normální lezecký program ndikov
n~jší, o to lvořivěj~1 můžeme být a o to hravější 
a nápad i tější aktivity lze uvést. Necháme se insp i· 
rovat některými prvky a materiálem z technického 
lezeni (proHvajícího svou renesand). Od mimořní· 
ků si - stejně jako u lanov)och aktivit - vypÓj~íme 
sf tě a ráhna. Podíváme se na stěnu jako na prostor 
ke h ře a ře§en l problémů a výzev. 
Jakmile se do toho pust íme, zJistlme, že repertoár 
možností je nekonečny. 
Podstata lezeckého progmmv (poskytujíd jinak 
pfirozenou radost) je v momentě, kdy přlstoupime 
k poulitI technických pom(icek, nutně omezena, 
a musime účastníky motivovat ke škrábání na stě
nu něčím navíc. 



... 

1 vklill!nec 
ve . páre 
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Sbírání či dosahovanf čehokoliv fla stěnu pi'edem 
umístěného (bodu, kartiček, stokorun), zvoněni 
na zavěšené zvonky. řehtání na rehtačky apod. 
může dát s kalnímu programu dynamiku a soutě
živou atmosféru. Soutěži-Ii týmy, mOže kddý bod. 
který ůČilstnfk přine5e, být důležitý a dávat pocit 
uži tečnosti a uspokojenL 
Ze slanění rozmíst lme po stěně páskou nalepené 
karty s bodovými hodnotami_ Pro větší dynamiku 
programu je vhodné takto připravit dle počtu in
struktoni a velikosti skupiny .. ke sektoru. Ideálnl 
je. když každý sektor nabfzl jiný typ lezenl (plotna. 
spam. kom ín, převi s~.) a pokud jsou pou1ity jiné 
technické prostl'edky v nelezi telných Gsedch. (;15' 
lice musí být na dalku čitelné . Nám se osvi';dčil 
poměr hodnot 5. 10 II 15. O něco vice by mělo být 
karet nejnižší hodnoty. Karty .J e t~eba mzm! ... ti t tdk. 
aby bodové hodnoty co nejlépe odrážely obtížnost 
jejich dosaženi. V lehkém terénu tedy budou pětky, 
k dosaženI vyMích hodnot by mělo být lapoti'ebl 
preKonat odpovídající obtíle. Prémii mů!e před. 
stavovat napříkl ad zvoneček za 30 nebo 60 bodu 
umístěný v težkém místě. 
Na začátku jsem uvedl názor, že esencí skalního 
lezení je soustředěný dia log ~Iověka s kamenem, 
s horou. s pFlrodou. Pfes poutitl nejróznějších 
technických prostfedků je cleha sndit se tuto 
položku obsáhnout a lachovat v co největší mlře 
kontakt se skálou, tedy volné lelení všude. kde je 
tajen trochu mozllé. 

~!adka 

o5rn lčko~y 
Ul,,1 

• 10 tipů pro "hluchá místa" stěny 

Síť: J e molné ji zavěsit na nýty ze dVOll vedle 
sebe leíících cest nebo na statlcká lana spu~těná 
shom. Je "hodné buď fixovat i spadnI rohy slté 
nebo síť naho~e opat~it kusem smrkové tyl':oviny 
nebo trámkem. aby Šikmým tahem při zatížení 
nedoch.á!elo k otá~ní plaket nýtů. Karty umístěné 
v dosahll mohou mít niHí hodnotu. 
Traven.: ZavHený hmnol nebo bi'evno mOže 
nahradit Nmsu. Pokud k zavěšení použijeme dvě 
sta tická lana zilvi:šené shora. mužeme umístit 
třeba; dva nebo tři takové traverzy nlld sebe. Ná
ročnost se odvrrí od sklonu stěny. V kolmém terěnu 
trnverz představuje značnou výzvu. Bodově karty 
mohou být podle sklonu od nízkých do nejvyUich 
,",odnot. 
Žebřfčlly: Lze vytvářet soustavy ze žebi'léků růz
ných délek a tvarů. Zavěsit se daj í do stávajklch 
nýtO či skob podle výskytu vhod ných spllr a spárek 
na friendy (aktivní vkHněnce) 11 vklíněnce , v převis

lém terénu i na statické lano. Pohyb po žebNčdch 
v převislém terénu můÍe být přehapivě vyslluj ld. 
Body podle sklonu stěny. 
Upravené tyče, žerdě či oblé hrunoly: Mohou byt 
zavěšeny ve všech směrech a posloužit jako chyt 
pro ruce. FIxovány musí být vždy oba konce. Body 
podle sklom) stěny. 
:Uvažl: Erektn! drobnůstka - použíti kladek nám 
umoti'\uje vytvoři t jednoduchý systém protiváhy. 
jenl v určitém úseku může člověku usnadnit nebo 
vůbec umožnit pohyb po skále. Bodu spíše méně. 
Klasický technicky lelený úsek: Pro pl'ekonaní dal
~Iho ůseku si lezec mOíe sám nést dva horolezecké 
l.ebl'ičky, kte ré bude postupné zapínat do předem 
p ři pravenych karabin. Především v položeném 
terénu je nutno počítat s rizikem skřípnutí ruky 
iebi'íčkem , do kterého se lezec postaví a zatíží ho. 
Karty spíše ~yŠ§ích hodnot. 
Sebepřitáhnutí: Vícenásobná kladka umožňuje. 

aby člověk ~ytáhl na určitou ~'zdáJenost s"'m sebe_ 
Body podle sklonu stěny. 
Jiimarovánf: Po pnpraveném fixním laně m,)"!e le
zec pl'llkonat někteJ)Í úsek pomocí !plhad!a s ruko
jetI. V položeném terénu rnlJže stači t jedno, do kol
mého a převisléhO je zapoti'ebí dvou. Chceme·1i 
šplhadla použít, je nutn6 ůCastn(ky piedem naučit 
s nimi pracovat. Karty spíše vyšších hodnot. 
Klasický kyvadlový traven:: I pomčrně značnou 
horizontálni Hdálenost je podle situace možné 
prekonat přeběhnutim tak. že lezec je zapnut 
do pomocmiho lana. Postupuje tak. že doleze 
k visícímu konci lana opatronému karabinou. Tu 
zapne do svého ůvazku, nlldleze při zacho~aní pro
pnuti lana v opacném smčru než je jeho dl , II poté 
se rozběhne po skále na druhou stranu. Technicky 
poměrně snadné. IIle psychicky n~foČflějši. Karty 
spise vy§§ích hodnot. 



Závěsne háčky: PředstHvují .vyššl dlvčl". MO.!:e 
se $tát, že v položené plotně najdeme na chyt ma
lou, ale jinak ostrou a pevnou lištu. Pomoci dvou 
háčkO opatřených dlouhými smyčkami nebo ještě 
lépe horole~eckým i žebfíčky může lezec překonat 
krá tký horizontální úsek tak, fe je postupně l.ilvě
§uje na lištu a stoupá si do smyček žebMčku. 
Na hladké skalní plotně je možné vyzkou§et sa
mostatnou atrakci pro dva le~ce: oba lezci, každý 
jištěný zvlášť IlInem shora, vylezou po provazovém 
žebříku do poloviny stěny. Tam se kaldý zapne 
na jeden konec pfipraveného pomocného IlIna , 
které visí přes jednoduchou kladku a spolupracu
jíce (jsouce si navzájem protiváhou) mohou se po
hybovat po stěně a snažit se napi'iklad v daném 
čase nasbírat 00 nejvíce bodových karet. 
Mějme na paměti tři věci : 

V žádném prípadě nesmíme se svými hejblatky, 
sítěmi a všemi těmi krámy a bandou účastníků 
otravovat na skalách život těm, jejichž jsou tato 
mista vlastním světem, tedy lezcům a horolezcům. 
Cokoliv na stěně vytvoříme, by mělo být elegantní, 
vkusné, střídmé a praktické. Nic z toho se po na
šem odchodu nesml pova lovat po okolí. 
Ji štění: 

Účast ník·leze(; je vidy jištěn shora, Potřeba umož
ni t p ři hrách s bodovými kartami pohyb po skále 
ve větší šířce nás ale dovedla k zvlá!tnl techníce 
jištění: jisticí lano je v tomto případě uvázáno 
jednlm koncem v karabině v jednom hornlm rohu 
stěny. Odtud vede volně karabinou ve druhém 
hornim rohu dolů do osmy jističe. V úseku mezi 
oběma karabinami se lano stáhne dolů a do toho· 
to průvěsu se zapne karabina s asi 1.5 m dlouhým 
lanem uvázaným k úvazku lezce. Dál uf vše probí
há standardně: jak lezec postupuje nahoru. jistič 
dobírá lano. 
Póvab této techniky spočlvo v tom. že eliminuje 
kyvadlový efekt při pádu, zásadně omezujlcí bez_ 
pečný pohyb do stmn při klasickém jištěnI shora 
přes jediný jisticí bod. TestovaliJsme pády v nejrOz· 
něj šfch mlstech, dokonce i z výšky ze strany mimo 
akčni prostor .vél:ka ~ a zachycenf pádu bylo vidy 
překvapivě měkké a . kyvadlo· minimální. 
Jako neo{;hody sysrému se jeví: 
Zvýšené nároky na obratnost jističe v dobírání. 
Kladka ,.žere~ dvojnásobek lana. 
Délka lana musí představovat vždy aspolÍ trojnaso· 
bek výšky stěny. 
Jelikož fyzika nám yell zachovávat určitou ostrost 
úhlu .vél:ka". nemóžeme vyuHt stěnu až do výk 
obou horních karabin. 
Někdy je obllžné najít způsob. jak umísti t hornl 
karabiny v optimální !lfřce do stejné výšky, což je 
nutně. 

Kdyby do~lo k tomu. fe chybou jističe lezcc nadle
ze karabinu y průvěsu . mohlo by při pádu dojit 
k nebezpečnému zachycenI za vlastní lano. 
Vice použitých prvků znamená u jakéhokoliv systé
mu zpravidla menM .blbovzdomost". 
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Výhody : 
Zásadnf zvěclení prostoru, v němž se může lezec 
bezpe.::ně pohybovat, 
Eliminace .kyvad la" - při pádu dojde vždy k tomu. 
že lezec pomalu sjede do středu průvěsu. 
SnUení pádových sil pusobldch na jednotlivě části 
systému. 
Přestože muj výčet možných nevýhod je delší, 
mysHm. že výhody systému význllmně převyšují. 
Výborné se může hodit i na umělých stěnách, 

zkoušeli jsme jej také u lanových překážek a zadm 
se II něj neukázaly fádné problémy. Z čistě fyzikál
ního hled iska: pokud jde o sily působld na kotvíd 
body, predstavuje menši páku ne! kladky pojl!dě
jlcí na napnutých pevných hori~ontálních lanech. 
Přesto stejně jako pn standardnich způsobech 
zajištění všechny karabiny a tak' obě hornl kotve· 
ní zdvojujeme. 

+ Závěrem 
Věřfm, fe pro inspiraci. což je to, co by rubrika in
spiromat měla nabizet, toho je dost. Se vzrůstající 
módností outdoorových aktivit i populari tou spor
tovního lezenl zaNná být na většině stávajlckh 
skalek dost nával. Popsaný přIstup nám umožňuje 
poodej't se svými účastníky do ústraní starých žu
lových lomů nebo na skály, kam se kv Ci li několika 
sta.ym částečně technickým cestám zajištěným 
zrezivělými skobami nikomu nechce chodit. Za
jistíme-Ii bezpečnost a nebudeme-Ii tím nikomu 
vadit. mM.eme se uchýlit na kamennou stěnu či 
pilíf opuštěného mostu. Sítě, ráhna a žebličky 
při vkusném naara nžování skále obvykle plekva· 
pivě slu§í. 
Jestě je t~eba doplnit nás leduJkf up020rněni: 
Lezení Je potenciálně rlzlková činnost . AutOf" čllin
ku ani redakce G~mnasionu nemúie něst ~ádnou 
wdpovédnost!a škody vzniklé komukoliv pri reali· 
zaci popsaných aktivit cl pou1itf popsaných postu~ 
pO a technik. ať ui by ~Io o škody vznik lé na zdraví. 
životě či na majetku. 

\ 
na při':ky.se pomoci 
vrutů pfipevl'\l dřevčné 
špaliky. heré brnfll 
plitis!<nuti prst u 
~e skAie 
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BEZPEČNOST & RIZIKO 
Snaime Ie ovlivnit vk. J;O můžeme, protole vždy :zůstane hodně toho. co ovlivnit nedokážeme. 

Kdy! se /'ekne bezpečnost. pravděpodobně si vé~ma lidi nejprve vybaví nudnf 
IkoJen! pfi vstupu do nového zaměstnánI nebo .ouladu", her( vylepuje evakuaé
ni fád pro případ požáru a vyžaduje po stavebních dělnících nošeni pnlby. 
Ano. , tak lze k tomuto tématu přistoup it . Nicméně bezpečnost mů!e taU být 
velmi tajfmavým a vzrušujícím " lovem", číhtinlm na kritická místa , hledáním 
nejlep§leh možných variant, bojem 5 lidskými chybami, nástrahami metody. pn· 
rody i okolnostmL Tedy velmi živoucím a zajímavým oborem. kde ono nezbytné 
sepisováni pravidel je jen jednou (malou) částf velkého. pestrého celku. 
Napadlo vás. proč se vlastně II takto onentovaném časopise zabývat bezpeč
nostI? Nenl to zbytečné plVtvfiní mlstem? V!dyi uf děláte v oboru tak dlouho. 
a pfece se nikdy nic vážněj!ího nestlllo_ Pravděpodobné krootíte hlavou a ň· 
kate si. zda je VÍlbec možné takto se ptát? Vždyť pro vás Je pozornost věnovami 
potenc"1lním riZlkňm přirozenou a nezbytnou součásti při plánování. realizaCI 
i vyhodnocenI kaidé ak ti ... ity a věnujete jí proto odpovídající péči. 
Ať ul jste si ... duchu odpověděl i tak či onak. věfim. že . zalistovat st ... této - co 
do rouahu skromné - rubrice můie být zaj lmavé a přínosné. Chci vám ... fdy 
nabldnout zaJlma'lé zobecňuj lcí informace i konkrétní praktické ukázky zvládánI 

--

tohoto v!udypfltomného aspektu ziUitkové pedagogiky. abyste mohli porovná ... at , zvažovat i nesouhla· 
sit . Nečekejte od těchto stránek filozofické studie - těm je vyhrazena jiná část časopisu . Zde byste měli 
najlt pfevUně praktické informace. heré vám pomohou pracovat v oblasti zá!itkové pedagogiky zase 
o něco bezpclněji. 

Máte·h zajímavé zkuknosti, informace - něco, co by mohlo nak ětená/e zaujmout. II chcete-Ii se o ně 
podělit s ostiltnlmi. napište na mou adresu II pojdme tuto rubriku tvolit společně. Věřím, že se v ní pak 
objevl zajlmavé příspěvky, kte~ nam pomohou hledat a nacházet ta nejleplí a neJbezpečn~ší ře!ení, 
Jistě se od sebe máme navzájem co naucStl 
Pokud vás někte~ z ptlblikovaných materiálň zaUjmou natolik, že byste je ch těli ZlIčít sami využívat 
(a také pOZntlt v plné verzi). napište - pokud to bude jen trochu molné. rid se s vámi o tyto matenály 
poděllm . 

Je mým ... elkým pfáním navodit atmosféru sdllenl zkušeností a informaci nejen proto. že každý vážněj!1 
incident (nejlépe ještě pati'ičně ~nafouknutý" a med,alizovany) muže oblatt tálitkové pedllgogiky 
výrllzně diskreditovllt. Ambicí této rubnky je mimo jiné přisplvat v rámci možností k tomu. aby se nic 
podobného nestávalo. 
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Prevence rizik Pwtr Lebeda 

v Outward Bound 
Chci vám na úvod pi'edstavit pojet, bezpečnosti v mez.inárodní organizaci Outward Bound (oi~ rubriku 
Pohledy do suito) II lejména v jejím českém centru. Dulwaro Bound Česká republika, Proč právě ji? Tato 
organizace o sobé říká. že bezpečnost je pro ni na prvním místě. jejf p~rstup mé (pfes y§cchny dUčr nedo· 
statky) vysokou úroveň. osobně ji velmi dobfe znám a koneckoncó. .. Někde se začlt must 
Tento text není vyferpÍlvojlclm obrazem prevence rizik v Outward 
Bound (d~te jen OB) - berte ho prosím jako představení několika 
základnfch kamenů. klen! jsou samozřejmfi doplněny celou řadou 
daliích. O jaké ~kameny · se tedy jedná? Viz rámeček vpravo: 

• Vzdělávání - základní kámen 

• Vlděhidnl 
• belpeénOIJtnl pravidla 
• :tdravotnl tabelPe<:eni 
• skoroprůivihy 
• 5l1fety Review 

Na in!truktory OB jsou kladeny vysoké nároky. protože toho musf hodně zvládat. a to často zéroveň 
I velmi odli§ných oboru. Krom~ svého vlastnfho vzděláni proto absolvujI celou rodu dal~ich IIldělávacich 
seminMii. Mimo tzv. Lasemu OanovY seminM prohlubuFci znalosti i praxi v oblasti kon5trukce a využiti 
nízkých a vysokých lanových pfekálek. skalního lezeni a s lal'lovánr} se bezpečnosti týká bezprostředně 
zdravotní seminář, zkráceně Zdrsem. 
Zdrsem je ",fkendovY seminář. jehol osnovy jsou zalOženy na zku~enosteeh americkě organizace Wilde", 
ness First Aid A!isociation. Instruktofi - lékafi. ktefl p..ooli lntenzivnfm týdennlm výcvikem v belgickém 
OB vb tu nenautI. jak nejlépe obvázat ránu ani jak správně oktřit odfené koleno. ale rozhodně se tu 
doz",lte mnoho prnktických informaci, kteť't vám pomohou v pi'fpadě ohroleni zdraví li života nezmat· 
kO\lat. tl pn záchraně postupovat rychle 8 efektivně. Velmi zajímavou intenhivnl fOMnou se mj. n8učlte 
jak pn záchraně neohrozit ", Iastní i,vot, podle mechanismu úrazu odhadnout molná poranění. stanovit 
anamnézu. pi'edat kvalifikO\lan!' zjiJtěné poznatky lekan:.m nebo třeba tmnsportO\lat nepohyblivého 
ú~a5tnika z nepřístupného terénu. V rámci realistických símulaci se můfete oCitnout II roli koordinátora 
skupiny lidr. kte~r se prállě dOZllědéli o pádu dllOu aut d:! nedaleké. ~patně přístupné stn:e - a mohu po. 
tvrdit. fe je to zkušenost k nezaplacení. Jednodu~ dži tkoll!Í pedagogika se vMm v~udyl 
Kofdý instruktor OB je pOl/inen projft tímto víkendOllým 1ikolením jednou:ta dva roky . 

• Bezpečnostní pravidla - psaný pomocník 

Jsou·li jas,,!! dána pravidla, pak je k lemu se vztahO\lat. s lim se poměfovat a na co se odvolávat_ V OB 
CR jsou bezpetl'lostni standardy soubistl Manuálu il'lstruktora. studijního materialu. ktetý má každý 
instruktor k dispozici. Providla byla sestavena "a základ!! mezinárodních sťandardů OB spolu s vyufjtím 
Lkuienosti a znalostí našich instruktorů . 
Vymezují vSeobecné povinnosti a odpovědnosti il'lstnJktoru j vede"í organizace pn pfípra",é a realizaci 
programú. obsahUjí a le i závazné metodické pokyny jak uvádět některé konkrétnl programy. vyžadující 
zvýšenou opatmost. Jejich smyslem je mil'limalixovat skutečná rizika pii zachovanl subjektivního pocitu 
nárofnosti. dobrodružnosti a originality jednotlivých aktillit pro ú~astniky akci. 
Najdete tu pra~idla obecnlÍ. pravidla pro lIedouclho instruktora kurzu, instruktora zodpovědného za pro· 
gram (kal:dý progra m má slIého garanta, který je mj. zodpollědný i za bezpelnou přípravu i pruběh pro
gramu). pokyny pro zdravotníka II dále kapitoly pro jednotlillé programy - \/Oda. skály. lana. programy 
v noci atp. Soulástí je i stránka s důlefitýml kontakty - od lIedenl organizl\te až po zdravotnícka zařízení. 
Najdete tu i Krizový sténat. který popisuje krok za krokem, jak postupO\lal v prípadě vážného úrazu fi 
psychíckého poraněni. 



; 
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• Zdravotní zabezpečení - informace předem 

Sa mozfejmostí jsou zdravotní deklarace vyplňované pred začátkem akce. Používáme dva druhy: podrob.
nější - pro delší a náročnější kursy a zkrácenou verzi - pro hátkéjednodušší programy. Předem určený 
(a účastnfkCam představený) zdravotník pak může např. konzultovat s účastníkem jeho roli y náročněj
š ím programu. Zdravotník vša~ většinou není lékař a není v jeho silách vidy deta i lně porozumět uvede
ným informacím - i proto existuje tzv. zdravotní rada. na kterého je možné se kdykoli obrátit v pnpadé 
nejasností či pochybností. 
Součástí této prevence je i .zahřáti" - protažen, před aktivitami. kde hrozí např. na tažení svalu v dů

sledku vykonávání ne právě obvyklých pohybů. Postupem času jsme do této kategorie zařadili i některá 
krá tká, na pohled nevinná cvičení, protože se ukázalo, že při nich paradoxně dochází k drobným úrazům 
častěji než t řeba u náročnějších vel kých programových bloků . 

• Skoroprůšvihy - tentokrát to dobře dopadlo 

Výborná pomůcka , která přišla l austra lského OB. Tento jednoduchý formulář (v originále se jmenuje 
Near Miss) vyplňují instruktoři v případě. že se účastníci (nebo on i sami) ocitli v situaci, kdy byla ohrože
na jejich bezpečnost nebo vzniklo vážnější riziko poškození jejich věd či majetku někoho dalšího - když 

" se vlastně nic nestalo, ale stát se mohlo" . Příkladem může být mnohokrát bezpečně odvedený program 
(skupinka několika účastníků jde s navzájem svázanýma nohama), který se díky rychlému a nečekanému 
rozhodnu tí skupiny o změně trasy změnil v potenciální průšvih (přechod po úzké lávce nad hlubším 
příkopem). Z dalšího popsaného případu vyplývá, že je třeba počítat s tím. že i večerní společenský pro· 
gram. jehož základem je ruleta a směnky v .kasinu". může být nebezpečný - je-Ii meli účastníky bývalý 
ga mbler. Některé skoroprůšvi hy potvrzuj í nutnost dodržování stávajících standardů - např. použití plo
vacích vest i na klidné vodě. (Při plavbě na voru zbudovaném z barel ů a klád jeden z účastn í kú přepadl 
po zádech do vody a noha mu zůstala neMastně zak líněna na voru. Vesta ho ale držela nad hladinou. 
mohl tedy dýchat a být bez paniky vyproštěn.) 
Zveřejněním těch to sit uacf lze předcházet jejich opakování (a také tomu, aby někdy příště museli instruk· 
toři výše zmiňovaný krizový scénář použít). 

, 
'~ 

, • -'. • , 
• • • , . • • 
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• Safety Review - pohled zvenku 

Zajímavou fl výzoaffiOOU součastí prevence jsou tzv. Sefely Reokw. O co jde? Do kiltdé národní !koly 
OB zavítá jednou za dva roky tym yět§i l"lOu tff az pěti zku!en~h instruktoru 1 jiných evropských ti té· 
mo~kých center OB. nto lidé během několika dni navstiví m!kterou z probíhajících !lkd. pozorně vJe 
sledují, pročítají materiály 50uvisejíci s bClp«:nostl a zejména st' pteJI - lostruktorÍl. vedenI organizace 
I spn:lvce střediska II materii!.lu - vk<;h. kteří mohou bezpcl:nost nějak ovlivnit . A často se ptaJI tak, jak 
by to vás samotné doma nenapadlo. protole nejedou ve vyjetých kolejlch typu: ~tokhfe se to II n6s d~/a(o 
utdycky" - jsou schopni podívat se na v§e z nadh ledu. Je to dob~ nastavené zrcadlo, ve kterém kdo 
chce, můie vidět mnoho užitelného. Souč/Jsti Je i závěrečná :zpráva se shrnutím v~eho podstatného. 
s dopoTtl~enlmi 00 je třeba změnit i 5 nópady fi návrhy na efek tivněj~í fungovánI. OB CR čeká letos mimo 
jiné dopnu;ováni krizového managcmentu. který 1e§1 postup vedeni orgl'U'lizace v p,"padě valného úrazu 
Čl úmrtí směrem ke statnim organúm, p~lbuzným. médiim atp. 
Zařídit si takové vlastní malé ~Safety Rev;ew~ jistě lze. j kdyf nejste součásti mezinarodni organizace: jde 
jen o to najll ty správné lidi (odb~ zdatné a se zdravým .selským rozumem") a brát jejich pohled jako 
cennou zpětnou vazbu. z níž lze hodně získaL 

+ Závěrem 
Tolik v tomto čís le o prevenci v Outward Bound. Chcete-li vědět vlc, pak se podívejte na následující in ter
netové stránky: www.outwardbound.a (OB CR); www.outward·bound.o!ll (OutVI/are! Bound Internatirr 
nal) nebo www.zdrsem.c:r. (zdravotnísemin6t.l. 

Pň1dad: ukázka z bezpečnostních pravidel pro nizké lanové pfekážky v OB·Če 
JedlM)U z typlcllf<;h aktivit pouilvanych v rámCI kurzů OB Jsou tzv nlzke lanové pfekážky. Na ukázku 
I pro inspiraCI předkládám bezpečnostnl praVidla lpracovan6 pro tuto oblast. Kličová slovlI JSOU zvý. 
r.ilZněnll tak, aby i při letmém pohledu utkv~la instTtlktorovl v pami!ti. 

NlzKÉ LANOvE PŘEKÁŽKY 
Instruktor ~odpooidný ~Q pň'prouu o oduedenf programu Je poumen; 
• Mlsto na lanové ak tiv ity vybírat tlIk, aby umožňovalo v ma)(imálrlÍ možné mli'e bezpečné odvedení 

programu (tzn. bez pařezů. velkých děr či kamenů, podrostu. nízkých vótvl. ne ve svahu). 
• Pi"ed stavbou překážek zkontrolovat stav použlvaného materiálu, poAkozcný matenál nepoužit. 

KOl'ltrolu provést I po ukončeni programu. Případná po~kozel'll označit B l'Iahl!b,t veOoucimu 
Instruktorovi (Hledáme opotrebený nebo poru!enYoplet. vyhřezlé jádro, kontrolujeme zatavené 
konce lil podivné záhyby na laně - vnitfnl porušení lana U karabin trhlinky. po§kozenl brány nebo 
poJistky) 

• Pou!fvat výhradně matenál ul'tený pro nízké lanové překnky 
• VyJkouiet pfe-dem kafdou IIktlVltU. tedy osobně projít lanovou pfeUžku. 
• Vldy důkladně rozcvifit účastníky. Pn v~ech lanových aktivitách e"istuje hrozba natažení, natrfenl 

fi jiného zraněnI svalů a úponu v důsledku provádění velmi nezvyklych pohybů . 
Mlt pkhfed nad všemi stanovllti II neu~t,le věnovat plnou pozornost úČIIstnfkům vykonávajícím 
p~íslu ~nou ak tivitu. 

rule Instruktor ~odpovldný ~o pfiproou o odoedeni programo ~odpou(d6 ~o to, tf!. 
UČlIstnfk odlo!í prstýnky. fetízky a jiné pfedměty. které by mohly ohroZit bezp~nost Jeho 
I ostlltnfch 
Účastník Je po celou dobu absolvov6nl pfekUky ji!ltěn chytači. 
Účastník pouiívá ochrannou pnlbu 
Volný konec lana vycházejfcf z pouŽitého uzlu musl být dlouhý alespo/i 10 cm. 

fbu/l'lnostt lÍČos!nil:o' 
Nesmí absolvovat lanové aktivity bez přítomnosti instruktora. 
Nesm! absolvovat pfekážku Ý m. bezJlltěnl. 

Nesml mít během aktiVity u sebe nOž ani jiné nebezpečné předměty. nesmí ivýkat ŽVýkačku . 
Absolvuje prekážky v přilbě. 

Nesm! pfl překonáván i pfeká!ky omotávat lano kolem žádné části těla . 

Ostotn,; 
• Poměr instruktorů a účastníkO můte být m8)( , 1:10 
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Jiný úhel pohledu: 

Stává se 
Outward Bound 
příliš bezpečným? 
Outward Bound (08) vstoupil do pootdomf oeřejnosti díky me{nfm 
progrombm. jejieni prostřednictuím ,{C objeoooot noOO d06rodro{· 

JamesNl!'i1l 
Pracoval 
deset let 
(1988-1997) 
pro OB Austfl'l
lia. V 50uČ3snt! 

době vyubJJc a věnuje se vý
~kumné ~Innosti v oblasti 
výchovy v přlrodě na Uni
versity af New Hampshire 
ve Spojených Státech. Zdroj: 
Outword Bound Intemo/io
nal Newsfette( June 2002. 

stol či Ile{ndmé kroje. [)obrodrutnd poooho a ambice OB jsou u§Ck o posfednl dobl stdle fJÍce ohrot.ooé
"1/ nebe{petím soudních sporů. Proto s sebou nosíme st6fe více be{p«nostniho uybauení a materi6fu 
pronf pomoci. komunikujeme prostfWnictu(m st6fe dúmysfnlj§f techni!ty • ome{ujeme ro{soh poten
ciólně nebewcčných dobrodru{stof. doflflťíme na účostniky o potodujeme. oby byf; lépe ;nstruooáni 
o pfiproueni na program ještě předtím. "et se jej no vrostlll "ů~i {utostnr. 
M"oh~ změny ~ oblasti risk managementu a bezpet:nostnlch pra~idel mohou být tádoud ~ připadě, 
'le na ~!ci nahlilime pouze z hlediska min!malizace nzik. Ale pre~ence rizik nenl primárnlm cílem výth!» 
~y ~ pf1rodě. Prvo1ad~m dlem OB je podněcova t osobnl roz~oi jednotn~ce prosl~ednictvrm jeho zapojeni 
do náročný{:h dobrodrufstv! II akti~it ~e volne při rodě_ 
Pokud 5i OB sku tečné přeje stále působi t ~ roli organizace schopné zprostfedko~at meznl riiitky skn:e vý
chovu dohrodrufstvim. musi pokraČO\lat ~ tradici jeho zpHstupi'iováni ÚČ/lStnlkům. Ve 21. stoleti ~(ce ne! 
kdy ji!ldy to vyi:aduje kreativní myilenl a si lnou dů~m.. ve filosofll OB. Progrllmovf manažeři a instruktoi'i 
mUli býl vedeni výcho~nVmi cili a ne se pasivně poddá~at "rozM bloby. Někol ik z výchovného hledi!t
ka zásadnlch programů či programových součásti ruznrch OB ! kol se zcela vytratolo z nabídky z obavy 
p,ed motnou blohou spffie ne! proto. fe by se vymykaly mosom OB. 
Zdil se, fe znepokojuj ící tendente eliminace efektivních programů 11 p7íklonu k .hczpdné variantě· po· 
kračuje. JIi ~bk tajně doufám. že dlouholetf členO'd OB stejně lak jako no~áčci lastllví ten to trend - ~ ob
lasti ~zdělli~ánl nebezpečn~ - ~ydávánr se .bezpeČnou cestou"a že naopak pomohou poslllt tradici OB 
jako leadera ~ oblasti ~ýchovy ~ přlrodě. 

Aeťeno slo~y Robertll Frosta: 
Z te.ů se dué cesty oynomy 0 )6-
j6 se oydof tou mérJě proš(oponou. 
To by' jediný rozdrl 

Nechť OB je!tě dlouho pollračuje ~ ÚStU vyd'~8t!Oe tou mene pro~11Ipa floo cestoul 

Oal§1 pflsp!vky a ůplné znění člilnků týkaJfdch se risk managementu 11 pedsgogltkého využitf rizik v ob· 
lasti výcho~y ~ přírodě lze vyhledat na _.unh.edu/outdoor-educationlpublicatlons.html#risc 
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Dramaturgie 
Dramaturgická rubrika tohoto časopisu si klade za cíl ozřejmit smysl 
dramaturgie jako metody pří přípravě kurzu, seznamovat čtenáře 
s praktickými zkušenostmi i s jejich teoretickým zobecněním, poku
si t se o vymezeni pojmů a sjednocení pojmosloví. Společně se také 
chceme zamýšlet nad všemi aspekty. které je treba z dramaturgické
ho hlediska mít pn real izaci na zřeteli. aby se z pestrého a různoro
dého shluku prvotních myšlenek. nápadů , témat, nejasných představ 
i rozmanitých programů, hotových i nových her a nejrůznějších akti· 
vit stalo promyšlené, soudr!né, propracované a působivé . dílo· s bo
hatou myšlenkovou a tematickou základnou a hlubokými vnitfními 
Ci když třeba na první pohled neviditelnými) vazbami, které zaujme, 
okouzl í a žádoucím způsobem a směrem ovlivní, obohatí a inspiruje 
osobnost účastníka. 
Napište nám, kdy a jak se vám povedl skutečný dramaturgický 
šťouch. Rádi vaše inspirativní zkušenosti zve'ejníme. 

Mgr. Zuzana 
Paulusovti, 
dlouholetá 
instruktorka 
PSl . absol
ventka oboru 

dramaturgie na DAMU Praha, 
pracuje v Divadle na Vino-
hradech v Praze. 
paulus@cmail.cz 

Ing. Jii'í 
Gregor, CSc. 
Manažer, 
dlouholetý 
instruktor P$L. 

jgrCprogress_oom 



Zuuna ","ulusov' Smysl a význam 
dramaturgie při přípravě akcí 

zážitkové pedagogiky 

• Proč vůbec dramaturgie? 
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K usponldánl priizdninov.! či víkendove lÍIžitkovt! akce pro plátele, spolužáky nebo; pro širši okruh lidí 
potřebuje rVrn organizátoru kromě vhodm\ho objektu také arzentil zajím~vých her II aktivit, 1 nichž je 
možné sestavit celý program akce. Pokud je výběr jednotlivých programu viceménl! náhodný 1\ jejich se
staveni do celkol/ého scen']'e 5pi~e intuitivní či mechanické. akce mů!e mll u účastníků 5ice úspkh. ale 
tělko lze II takovém přfpadé hovofit O deta iln ě promyilených, podrobné propraCOll8ných a vědomé napl
r\ov31l-ych cllech, záměrech II ideových východiscích. Celkový efekt je pak spíše náhodný. předem pomlmé 
obtížně odhadnutelný II také lnačně závislý na mnofstvi nepredvidatelnýt:h a subjektivních fuktoru. 
Nenl samoz1ejmé nutné. aby kafdá akce miHa podrobně proprncovani\ filosofická východiska a obdhle 
definované dle II záměry, ni!kdy to dokonce není ani !;idoucí nebo si to organizátolr vzhledem k charBk
teru akce nekladou za cll, pokud však cheeme ůčastn!kům nllbídnout opravdu laj/mavý, originální a pů
sobivý program. bez pečlivé II promyšlené prípravy II Jistého ideového i organizačního rozflÍzov'n/ tohoto 
procesu pnpn!lvy se neobejdeme. Tato mys.lenková i ~sová investice se nepochybně projev! ve vytyčeni 
a formulOvánI dlů a záměru i VI! voIbi! vhodnýc:h II odpovídajícfch prostředků. a to vlil se zúročl v celko
vém vy.:nénl a výsledném efektu pňslusné akce, 
Účastnici to navíc Jistě ocení, zejména pokud už mají s tlmto typem aktivit zku~nostl a jejich mHltka 
jsou prolO n6ro~něi§f. 

Cílená dramaturgie 
Kurzy PSI.. se od rellrea~nfch, sportovnfch a podobných IIkcf 9 náhodné, intuitivně li mechanic
ky vytvai'eným programem odli§uJI zejména cilenou. promyllenou a systematickou dramaturgii. 
Pojem ,dramaturgie· ulitý v tomto kontextu motna poněkud prekvapl, protože bývá spojováll splle 
s uměleckými disciplínami, zejména s divadlem II nlmem. 
V nillternlm pojmoslovf PŠL:' Je dramaturgie chipánll jako metoda jak vybirat jednotlivé programy 
II sestavO\latje do vyi~ích tematických cel ků (programových bloků) s cílem dodhllOut ve vymezeném 
čase kunu či akce co největlího účinku a efektu. 
Dramaturgie Jako taková samozfejmě nenl .vym~lezemk nebo patentem Prázdnlllové !koly lipnice. sprle 
lze řlci, že PSt do sve metody pleJllla a integrovala n~které obecné dramaturgické principy, speCifiCky je 
pfetvofila a využívá je ke.svYm specifickým cflům - pn vytváření s...ych kurzů II programů. 

Vznik dramaturgie y PŠL 
Tellto způsob uvalovaní 1'1 prke s obecnymf principy, tématy i kOllkritními programy Ilevznikl najedl"lO<J, 
ale postu pili! se formoval v $OI.lvislostl s rozvOJem metody ~l a shromaiďovliním a zobecňováním lku
s.enostl z kurzú PSl za obdobl 25 let. Postupně byl doplňován II obohllcován přfnosem a zku~nostml 
lidI. ktefi v !'SL v nhnych obdoblch působili. Prochbel ...yYQjem a vyvíjl se stále - cti lékladní z;\sady 
a zároveň je otevřeny novym népadOm, trendům i neobvyklým úhlům pohledu • 

• Dramaturgie je když ... 

Ačkoli Je pojem .dramaturgie· vi!t§inč lidí z doslechu známy. málokdo ~n6 jeho pfesný obsah a význam. 
{SpeCifické chápáni pojmu "dF.Jmaturgie" ~ sOUVislosti s metodou !>SL bylo ji! zmlněno}. Skute?:ně nenl 
snadné tento pojem obecné vysvét!it, a proto se na tomto mistě spokojíme s ~elmi zjedllOdu~enou obec
nou definici. která vsak prOlalfm pro fliI§e potJeby postač!. 
Dromoturglf bychom maM rD{umH hl~nr ttmot a pnkl s nimi. 
Oblltnost defltllce o interpretace pojmu spoéflJÓ a abstraktnosti a jisté neuchopite/nostl dramoturgle 
Joko takoué - operuje se I abstroktnfmi terminy. pod nimTVe pomeme obtll"é plrdsrauir si "Ico Iron. 
krétního o sro"(umitefného. Druhó. snad jetiré podslotnljtii pffťmo nejosnosti a nepochopeni UYP/llud 



(jednoho vyra{ni:ho Cl ol!fmi specifického rysu dromawrgicfťé činnost; - dromoturgoo[l próce St! f)i.dy 
'ro~fyne~ u kondntm tvaru dffo {ať ut sejednÓ Cl dluodelní inscenaci. film nebo kUf"{ PSU o prakticky 
není matné ji vyabstrahovol {p6tky. 

Vidíme ji, až kdyi není 
Parado)[oj je, le mnohem důrazněji se na výsledku projeví absence dn!lmeturgické práce nel jejl přitomnosl -
vědmou citelněji poznáme, fe dromllturg nepracoval, ne! když svou roli II procesu tvorby zl/hidl dobrol 
Dovolte poněkud ljednodukný pfíkllld z oblasti divadla: II divadle má drnmaturg větiinou nejvíc práce 
II přípravné fázi. tedy ještě před z8tátkem zkoulek. Pracuje s lt:xtem a jeho ukolern je uvést te:o:t do tnko
ve podoby. aby se mohl stál podkladem pro sdělnou. srozumitelnou, lil/OU inscen8ci. 
Dramaturgické práce na teKtu i podíl drumaturgiek!! finflOsti na podobě divadelnl inscenace se pro dl
vlik!! v hledišti projeví švihem, splldem a svifným rytmem předsttlvení. Herci nepronllieji nesnesitelně 
dlouhé. II nesrozumitelné monology. proto!e je dramaturg ve fáZI pUpravy zknitll II upravit , vybavil hru 
aktuálnimi odkliZy vzhledem ke ~ontextu (době a mlstu. v ní! se inscenuje). Zvýraznil tematické linie hry. 
které vzhledem ke kontextu povaluje ZB nejdůležitěji;' po dohodě s relisěrom z textu .vyškrtal' zbytečná 
a .hluchá" mlsta zdriujici spad d~Je_ 
v.;sledkem v!och těchto zásahů je p~;měřené tempo děje, které laujatý divák sUl1!1 sledovat. anií se nu
di. Vko:hno Je v pofádku, obsah byl sdělen patfičnym způsobem, p1'edstaveni uběhlo jako voda, divák 
pochopil v§e poti'ebné ... A to právě dílcy dúleiitému podílu dramaturgii. Potfl oviem spočívá v tom. 
fe na rozdll od výkonu herce. ~t.erý můfeme ~onk~tně a detailně sledovat na jevi!.ti během celé. hry nebo 
na rozdit od práce scénografII, zhmotňující se na jevišti v podobě scény, v kulisach a kostýmech, je výsle
dek práce dramaturga takřka nevldilelny. Přirovnala bych ji k chuli rumu v dortu - jakmile při přípravll 
moučníku jednou nalijeme rum do těsta a ongredience promichéme. je uf vylou~ené dostat tekutinu zpět 
do láhve v původnl podobě. Pfitomnost rumu vlak ...yrazne ovlivní chuť hotového ...yrobku a odlišl ho 
...yrazně od pečiva bez této pff$lldy. i kdy! nelze ptesně popsat, ve které jeho části se vonný nápoj nalézá. 
Je všude a drove/í nikde . 

• Dramaturgie na kurzech PŠl 

Toté! platl o dramaturgii a dramaturgidcé práci obecně a samo.delm~ Ulké o dramaturgii na kurzech 
PSL. Zásadn.! ovl/'",I podobu a kvalitu celého kurzu. i kdyl $ll ~rolptyli" ve scénáfi a pak v podobě kurzu 
samotného. Cítfme ji v~ude, v celém tvaru, a lárove/í je neuchopitelná. Podobně Jako v div/ld!e si také 
na kurzu ~L mnohem vyrazněji uvědomlme absenci dramaturgické p/ípravy - program bude v takověrn 
pflpadě poskládán spr~ náhodně, často podle receptu typu: •... led' jsme se proběhli. tak budeme třeba 
diskutov/lt a veter bychom mohli malovaL .. - Program stavěný podle VIOru pohádky o Kočičce, Pejskovi 
a jejich dortu, pfipraveném I mnoha nesourodých tl náhodně posbíranych .dobrot- zachutná sprše 
nenárol':nému a ~ tomto směru méně zku~enému konzumentovi. Oobri dramaturgická pi'íprava kurzu 
v ideálním přfplldě zptisobt. že nad~eny účastnI\( má pocit. že se mu v len nejsprávněJil moment kurzu 
dostalo všeho správného v nejvhodnějšf míře II formě. le vše bylo do sebe neviditelně. ale promyšleně 
a umně zapojeno. věci do sebe obdivuhodně zapadaly. doplňovaly se, poskytovaly různé úhly pohledu 
pn udriení vdJemnych skrytych vazeb atd. 
Pokud je účastnil. na konci kurzu schopen sám pro sebe naléu jednotlivé ...yznamové vazby, zpětné 
rozpt6t pfedi\lO témat. která se v ruzn'fch forrnkh cefYm kurzem proHnala, vyabstrahovat a de!ifrovat 
jednotlivě .červené nitě" my~tenkově 5JXljuJicí konkrétní programy, nepochybně to znamená, le l~m 
tvOrců II organizátorO zvládl celkovou dramaturgii akce na jedničku. Účastnokům to prostě najednou 

, docvakne" a uvčdomf si význElm. smysl a P.ld v§eho. co právě prožili. Pochopi, pro~ se věci dllly tak, jek 
se děly, k ~emu směřovaly a co mělo byt jejich cilem. V~ do sebe navzájem ~zaklllpne· II vytvoff uzavfeny 
e smysluplný celek. Přeju všem zdIL tenhle krasný pocit. a to ať na stmni!! účastníka ti tvůrce II organi· 
zátora. Je to opravdu vetká radost. 
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Dramat urgický šťouch: Devadesát tři ve tři 

SItuace: Zimn( kurz v Javorníkáck na mora~skG-sloven5kém pomezí. tretr den kurzu: 
Dramaturgickým stRhem budfme ú&lstnfky Pl. {J pil mnol Vymetend obloho o pfedpi,ouý mró~ 
sfibuje dokonalý {dt/tek ronm'ho rD{bmku. Zač'nó ~.imnr _deuadesár trojko· No stortjtkmejelré 
{O tmy. Nebeje prné huě{d, me{1 stromy občos prosoěcuje misie. Za ranního ro{břcslw (o uelml sd· 
něho mro{u - odhadem cca mínus 15"Celsia) tf, týmy startu jr no ,ded/nf Iytařské (ouce no slouenské 
stronl hranice. no "'teré vetu pf'edem uyjel Jirko s Nóčefnfkem stopu o *tem pfes noc urnrt(o u dO'
kOMorou ~gloj{uW, do {óoodu skupin, kde fcotdá md {O úkol noje{dit 92km rfemi {působy : fdoslcky 
na bltkách, (10 bětk6ch s tyč{, během na snéinicích. 
ProM' okroh obsoluuj( účastnIci, ée/aukami. po{déji pfibýuó světla. mk/lome/muý okruh se psoosky 
rl/ch/ými Sjezdy o oýstupy. kteri nikomu OIC nedorouofy. prooěfif po několika hodmóch ko(d~ho. 
Těsně pkd tlm. net týmy dojely posfednf okl1Jh do cíle, {olifo lou{w 'Onnr slunce. DokQnor~ Q{{uro. 
be{větřf. pfr:mrzfý prošon. remtJUnl dostatelr sněhu. {krátko euforie. 
Devadesát tfi pa tři mezi klasické .orvévllčky" . Je to hra se značným potenciálem pro tvorbu . týmové
ho ducha~. Na zimnlm kurzu Gotidiý pes byla uvedena před třemi lety. Pokud jde o tematický zilmér, 
bylo uvedení shodné s obvyklým letnlm. ale Zlmn' podmlnky umofni ly pracovat nové 5 nejjednoduHi
mi forméln!mi nástroji dramaturga - denn! dobou. časem. atmosférou a prostřed!m . 
Délku Qyodu Jsme ponechali 3 hodiny 15 minut jako pli letnlm uvádénl hry. Je odzkOtlieno, fe bé
hem této doby ubéhnou nebo najedou účastniCI v průměru optlmálnlch 15 ~t lB km. 
Volba dennl doby - od sv.tu mbíce dosvitu slunce - umomila vyc.hUtllllt si béhem závodu krlisy ~Imy 
II nepochybně umocnila atmosféru. Zvolená doba dala teké vzniknout upravenému názvu. Jml!no 
hry odpovldti původnlmu nápadu začlt ve tfl. I kdy! jsme se nllkonec nad účastníky i sami nad sebou 
slitovali a posunuli začátek na 5 hodin, m'lzev zněl tak libozvučně , fe jsme jej jil neměnili. 
Volba prostřed l - z ... o1i li Jsme 1000ku na východní straně hfebenu. a dfky tomu jsme se pfed koncem 
úvodu mohli ohMt 1'111 slunlčku . Bylo výhodné, te celý okruh byl v§Cm 6Č8stníkOm Viditelný II přehled· 
ný. Účastníci mlsto neznali a b~h p~ijemně pfekvapeni výhledem na slovenskou stranu. (Mimochodem, 
znát olcoll II vhodná mlsta lépe ne! ůčastníd Je témlř kategorický Imperativ. který dá ... á instruktorUm 
možnost uřadit rúzná pfek~apen(: představte si napf., že b~ za lesem byla schována dobfe vytopená 
hospoda a po skonlení závodu, .. ) 
Pn.llidla byla mfrně upravena pro zimnl podmlnky a také díky nedostatku sněhu - zklitl li Jsme trať 
na 92km. protože jsme byli schopni vytyčit kvaUtnl stopu Jen na max. 3 km okruhu. Dobrá matenálnl 
připrava {vytyčená trať. vámice s tajem a hmlčky, hořící oheň, připravená tabulka na zapisovánO je 
důlelitou součásti zlmnlho uvedeni této skvělé hry. 
llvfllenr tfetí den rov~ž nebylo náhodné. Závod navazoval na pfedcházejíd programy jak te<:hnicky 
(pro dobrý výsledek bVlo dOlei!té. ie účastníci j .ž mll; za sebou trénink bHe<:kých t~hnik a tým 
mohl odhadnout výkonnost účastníků ve stopé II předem eventuelně upravit náročnos~ zá ... odu). tak 
atmosférou. To jsme Ji! ale u SIOl.tějŠích dramaturg.ckých postupů - práce se skupinovou dynamikou, 
atmosférou, tematickými návaznostmi a hlavně s intenzi tou kurzu. O tom vice v pří§tím člsle, kdy 
se k dramaturgii tohoto kurzu vretlme. V kaidem pnpadě dlky promyšlené dramaturgii vznikl první 
yrchol kurzu. 
NejjednoduUí nástroje dramaturgie múže vyu:l:lt kafdý. kdo vede něJakOtl činnost skup.ny. tJ'eba i rozlně
ru mnohem kratšlho, nef je týdenní kurz - den. púldcn nebo I jeho část . Výztlamu sprá.,."é volby místa, 
doby. trvání programu a tehO řazeni s Jinými progrtlmy jsou si vědomi mnozí pedagogové čl ;nstruktoli, 
ani! musí nutně vědomě uvalovat v dramaturgických kategoních. Pro ambicr6znl dramaturg.cké záměry 
Jsou naopak tylO te<:hniky základními i'emeslnýml dovednostmi, na nich! se dá dá le stavět. 
Poznámka: Pmvidla hry Devadesát tfr najdete v publikaci lipnický zlatý fond her I (!JI{ ru6nku Reun
{e). Upraveni! pnwidla pro zimní u ... edenl najdete v závěrdné lprávě kurzu PSl tiootje GotickcJ pes 
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• Základní rozdělení dramaturgie 

Znovu připomenu obě jednoduché definice dramaturgie: 
Vobecném pojelf f{t! dromoruryii cfl6patjoko hledání témat a prdci s nimi. 
Pro metodu ~Lje dramaturgie souborem principů CI zásad, podle nichVsoujednoťlioi programy cíleně 
uybir6ny o sBskupouány do WIŠích celků oe uyme{enem éase kurzy s cífcm doschnout maximálnfha 
pfis{ušného účinku. 
K těmto definicím patří ještě stručná inform ace o dal~im rozlišeni. 
Dramaturgii jako takovou lze rozdělit na dvě základní větve : 

• "teoretickou" dramaturgii - prvotnf fáze práce tl abstraktními tém<lty, hledánf obsahu 
• praktickou dramaturgii - nasledné fáze hledání odpovídajkkh forem. -zpracování abstraktnkh témal 

až do podoby zcela konkrétnfch programu 

Nezbytnost "teoretické" dramaturgie 
Pojem .teoretiáá" dramaturgie uvádrm l~měmě v uvolQvklicn. protoie se V tomto p~'padě nejednd 
o teorii dramaturgie jako diSclplfn~, ale jde mi o v~tyCenr srozumitelného protikladu k princ!plim lcela 
konkretní prakt iáé dramaturgické práce, kdy pro abstrnhnl a ~1It1m neuchopeny obsah hledáme vhod· 
nou a srolumitelnou form u, schopnou obsah nest II sdělovat . 

• Teoretiáá- dramaturgie (neboli prvotn' práce s abstrak tními tématy) predstavllje ~irii pojeti, je jakýmsi 
zasaešenim dramaturgie praktické. _Teoretické" dramaturgické lÍvah~ maJf I hlediska lasu předchihet 
dra maturgii praktické II p~i při pravě divadeln; inscenace Či ku!?u PŠL p~edst:avuj i velice dlildltou fáti 
procesu tvorby. Smyslem této fáze je shromážd it. vybrat, vymelit a pojmenovat témata. jirn jf se autoři 
hodlají vE! svém dne či kU ll:u zabývat. vyjasnit jednotlivá stanoviska k daným tématům (mohou se obJev,t 
až překvapivé roldny). Cílem je vŽdy pflpravll širokou m~lenkovou základnu. z nit posléle vychází Icon
kretní Nar - ins<;enace. 111m, kurz PŠL. 
V případě, ie tuto fázi v procesu pfipravy vynecháme. můžeme se ocitnout v ne;;nadné situaci - budeme 
stavět dům bez zalc l adů . 

Otázky II témata 
Fáze . teoretické- dramaturgie v procesu pffpravy kurlu P$il zahrnuje například: 

• hledání obe<:ných témat (hledáme témata nadČ<lsová II spo lečná v~em lidským bytostem 
napf. láska. touha ně<:o tvolit, muiský a ženský princip. otázky svobody. demokracie ... atd.) 

• hledánI ~ktuAlnich společenskych námětU, typických pro současnou dobu, situaci 
a podobu společnosti (vstup do EU) 

• patři sem i schopnost předvldat aspoll základnf směr spolelenského poh~bu /I vývoje v budoucnosti 
"" pokusit se vymezit a nabídnout témata. ktera se patrne stanou aktuálnfmi v dohledné době'" být 
v předstihu. předjímat věci budouc1. brát v ůvahu to. co teprve kvasí pod povrchem. umCt 
to pojmenovat a najít vhodnou a zaj imavou formu, jak to na kul"1.u pre~entovatúčastnlkóm 

• schopnost vysledovat a pojmenovat .červenou nit" - paralely mezi různým i obdobími 
existence lidstva. opakujíc1 se témata objevujic1 se nově v různych formkh 

• schopnost uvědomit si a pojmenovat i l.dánlivě odtažitě nebo neviditelné souvislosti. 
kontext. dopad věcL . 

Úvahy v rovině abstraktních témat se vtitšinou odehrávaji .u stolu" II nemusí mít (a zpočátku ani nemo
hou) zcela konkrétní výstupy. Jsou v~ak důležitym stádiem a nutnym pfedpokladem promyšlené práce 
na konkrétnim tvaru. Bohatě se zůroči v dalšich fádch plípravy a později (pokud vše půjde doble) nabu· 
dou konkrétn lch forem. 
Zjednodušeně lze říci, že v ~teotetické- fázi určujeme obsah budouc1ho ku!?u, v následné fázi praktické 
dramaturgie hleděme pro ten to obsah nejvhodněj~í formy. 
Po~námko: Pled rokem 1989 byla f'SLjedn(m <. mó(o mist. lide se mohlo dis/wtouot o tabuizouaných 
témotech. pomáho{o účostnflr.ům orientouot se, reflektouo(o o pajmellooál1<Jfo spofečt!nské dění i mot
né rysy budoucího uýooje - o to díky schopnosti uua{ouot o kategoriích teorctfcké dromaturgie Ci Ir.dy{ 
tento termfn u těto souoisfosti zfejmé nikdo njkdy nepouťiO. 
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Praktická dra maturgie 
Praktická dramaturgie nouo{uje na předeno?.! teoretické úvahy. konlueli{uje jwnoLliol my~lenky 
o vybraná témata o hfedá pro ni pfesný a ohodný toor o Jarmil. Smyslem této f6{t! je ·snést oe(kó 
abstraktní, M{no&nd o ne{procoooná témota.{ oýsin na {em" o hledat,jak dané téma nejlépe {toomit 
do progromu, hry atd .. abychom ho u podOOl {ojímaué aktivity mohli no kvIZU nob/dnouL úOOstníkům. 
Vl!' Jó?,! prok6c1cé dramaturgie je trebo uPl mnohdy nesnadnou cestu od Sirolcé o obstrofctn( myMenky či 
oopa</u at Ir jednomu {Celo konkrétnímu progromu. který má ~Iojosoou podobu. wCj potlebný čos. sué 
nutné rekui{ity otd. Zatímco ~teoretické" dromowrglcki úuahy ~ děj' ttmlf uýhrodné.u stolu", prolrtic-
k6 dramaturgie se múte odehróool"u stofu i u terénu·, Zó/dodn{ chorokteristikou a smyslem promyflené 
o cílené dramaturgie je tedy to, te nejproe oo({me obsah - {ÓHodnl témota. jimit se kul'{ chce {obývat 
o klerá hodlá nobtdnout učostníkům (~mrněn6 prootnf fó?eJ. o pok pro ně hledáme odpaoldoj{cf formu -
~celo konkrétnr programy. hry. sportoonlo umčlecké aktivity atd. "jt!jich v{Ójemné propojenr. 
Příklad: Tým se rozhodne. le z u rči tých dů ... odů chce účastníkům svého kurzu zprostředkovat ~zážitek 
těla~. Následují otázky: J aký typ zážitku to má být? Existuje uf hotový II vyzkoušený program. kterj by 
splni l ná~ zám~? Bude to hra typu .93~ nebo spl! nko jako masáže. pňrodni sauna. nějaký druh tartee .• 
Nebo vytvoříme zcela nový program? Pokud chceme pracovat napl. s tématem .etika m~ií. schopnost 
médii měnit realitu atd • ." Jakou formu l. ... olime? Besedu s význačným novinářem? Ná ... ~t~u redakce bul
várního časopisu? Nebo vytvoNme nový program? (Viz napf. hru Boba Stránského .Vrtěti psem· padle 
stejnojmenného fil mu.) Co Je vhodněj~í vzh ledem k celkovému záměru kurzu. účastnické skupinl!. tempu 
atd? Jak bude program vypadat? Jak dlouhý bude? Kde se bude odehlivat - v lese nebo v mlstnosti ... ? 
Takto je třeba s tématem pracovat al do flnálnl podoby konkrétnlho programu (samozřejmě včetně toho. 
kdo program uvede. jaké pnpravy bude třeba atd.). 
I kdy! může první .teorelická~ fáze někoho zaskočit jistou abstraktnosti či "akademičnO$tr. znovu zdů
razňuji jej í důležitost - bez takto vytvořené m~lenkové základny tUko vzníkne prom~lený scénář. ktefý 
roz ... íjí a sleduje jednotl .... á témata podle předem určeného záměru. vyulívá všech bohatých možností me
tody PšLa za ručuje cflený II mnohostranný rozvoj 050bnosti účaslnlka kurzu. CA vnímavěJ§í či zkuJeněj~í 
účastnici akce absenci myšlenkové základny nepochybně poznají.) 
Fá~e pra ktické dramaturgie je 2 pragmatického hlediska výsledku .srozumitelnějŠí", její úsk&11 tkví jinde -
hledáni forem pře<lst.avuje radostný. IIle 1 obtl!ný proces a můle se stát . že se t velmi 18jlmavá témata 
nepodaří uchopit a vhodná forma se nenajde. To ale pa tří mezi normální strasti tvůrčího procesu II pakJe 
lépe takové téma odlo!it. protože špatně lvolen,; forma může znehodnotit i velmi zajlmavý obsah. 
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ANTICKÉ ZRCÁTKO Ivo Jirhek 

v 

krása a dobro starého Recka 
Zrcátko odráží to. co se děje za námi, přenáší neviděné do aktuální· 
ho zorného pole. Bylo by !koda. kdyby zkušenosti minulosti upadly 
do zapomenutí a kdybychom je museli znovu pracně objevovat pro
stfednictvím těžkých rozhodování v obdobných náročných životních 
si tuacích. Občasné zastavenI a ohlédnutí zpět nám může mnoho 
napovědět. 

Zároveň však může být pohled do zrcátka pouze jasem okamžiku. 
maličkým výsekem toho, co vše bychom mohli uvidět, kdybychom 
se otočili a upřeně zaměřili pozornost na dění za našimi zády. 
Na tomto místě proto nebudeme podrobně rozebírat historii starých 
Řeků.jejich způsob myšlení či psaní. Rádi bychom však zprostředko-
vali alespoň několik letmých záblesků. které nás mohou potgit svojf krásou. nebo být dokonce inspirad 
či podnětem k zamyšlení. 
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Héraklés a Sapfó 

• Héraklés 

Pro p","1 ukazku jsme zvolili epizodu ~e fivotll nejslavnějšího feckó"o hrdiny známého předevšrm díky 
zdol"ní dVAnácti těžkých pfad. Prelllo nlis teď neohromí živý popis toho. jak Hérakles zdolal ncmejského 
lva, vyfislll Augeiavy chlévy či lískal jablka Hesperidek. (Dokázali byste vyjmenovat v§ech 12 prad? Svoji 
pamé!! sl mlUete ověřit n8 §traně 92.) Málokdo ze čtenáňj by totii dokiza l konal takové hrdinské skut
ky. Ale kddý 1 nás se mnohokrát y tlvato! ocitl (a ocitá) na rozcestí. jel se podoW jiné situaci mladého 
Hémkla: 10M setká ni, které popisoval sofista Prodikos I Keu (kolem roku 420 pl. n.D ve vyprávěni o Roz· 
ko!; a Ctnosti (příběh si IIsi sám vymyslel. ale to nic nemění na tom, fe l'ecká rlIosofie vyzdvihla právě 
etickou stnil'lku mýtu o Hél'1lkleovi), jeho! nejůpl něJií podobu nám zachoval Sókratúv Uk Xenofón. IXe
nofón (1972). \kpomínky na .$ókrolo fl jiné spisy. Praha; Svoboda. pp. 61-65.1 P'esto!e je toto podiinf 
jakoby bel odpoVědi, kterou l cest $e Hértlkl~ v fivou~ vydal. jeho proslulost a hrdinské činy nenechávají 
ohledně jednoznat':nosti volhy nikoho na pochyb3ch. 

Kd!J~ Hérokfés dospM do obdobr m~ti chfop~ctu(m 
fl jinojsWím, kdy se mfod( lidi stÓ()oj( pány sebe 
$Omých fl uko{uj!, {do s~ !J (i!KJti pustr ct's tou 
ctnost,. nebo neksti, oddel do samoty o posadil 
St' tom pln nero{hodflOsti. kterou ceslou ~ md 
dát. Tom ~ p<'ed n(rn objooify dul UI'Ostll a uy50-
kt ~enll o My k nt!mu. Jedna t nich byro sponí!á 
no pohfed o -'irósl'lÓ od pffrody. její pleť ?,dobi(o 
8$toto, cti jl -'ir6Y,f stud, choOOnf tušfechfooolo 
skromnost. o odino byfo v mt barvy blfl. Druhá 
bylo dobk ťíoenó, Uff no nf Jen -'iyplfo. Byro 
no/(čenó. tok~~ oypodolo Mkjlf o čefWniljlr. 

n~( bylo oe slwtt'Čnosti. nes(o St' ot nepliro{eni 
tPi'ímo. oči mtlo do-'ioron otevfenl. obrečená bylo 
I) oděo, který upfatr'looof její m!od,stuy pÚIXJb. 
Cos/o Sil prvhfi(efo. pa{orooalo. {do st' {O nf nt
kdo otáčí. o ka(dou clwífi se dílXJro na soJ] stín. 
Kdy( se pfibrítJry k Hirokleooi. (eno dNviI jmcno-
1.1000 šlo stóle stejným -'irofcem. Druhá Ji chttla 
pfedstíhnout. ro(behlo se k Hlrokfeoul a osfou/lo 
ho: 

.Vidrm. Hérokle, ~e se nemůid fo(hodnoul , kle
rou cestou se móš pustit do tílJOta. Vllberd./i si 
mne ~ přítelkyni, prwedu II tou nejpřljemnlj§( 
a nejscMdnlJš( cestou, okuslš koldou ra(koš 
o po celý svůj {juot nepo{náš {ódnou neSnÓ(. 
pfedeulrm n~budd mysfit 00 vólky 011; no 0b
chody. are budd se starat jen o to. oblJs našel 
ly nejfahodnljM pokrmy CI nápOje, abys potl~il 
SVŮJ ~rok I sluch o poskytf U{W!CfI' sutmu tichu 
o hmatu. abys našef společnost lalwuých chlap
CŮ, kter6 by tl bylo neJpňJemnljšf, abys spal co 

nejměkteji o ušechno toto potěšeni abys ~{skol 
s uynalolením 00 I'leJf!lenšf námahy. Xdyby se li 
někdy {dóro. te nem6š dost prostředků na ~ajiš· 
tlnl toho ušeho. neměj s/foch, te tě budu nutit, 
aby sis pn j~Jich oporlouán; týror tělo nebo trápir 
duši: pracouat budou dl1J~f, ty budeš jen sldí~et 
plody jejich tinnosrJ o budd vidy pn tom. t čeho 
by ti mohl plynout (,1,*. Tlm. kterijdou se mnou, 
umoi.ňuji tibl {e ukho. ~ 
Hérokfis {fl uyslechl o (,eptQ( se jí: 

..Jalt se jmenujd. pom'r 

. Mí př6tefé mi li-'iojr Bla(enost. "delto ti, fcteH ml 
nen6uidf, mi d6uajf jmlno Nefest. · 
A ta u( tu byro i druhá fena o fe-'ifo Hlrakfeoui: 

"I já plich6~Jm k lobl. Herokfe. V/m. kdo jsou Iv{ 
rodiče. urm to-'il, co je u tobl - potno{a jsem 
to Mhem Ivých ret uCednic-'iJich. O to se opfrd 
má naděje. te rothodneMi se pro cestu uedoucf 
ke mně. určiti se (, tebe stone {dOlný tvůrce 

krdsných ° ušlechtifYch s-'iulků a mnl to plinese 
Jdtě vÍC; cti o uálností ta to. co dobrého udělám 
pro tebe. Nebudu tl "'omot krósnymi řečmi o ro{
koších, ole podle proody ti vyfolím. jo'" bohovi 
fJŠechna (afídi/i. 
Z loha, co Je dobré o kTÓsné. nedali bohovi (idem 
nic bet námahy o starosti. Chcd.fi. aby ti b!)li 
bohoui nnHonlni. musr! je ctít Jestllie chcd 
byt plátefi mifovón. mus'š jim proko{ovat dobro. 
Tautlš· fi. aby si II nlltteTÓ obec u6il/o. musil jf 
býl ut/retný. USiluješ-li o to. oby tě cell Řecko ob· 
di()(WQ(o pro tvou statečnost. musíš se sflotit být 
mu co platný. Chce§·fi. aby ti {eml plinóšero bo-
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hotou (jrodlJ. musrš ji obdělávat. Mysf'š./;, fe bys 
mél "(.boholnovt <. chovu dobytka, musíš se o soá 
stádo storot. Nul(.{i tě to, abys ro{mnol.ouaf 
su(Jj ma/erek várkou. o přeješ.fi si osvobodit své 
pfótele o podmanit si nepřátele. musíš se nouli! 
oófečnému umění od těch. "lef{ je ovládají. " evi· 
čit se u tom. jak je třeba je utíoot. Chcd-ti být 
fy.;::icky silný. musíš si {vykat na to. jak sul léfa 
podřldit rozumu. a mus/š je atu.{Duot námahami 
o petem. ~ 
Tu ji. Jak vypravuje Prodikos. Nelest skočilo 
do leč;: 
~Uuědomuješ si, Hérakle. jok oblít.nou o dlouhou 
cestou tě tato {cno vede ff pof.itkúm? To já tě do
vedu ke štěst! cestou snadnou a krotkou . • 
Ctnost jí no to odpooěděfa: 

.Ty ubo{ačlw. co ty máš dobriho7 Jakou radost 
{e {iuota {náš, kdy!. kuúfi nf nechceš t!lj6ec nic 
dělat? Ty nikdy nec;e/.;áš, ot se v tobě probudf 
touha po n~jokim potJtku, ale pfesyt!š se jimi 
dl(u. nei po nich totoul/š, nojiš se dlí/), net mdl 
hlad, a napiješ s~ dřlu, n~t móš t/{eň. Aby ti 
chutnalo jist, ur:hylujt:š s~ k ru{ným kuchoi'ským 
kou{jum , aby ti chutnalo pIt, opatřuješ si droho 
vfno o u fétě běhóš o shánf§ snlh, aby se ti pl(

jemn~ sporo. nejenťe si měkce steleš. o/~ d6uáš si 
jdtllůtko no protiny. Po spánku touťfš ne proto. 
te bys bylo unavená prod. ale protote nemM.:;o 
no prád. Potitd lásky si vynucuješ dfíu. nei cf tIš 
potfebu. Je ti pN tom dobry kotdý prostředek o je 
ti také jedno, tdo jsi s mutem. nebo s tenou. 
TokO{)Q je tuó výchova, ~terou vdéfuješ svým 
přóte!um : aby v noci sloutil; hanebné (D{koši 
a nejlepší čóst dne aby prospali. 
Ačkoli jsi nesmrtelno. bohové tl od sebe {opudili 
o dobti lídé tebou pohrdaji. Ni~dy neslyšíš. co slIJ· 
§etje te všeho nejplÍjemnčjM. totit slovo pochoo· 
ly. nikdy neuidiš. co vidět je te ušeho nejmilejší, 
neboť jsi nikdy nespatfi(o krosné difo. Heré by 
bylo dílem ruých rukou. 
Kdo by ti věřil, kdy{ něco povíd6š? Kdo by ti 
pomoM. kdy{ něco potřebujd? Který člověk 
se {drouým ro{urnem by se odu6til pornt Ir tuér
mu p,ťJoodu? 
Tv f přátelé jsou tifesne slobf, dokud jsou mfodr. 
o srobého ducha , kdy( ~estálT!ou; utdyť byr; 
v mládi vychouáni o vykrmeni be~ nomohy o stá
řrm procMtejl s potitemi. uytirr, stydíce se {O to, 
co v {ioote proooděfi. o titce snošejíce S UDU sou
rosnou situaci. V mfOdr sb' { m{koše do ro{kose 
o no stOiY si nechori oscchno trápenr. 

12 HérakLových prací: 
• 2ah'lb,lllemej,k~hQ lve 
• 'I~mrt,llern~~ou hvdru (sa") 

• 2ahndl ~mfa lské pták ~ 
• chyt,1 ry<:hlou Art~m,dlnu 18" se zl~!ýml parohy 
" kovovlim~ nohama 

• phn"'51 do My l&!iw6ho ~rymanths~.!ho kance 

Já naproti tornu jsem ve st6/ém slyku s bohy, 
j sem ve stáfém slyku s rodnými lidmi. t6dný 
dobrý éin, oi me{i bohy nebo met; fidmi. není ul/· 
kanón bC{ mé účasu. Mne nejoíe {e v§ech cti ba
houl i lidé. no nicht {6le;'" pra femeslniky jsem 
u/tonou spoluprocoonicí, pra hospod&~ ulmou 
strot,kyni domu. pro otroky losk.ouou ochronfcy
nf. jsem dobrou pamocnic( při činnostech míru 
o spolehlivou spojenkyní u dírech valky" nejlepU 
drulkou o přáterstui. 
M/ ptáte/é mojí { jídro o pití pH)emný a kfidný 
potitek, neboť nejedl o nepljf, dokud no to nemají 
chur~ Spánek je pro ně s/odši net pra ty. kteN nic 
nedě/o(i; pi'eru§ení spánku je nemrzf. také koůli 
němu ne{onedb6oOjf pooinrrosti_ Mrodí lidé mojí 
radost {chooly storších, starším děró dobfe úcto 
m(odých. rádi v?pomfnojí na své dřlvějšr éiny 
o t~šr Je dé(ot to. co pfitomnost vyt,oduje. Mým 
přičiněním jsou milí bohům. dra{í soým přóterum 
o oe oftJstl jsou oát.ení. Kdyt pak přijde jejich 
osudem w"Čený konec, nefetí be<. (jety u {opome· 
nutt, are jejich památfl.O lije po všechen los dól 
v osfouných písnfch. 
HéroHe, synu všrechtilých rodilů. i ty máš mat
nost dosáhnout toho nejoyHího štěsti. nebudeš-fl 
lírooot nómohy." 
Přibli(ně takto reprodukuje Prodikos poučení. 
jehol se dostalo HěroHeoui od Ctnosti - jen dul 
soým větám mnohem uhro<.enéjšl formu , net 
jsem já ted' dol soým_ Bylo by tedy spr6vné, Ans
tippe. abys o tom uoot,ooolo {omysfif se trochu 
nod svým budoucím t,iuotem. 

• ~,st,1 chléy é llds~ého ~ rale Auge,~ 
• .kroulzur.vého krets~eho bj-ka 
• p/"emohl O'on'ědo ...... koně. f,vici St lid sloym msS<'m 
• pllhnal El.<ryutloo~i Géryonove n"da 
• odň~1 p;is kr~ lovn~ Amezonek H,ppolytč 

• vynesl z podsvéti p"krn~ho troJhl.vťh o psa Kerb""3 
• prlnesl tn zl.1A Jablke ze 2ahrad H ... sp~rtdek 
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+Sapfó 

Při prvnim setkání pochopitelně nemůže chyběl ~nejkrá5nější čtyřverší starořec ké Iyriky ~. jak je nazýván 
jeden z úryvků básnířky Sapf6 z ostrova Lesbos (která kolem roku 600 pf. n. L napsala devět knih lyriky 

- zachovaly se z nich však pouze zlomky) , A abyste s; dokázali vychutnat krásu veršů arlstokratickt "de
sáté Můsy · CHomeril ženského rodu", ~sladké chlouby ostrova Lesbos"), můžete porovnat jejich různé 
pfetlumočeni. 

l!.lOV1<E Ilhl á aU-aul/a Jil. {opadl srpek Luny 

1(.0:1 ml)faoE';' ~al st i Plejady, je půlnoc, 

wlt H5, TrClpO: 5' 'PXn' &pa' přfhodná chv{(e myl, 

fyúJ 5~ 1J.6va KanVOCU. a já spfm sama! I 

Ji~ skrylo 5e s<Jérlo Luny 
í Pfejody: noc se půf(. 

tas lxMni ut mimo ""~jde. 
uwk k spánku já samo {"Mm. 
p/eklad RKi.I •• HoKIo J 

M"";oc,, s nim Kurialka 
pafnoc poMl/fa U{. 

Tak '05 m,{n .. do dia!i. 
'"nja w sp{m samutk61 
p/eklod Emil Bolesla. LookOt ~ 

překlad ~rdinand Stiebitz ' 

lapadot Mes,oc a Plejády. 
dorý ka sa ma 
polnoc. áJ a6~nl<>o pohfod" -

a JIJ sprm sama. 
p/eklod Vojt.oh "'ij,"i~ 

Zapada' Mtlsiac o Kunatko. 
na.:: <>jJdJuo mo; 

prfhadnó chu .. ra je prlhátka -
o j<l spím sama. 
pkkl ... Vojtedo MI""li k - varlanr.o' 

1) Kubh. , V. CEd.) (1978). SupJá - Ptst>é{ L .. sbu. Prpha, CeskoolO\let15 ký sp,oovalfl. p. 38. 
2) Stals; vydllnl nab(l~jr posl<!dni ""Ii Y I~tě e~presl"n(lll podobě _u {ČI sp,"m soma. ac". samo!" 

Sro •. StiebitJ., f . (194S). Sapla l (JlSnr lásky. Prpha: Fr Borovy. p. 80 
3) Ha. ek. R. (Ed.) (1981) N"JsfarSl ff!ck6 (yn ka. Praha. St.'Oboda. p. 254 
4) Lukáč, E. B. (1964). 4Jncké foqa. SIuvt.'nka, 17, 36. p. 11. 
5) Mi hálik . V. (1900) . Soplá _ Pies"". Brat islava' Slovenský spISOvateL p. 71 . 
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Osobnosti Vladimír Svatoš 

Za svých takřka padesát let života jsem došel k jednoznačnému poznání. Za v~kerými objevy, světoděJ
nými událostmi , pokrokem i porobou, velkymi činy i zcela . malými" jevy. jakým mů!e být dětská radost 
proflvaná na letnrm táboře , stoji vždy konkrétní lidé. Jejich nasazeni a energie, nápady. odhodlaní. 
ochota a nezištnost anebo přehnané ambice, agrese, arogance či zapšklost. Navzdory marxistickému 
učeni o roli mas v dějinách věřím v individualitu 8 jej í pffnos (POZitivní i negativní) pro chod společnos
ti na všech úrovnfch. 
Ve své instruktorské práci i praxi i'editele outdOOfové vzdělávaci společnosti jsem se opakované pře
svědčoval. fe uspěch každého kurzu stoji na osobnosti konkrétního lektora , na tom. zda dokáže liJ

ujmout publikum a zjednat si respekt ůčastnlk,j akce. aby následně pnjali program a zkušenosti. které 
jim nabíz l. 
Proto jsem přesvědčen. že setkáv~ní se s myšlenkami a osudy v~znamn~ch osobností historie a sou~ 
časnosti (nikoliv .celebrit" ve smyslu bulvám/ch časopisu) může byt nebývalým zdrojem inspirace 
pro kaidého z nás. 
Jsem rád. fe taková setkání se vam chystá zprostfedkovat i časopis Gymnasion. a věřim. že inspiraci 
1 rubriky Osobnosti oceníte. 
Pfeji vám zajlmavé čten í. 
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Kurt Hahn - Politik bez 

ú řad u a pedagog bez diplomu 
Jméno Kurt Hallo jsem zaregistmvnt nčkdy p1ed 30 lety. a to v sovvi,IOIIti , IXJpisem hnutr Outward 
Bound (u/i{ rvbrifw Pohfedy do sueW). Postupně si vytvái'fm celistvý Obllll o jeho o50bnosti. Jsem fasci
nován tlm. co stačil během fivotn zvládnout. Pochopil jsem také. proč nestihl zawiit svoje dlouhá univer
zitní Sludia diplomem. proč nenllpsal $(Iuborné dno. pro~ se nestihl olenit II proč byl během svého iivota 
stále v pohybu. Schody bral po dvou iI stejno!! sl počlnal j v fj\lOtě. Stále bliUf je mi i jeho stručný popis. 
kterým se pFedstilvoval novým fálcum: -1sem starý. stále splchojfd muf". 
Sledujme spoldné některé z mnohill Stop. které mim zanechal • 

• Putování ke kořenům 

Pfi tro!e fantazie bYl:hom mohli tvrdit, le koi'eny jeho rodu směrujI 
také do slovanských zemi i do Prahy. Babička. kterou nazY'.ial Ans
chulka, poch6zela z Polska a Hann sám ji nalýval studnicí moudrosti, 
vitality a rozhodnosti. Mezi dilYnymi p/lbuznýmlz mattiny strany I~e 
nAlézt i jednoho z významných před5t'l1yltel ů pražské fidovské obce. 
rabíno Je<:hezkela LandaulI (linie rodu Landau je vysledována vrce 
ne! 180 generaci zpět a dle legendy se yUe el ke krAli Dllvidovi). 
Vzestup dědelkll Alberta Hahna Je téměr pohádkový - chudý chlapec 
se vlastni pill II obchodnickým duchem dopracoval k vlastnlctvj dl/OU 
velkých firem. Jedna z nich pak tvofila tikl"dV oceUkkého koncer
nu MIlne5mann. Otec:: Oskar Hann rodml obchodní vztahy firmy 
do zámofi. 8yl to mul znalý svita. jeho! pa~tnícj nazývali gentlemanem, neboť byl rytířský, velkorysý, 
~tědrý a vtipný. Měl zálibu v pfírodě. venkovském způsobu iivota II obdivoval Anglii . ZvlUtní iltmosfen.. 
dod6vala domu matka Charlottil. která celý !ivot tou!ila po vzdělání. milovalo hudbo a umění. Měla ráda 
spolelnost a v domě často hostila vzdělance, umělce i politi ky. 
Kurt Halln v mládí rád vymyiilel II vypravěl příběhy. tasto se stayal p'irozeným vůdcem dětských her. 
Toužit po vzděláni - vyučujíc! na stlední ~kole mu doporučili studium y Oxfordu, kde pobyl 2 roky, poté 
se vrátil do Niimecka, kde posléze studoya l čtyli roky na ruzných univerzitách . V roce 1910 se opět vrlitll 
na studia do OlCfordu. kde setrval at do vypuknutí I. světové války, kdy byl povolán zpi!t do vlasti . 
Jeho tlvotnl osudy ovlivnila i jeho dlouhá nemoc. Při jednom celodenním veslovánl toti;: vystavoval pálfcl
mu slunCI svou nepokrytou hlavu. Výsledkem byl t~iký úžeh. kte..y z nčho udělili dlouhodobého pacienta. 
Témě( cel~ rok musel pobYvat v temných pokojfch. Stal se pak na celý iivol p/'ecit!ivělým na světlo I teplo. 
Z této doby si pro sebe a později pro své pedagog'cké působeni formulova l úsadu. kterou lze in terpre
tovat takto: ~Zff slobosti či flf!dostotlru lcotrJiho ~ mis f{ff učinit pňletitosl - Wild pro jffjich pfelraniJní. 
náproou t (l(Jfe(.ení nooiho i ;uarn(!Kl snlbu. ~ 
Zhruba ve stejné době, kdy prodElllval onemOl;:nEnf. dokon~il svou jedinou rozsáhlou literární práti. 
Román Věštbo pon( Elsy vydill Kurt Hahn v roce 1910. tedy ve svYch 26 lelC'lf;h. KnIhu Y(:elku politivně 
hodnotU I Hermann Hesse. Dflo ukalUJe na HahnOv vypravěčský talent. V umu nalezneme kritiku !kol ni· 
ho vyufování, které je l aloleno na pasivnfm učen, se z knížek. Z knihy yYlafujf některé pozdějil zásady 
uplatňované na školách, které Kurt Hahn zakládal. Německý pedagog K. Schwarz nazval román pedago· 
gickou poemou. Přes uváděná pOZ.tjVII vlak upadl v zapomenuti. 
VO$obnosti Kurta Hahna se dle mnohých pamětnlků vzácně setkaly mnohé dědifné vlohy. které pi'fzniv~ 
formovaly jeho osobnost. Projevovalo se. to v etickém jednání. ve vůli ph:konávat pfe.kálky. v autoritě. 
lempefllmentu. originalitě m~lenl a ye schopnosti vést lidi a stávat se tvořivým vychovatelem . 

• Zakladatel 

Kl:l konCI prvn! světové války se stal Kurt Hahn osobním sekretá~em noblesnlho prince Maxe 8ádenského. 
pos!ednl clsai'ského kanclé1e. kterému mj. pomtihal psát paméti. V pnlběhu společné práce spolu absol · 
voyall dlouhé diskuse o projektu, kte..y by pomohl při obnově etických tradic německého spoletenskeho 
fivota , jel byly elCtrémně naru§en~ mor6lnlm úpadkem a neochotou Nl! mcu hledat po válce spole~nou 
cestu. 
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Výsledkem jejich diskuse bylo založe"r ~koly Sale", II roce 1920. II objekte(:h. které !kole dal'O\llll Max 
Bádenský. Salemsk' !kola byla novým typem lkoly - byl to experiment sndld se o vytvoi'ení zdravého 
prostředí, ve kterém by mladí lidé llskávati rul .... yky chránící je pTed úpadkovými jevy. které pnn,u; me>
dernl doba. Hahn jil počát~em 20. let minulého stoletf hovořilo sn i!ujkí se zdatnosti. o nedostatečné 
sebediscipllně, o ltrál~ iniciativy, podnikavosti , fantazie, zručnosti i soucitu. Když Kurt Hahn II jedné 
své /'di před královskou rodinou cha!llkterizolllll rysy Svého výchovného systému. zdůraznil : •... ~e u~eho 
neJdi'íve chci sebe ochrónic před nedo~um~n(m - lod( te by se lidé mohli domniuat lCJsme ul/wanl; 
u nošich školách nko onginófntho. Opak je pravdou. ullime. tt jsme peullé ~akoroeni tl !mdlci onglic
kych ,puMe schoofs-. Tento pňstup dále Ilustroval na jednom .incidentuM

• který se ve škole $alem ode
hni l, když v nf princ Bádenský prov.hel jednoho distingovaného Ameril:ana. Ten.se ho náhle otÁzal: .No 
co jste I.> této škole oprooou hrd,?, Princ mu odpov~ěl: -.Jsem hrdý no to, te {de není nic originólnfho. 
My jsme opsati ou ~oldého nlea - { Pubfic Schools, od Goetheho. od Pfotono i od sfmutů· . Ameribn 
se dá le pta l: "Vyjsre si oprol.>du neHodl; {O cf! být originó/niř Princ odpověděl: ., VIte. ue uýcho~ je to 
joko tl medicřnt, musíte posbfrot moudrosti sto/elf. KdyblJste pfišef k chirurgo!.>i. foterý biJ cflcé/odstro· 
nít vok sfepé střevo co nejoriginárněji. pak uám rodfm - uyhfedejte jiného doktora.· Říkali mu .mooing 
spirit", col .se jeví jako tep~r označeni nel zakladatel - neboť to. co Kurt Hahn ovlivnil. je je!t~ významnější 
net jeho jednotlivé programy. 

+ Politik 

Jil v prvním dopise, který psal princi Maxovi Bádenskému. !dúrazňuJe. že c;)em nOvé U.oly bude pře
dev~rm podporovat politickou zralost německého lidu. Pro Hahna nebyla výchova otázkou politiky. ale 
politika byla spik otá~kou výchovy. Hahnovi Ilo p~i všem jeho konání predevším o politickou výchovu, 
I] výchovu k občanství. Jeho výchova k odpovědnosti byla piedmlm snahou o budodní a udrtenf }.lVOU

cl demokracie, ktem by m~la být rozvljena sebeodpovědnosti občanů. Hahn plllmen~ obhajCMII demo. 
kratické principy v nově se rodfdm německém st.h~. Od počátku byl viak trnem vaku NlcioOlllistům. 
V rOt;e 1923 se ho do~once pokou§eli zahít. Po delJich událostech. které se odehrnvaly do roku 1930. 
se obraci na představitele n~meckého stálu e upowrňuje na nebezpetr feJistického převratu. V roce 
1932 plk otevřeny dopis. v němt zdůrazňuje nesouhlas jeho školy vychovávat mládci pro nacistick~ 
stát. Komentoval také Mnichovskou dohodu. Souhlesil s !lm. že bylo §patne nutit sudetské Němce stat 
se občany československého stlitu, ale pfedholen! české menšiny nacistum považoval za zločin. Z df1d· 
Il lha pohledu se zd.!! rovně! aktualní Hahnova myAlenh o zalozenl sdruženi světových záchranáM, které 
by zahrnovalo horskou službu, červeny klí!. vodnl richranu, ha5ll:e I Iyi.al'ské záchranáře. 

+ Pedagog 

U Kurta Hahna nachlizfme vlastnosti. klen! mu taJI§ťuJI pozornost r u současnych pedagogu: 
• Zabýval se vl'ičnými pedagogickými problémy e vtdy byl spojen se skutečným životem. 
• Uv~omoval si. že neexistuje nějaká sama o sobě stojíci pedagogika. ale !e je v!dy spojena .5 politikou. 

s lidmi a místem. kde se provádí. 
• Vedle osoOOího. spontlÍnního pedagogicl!ého optimismu nabízel praktický M...oo jak řriit výchovné 

problémy. Vzhledem k tomu. že pro něj byla pedagogická pr.ice mj. U~ blahodárně létivá. nabízel návod 
k rychlému uzdravení. Uváděl hojnost případů. kten!jeho optImismus podporovaly II přenákly dale. 

• Svoje myšlenky vidy srozumItelně a důrazně pfedn'~el. ale nikdy Je I'le!ystematiwval. Nebyl 
teoretikem s ns originálnost svých idejí si f1ed6lal nárok K obhájeni dobré věd dovedl i manévrovat. 
Někdy proSlllovalleorii. klení popisovale probfhaJ'd pralli. jindy byl nucen souhlasit 5 prax í. která 
se od teorie odn~vala . Tyto kroky SIIffiOzfeJmé velmi ztéžov(llv práci jeho kritikům. 

JlIdro Hahnovy pedagogiky I přes dnes nelvyklý patos nezestárlo. Mnohé 1 Jeho pedagogických lIÍ$3d by 
bylo mOZné uptetňovat i v dndnl době: 
• vychovávat dospfvajfcf ve spolupnlci s nimi samotnými 

uplatňovat pf! výchov~ m"defe v~strannost i diskrétní vedeni, urnolnitJllivot dle vlllstnlch pravidel; 
ve Škole podporovat Ukovskou demokracii. pniva iI povinnost, !ii~O 

• osvobodit dřímaJfcl telent II tužby tfm. že fiikům bude danil šance k scberea li l acl 
• podporovat scbevědoml pomoci dobrodru lstvi. zkou~tlk odvahy i slu!by lidem 
• pOdpOfOV6t radost ze spoleéf1ého dna - technické výtvory, sport, dIVadlo 
Hahn byl v pravém slo~a smyslu edukátor, vn!itfme-li se k původnímu význemu slova educotJo s obsahem 
nikoho unL Jako vOdčl osobnost za .sebou nechával mnoho nevyReneho, e tak jeho spolupracovníc.i 
měli !!Inci přidat ~ ntpoČtJtému společnemu dUu i svou \li z;. 
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Pravdy z Hahnovy pedagogické dílny 
V "'rysu pedagogického ustamentu shrnul osmdesátllety Kurt Hahn do ně~otika bodu .z.ku~nosli. které 
by dle jeho ná:wru mohly pomoci obracet mllide! na spravnou cestu; y budoucnosti: 
1. Je doěinem vnucovat mladym lidem názor. Indoktrinace je od ďábla 

Je ale zpunlost nenabódnClut jim I~ivé zkušenosti. 
2. Nlichylnost i nec;huťjSQU často nespolehl ivými pruvodci k odkryti poyolání ti zálib mladých lidi. 

PoUtC mnohostrannost odporuj ících si zkušeností dává pravt !ance k sebepoznáni. Mnohým 
prospl!~nym zku§enostem SI! mládef nejprve vzpírá. ale dobrému uč iteli se podařf pi'ekonat odpor. 

3. Rc!! severa vcrum gaudiurn. Volněse dá fie;: pfekonávan( obtf.!:' vede ke skutečné radosti. 
4. Odpočinek je změna II mů!eme ho najrt i II hudební a rukodělné činnosti. 
5. Sport pi'edpokládá připravenost Y)'cvičeného těla . 
6. Nepřetrfitá praCOVT1; čjnno5t v po~olliní vede k opotřebováni 
1. Unll~en~ části mozku mohou bYt tklidn!ny II po5ileny také aktivním odpolinkem. 
8. Výchova má dětem pomoci; k tomu, aby pro sebe nalell~ odpovid~lcI 

odpocinkovou činnost (dne!! b~hom řekli volnočasovou aktIVitU). 
9. Tvorba náplně volného čaSlJ patn k dalším povonnostem ákoly 
10. SchopnoSlrothodnout Sll pro nko takového jako je pravda vybduje cvičeni a osvědčeni 

se v konfrontaci s mnohost.rannými překá!kami. mel; které patfl obllfe. 
nebezpKi. nuda. okamfiky vlru§enf. vrsměch okolí ; vnitřní skepse. 

11. Hodnota přesvědčeni záleží méně na hlasitosti. se kterou je zastáváme. 
nel na vytrvalosti, se kterou je obhajllieme (MaA von Baden). 

12. Celistvost je mistrovství jek zvítězit nlld sebeklamem. 
13. Odm!ne II trest jsou ve výchov! nepostradatelné. Pomáhajl k prosazeni správné vůle. Svědomí je 

často bezmocné proti lstivosti a proti znási l ňováni ze strany sobeet~í. které se prosazuje bez ohledu 
na práva jiných osob. Ale je zde Jeden pomocník, který- 5V~omí pomáhá 11 který je dovede k vitěutvi
Je to l65kll k lidem. kteli se prosazuje s ve~kerou náruživostí. 

Pedagogické hodnoty 
Metody pedagogické činnosti Hahn spojovel se třemi pojmy: hlava. srVce. I1Jka. Ke kaldému pojmu pfi
fazuje urfi té hodnoty, na kten! ve své pedagogické práci kladl důl1Iz . Je l~Jm~. fe uvedené tli prmcipy 
se nedají rozdělovat, působi jako celek rl vyjadřují celostní přistup k výcho~. se kterým se setkáváme 
také u J. A. Komenského. 

hl~~. 
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~i la 

dobrod .... žnosl 

6cstnost - fa,r plaV 
odv,unost. 

houl\!'lf\iltost 
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prOSillova,,1 SI' 
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pfiprnvcnO!lt pomoc, 

Se vitmi hodnotami dle Hallna SQl/vlSf vZ18h ke spolelenstvl, ve kterém lijeme. a občanská lodpov~d
nost . Ani rozděleni. ani klasifjkac:e jii plné neudpovídajf moderním postup\' m, a le pro nás je to dů lefité 
vodltko jak vice proniknOut do Hahno~y pcdugogické di1ny. 
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• Síla prožitku 

Opakovaně se k Hahnovým názorům vracíme, kdy! se snažíme proka.zovat vYchovnOIJ silu pro!itku. Holnn 
vě:fil II moc svědomf. které je schopno vyvolat takové city a vášně. jejichž výsledkem j e vrthstvr pravdy 
3 lidskosti. V této souvislosti Hann II nálditym patosem říká: . KoldlJ duJeunl <drouý tloudk m6fe Vyll

fíuot nc{opomenutefných {áfitků, které je schopen o fcotdem okom(i{(u uJjkou{.fit. neboťjsoll panoleny 
u ro{monitých tulbácn - o pietě, oděénosti. lósce k (idu. lósce ke suobodt. ue smilovón( se. tl úctě 
ke krose, ve suatém hnbJu~. Podle Hahna _ot.dy cKisruje toklWÓ tu/boo ktero ochrón{ ohrotené slJědom( 
o bude poré působIt lokl jako protJsífo, které vyvolanou (nei6doucO touhu {e;{obf. CfIojffco O{pomínek 
stoU aby společníky suédomf probudilo, o Lok pomohlo {měnit !mili'" r situací.· 
Kurt Hann se domnfval, fe právě pro}itky jsou tlm. co formuje charakter pedagogiky, a ~Iy by formovat 
i ly. na které se pedagogicky působr. 

+ Odkaz 

V roce 2004 uplyne 30 let od doby. kdy se ~avrill fivol11í běh vYlOamného člověka KulU Hahna. Stopy 
jeho l!innoslÍ najdeme j~tě dnes po celé zemčkouli. a proto jejich sledování Ile při rovnat ke sklladánl 
velké a lřejmě stále nedoko(lre
n~. mnohotvaré a různobarevné 
mOlalky. Mezi zlak ladni kameny 
mozaiky vŠilk s určitostí lai'adí
me tyto skutečnosti: 

Uteratura 

• pedagogicky reformlator - výruný představitel 
pedagogiky refonnnich .!lkol v prvnl polovině 20. stoletl 

• zaklBdlltel hnuti Outwaro Bound 
• otec ttv. d!itkové pedagogiky (Erlebnispádagogík) 
• pionýr ve vyuflviml zásad výchovy pomoci dobroclrubtvi 

a výzev 
• d udwwnl i skutefný l akladatel mnoha desítek ~kol 

po celém světě 
• politik a pedagog v jedné oso~ 
• jeden z významných ~hovatel ů 20. století 

!'I.Ion., .... (1991) ~....a ~!ft.-~. Berlín. Lucttt.mo~d: 5< ...... Sdl_ 50 ....... 
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Stafeta osobností Vladimlr Svatol 

Na startu štafety osobností 
Vidycky jsem měl rád štafety. A taky jsem v nich pokaždé dO$ahovallepškh časll nd. II .solo bězlch. Stafe
ta je totiž zvláštní závod. Vychází l. individuálního výkonu kafdého jednotlivce, 1. osobnf odpovědnosti co 
nejlépe se připravit a vyda t ze sebe maximum, zároveň ale 'lnUl do hry j poclt :zodpo~ědnosti za ostatní 
a hlavně DI společný výsledek. Nikdo to nechce svým partnerům rkazlt. Naopak, chce se . blejsknout", 
podat ten nejlepší výkon. Chcete-Ii 1 d ětí na tábore nostat maximum. připravte. pro ně štafetový dlVod! 
Stejný efekt můžete ale pozorovat i v prací ev dobrém týmul) či II rodině. Zkrátka motivace stoupá. kdyi 
má nM výkon širšf rámec, je součástf větMho společného drla. 
A tak jsem si řekl , proč tento osvědčený princip nevyužit i v Gymnasionu. Nabidl jsem redakční radě 
odstartO\lat [la jeho stránkách ~tafelu rozhovorů lajfmavých osobnosti Sl! zajímavými osobnostmi. Udi. 
klerí maj í co ncl k ndemu spol ečnému tématu - l/iži tkové pedBgogice. Jsou s ním spojeni těsněji a neho 
i velmi volné. Ale každopádně jsou to lidé výjlmei': ní. ktefí nás mohou svými názory inspirovat. 
Jaká budou pravidla štafety osobnosti v časopisu Gymnasion? Pro toto číslo vyhledám u jimavého hosta 
já ~ připravím s nim pro vás, čtená/'e Gymnasionu, rozhovor. V jeho závěru mu předám pomyslný šta· 
fetový kolik (dikte fon), aby pro pMtf vydání časopisu nalezl tu nejzajímavěj~j osobnost ke společnému 
rozprávěni on. Tětím se, ~e stejně jako každý běžec ve ~tafetl'f, se bude chtft j kaidý host , blejsknoul" tím 
nejlepším výkonem, objevit pro vás toho nejzajlmavěj~ího čl ověka , zprosaedkovat ty nejinspira tivnějši 
myšlenky. A já spolu s vámI budu zvědavě očekávat, s kým se setkáme p~ílltě a kam nás na~e štafeta 
dovede. Těsím se, tate se taky. 

Vladimír Svatoš -> Allan Gintel 
Ale kde UtČít. koho pozvat pIVnlho? Vůbec to 
nebyla lehká otázke. Nakonec mé ale vysvobodila 
jednoduchá pomůcka . Jsme na uplnem začátku 

- štafety rozhovoru i celého časopisu . A tak na to 
pojďme od Adama, pochopitelně v přeneseném 
s lova smyslu. Pro mě je tím "Adamem" české 
moderní záiitkoV1! pedagogiky Allan Ginte!. Je mu 
56 let, piecl lety vystudoval psychologii na Kar
lově univerzitě v Prale. Jeho originální, často 
i kontroverzní myšlenky vytvonly v osmdesátých 
le tech základ modemlm fonnám pobytu v příro
dě. intenxivnim rekreačnlm režimům pro mladé 
lidi. Jeho jméno je neodmysliteln~ spojeno 
s projektem Gymnasion a 5 Prázdninovou školou 
Lipnice. Dnes je soukromým podnikatelem na po
li public relations, spolumajitelem a ředitelem 

společnosti KaifOS. 
Alfune. kdu6y ses měl pfedstouir rlem; kfíéouými 
proiektu. které jsi u žiuotě (eOriIOuol, které 6u to 

fuilliZ 
Nedávno jsem dokončil v UNICEFu realizaci projek
tu výsttlvby sedmi tzv. vyživO\lacích center v Africe. 
ZahmO\lal jak jejich projektovou pi'ipravu, tak i do
hled nad jejich výstavbou, trval 2 roky ajá ho měl 
celý na starost . Druhý projekt, to byl Gymnasion. 
Byl to vlastně průlom do něčeho, čemu se dnes 
řík á zážitková pedtlgogika. A tletl projekt se váže 
rovněž k UNICEFu. Ve Švýcarsku stojf dóm, který 
se jmenuje Gymnasion a jeho programovou náplň 
jsem pomáhal dotvářet. Dnes je ze ~výcarského 
G~mna5ionu velmi výdělečná a úspéšná instituce. 

Mys([m, te si všechnu tn projektu olnočení ,.klíČa
oý' losloulf. nicméně můtd ň"ct pt'Ír sral! k tomu 
posfcdn[mu - domu Gumnasian? 
Když na Upnici skončil prvnf roťnlk projektu Gym
nasiun (bylo to v roce 1971), pfijela tam na nfiv§t(!... 
vu delegace UNICEFu a lajímala se, co se tu dělá 
pro mladé lidi. Ubi l seJim objekt, Ifbilo se jim i to , 
to se tam děla. A tak nás požádali , zda bychom po
dobné. centrum ja~o je Upnice, v trochu honosněj
~Im stylu, nepomohli vybudovat ve $výC3rsku. No 
a pan Vaculík, archilekt Upllice, dal tip na člověka , 
kterj pak vyhrál konkun na projekt, a já pro něj 
vymysle l programovou nápl'>;. 
Tak jsem se :;tre{i/. Aíkof jsem si. fe alespoň dlJ{l 
I těch tří projektů budou souu/set se ló};/kem, 
zátitkovou pedaqoqifwu. 
Přiznám se, že kdybych mluvil s někým jiným. 
možná bych mu ~íKa l o jiných projektech. Trochu 
mě zaskočilo, ze v tvé otá zce bylo s lovo klíčové 
projekty. A já vlastné nevím, co je pro mě velký. 
k/ičový projekt. Velkým projektem mů!e být n3ru
zení dítěte nebo vznik firmy, ale pro lento rozhovor 
se asi nehodí, abych mal něco diametrálně odliš
ného. To. co jsem tady uvádél.jsou vl<lstně všechno 
volnočasové aktivity. 
AI/one, UŠim( jsem si u toých proiektů, ie jsou 
nedrdka ;nspirouoné ontikou Ilebo efespon nesou 
ont;cké názu!J. To asi nenr náhodu?! 
Já Jsem lásku k Řecku zlskal po otci. On byl velkým 
znalcem antiky. Cet) jsem jeho ~nífky o Řecku, 
všelijak podtrhané a okomentované. pak jsem 
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se do Řecka vypnovll . Aeckl dějin)' lnám skoro 
mllpaměť II umlm i trochu lecky. A ted už sedmým 
rokem pravidelné Ilflvl t6vujl Kn! tu. v jednom roce 
jsem tam byl dokonce t~jkrát . Kdybych někde chtěl 
y fivOlě spočinou t . nemyslfm tedy v hrobě , lak 
bych si vybral Krétu. Ač Jsem svět docela slu§ně 
poznal, tak mi uč&rOY8 1 právě tenhle ostrov II řecké 
povaha. 
Pokud hooolf{; o wfJch prokkrech II lóNkoyé 
oedoqogíce. 06tmkle pre(cra.rješ Gymnasitm etrd 
PróldninoQOu $/I.orou Vpníce. Proč? 
Prázdninová ~kola byl jakýsi úhyb. Chtěl jsem 
zachránit néco 1 toho. co bylo vynalclcno na Gym
nasionu. " IIni jsem nctuJil, do jakýct'o rozměrů 
se to rozroste. Práldninov,§ škola byla II je co 
do známosti. co do pubHcity daleko vÝlnllrnněj!í, 
nicméně ten primární experiment, ten se 111 m 
neodehr;iL l en uf se lam jen dále rozvijel. Objevity 
se nové kuny. nové programy. Ale odzkoukný 
princlp z Gymna~ionu zOstal. Bez Gynlllasionu by 
prostě Práldnlnové ~kola nebyla. 
Je provdau. ie Pr6zdnino!)ka získávó stole vlfŠ{ 
zvuk i oe suitě. Jó g nedávno lúoostn;( @étQ9i 
konference Ounvard Bouod. kterého ie Prózdniop= 
od lkola součástí, o o "sUm poietr záiitkoue pr
dagogiku se lom dost mluvilo. Porodoxně se noj{i 
zohronilní experti. kleň' okademlckým s/9vnikrm 
19éoli mB pň'stup POP!soool. Mruuí se o bof$(iC= 
U m pojet'. fe vyzdulhováno kompfexni dromq
lumie {<.uaO. Měl jsi tu někdy ambici U!itVQfit 

teoreticky popsate/aÚ ucefeaÚ pň'scup fr láti/kovl 
PFdogogice. jakousi suib!Jtnou školu? 
Neměl. V nějaký čas. momil pro to rozhodvjld. 
jsem totiž odeWtl k něčemu Úplně jinemu. Kdyf 
se na to dneska divám zpltn.!! . ~íkam si. le jsem 
to mohl udělat . l e jsem nil tom mohl dokonce 
zaloli t i nějaký obchod. Ale nemrzí mě to. Nicm~ně 
si myslím, fe kdyby se to dopracovalo, mohl by to 
být úžasný projekt. o kterém by si ve světě povldali 
a jezdili by sem za ním. My Ceši jsme tímhle totit 
pi'inesli něco úplně nověho. S něčím podobným 
se Pll)$tč jinde nesetkái. 
Ckult oni nemus! &út Q zó}itkoue PfdagogKe 
ofiliš informovanÝ, obu po~t1rhf. jak IH!fký boom 
dnes zóiitko~ prpqromu, zejména prpgramy 
u přlrodě. (oiívojl: A nemam no mysli jen qÚchoo
ni programy pro mlódt:1, qle i progrom!l pro dl> 
~pčll, učerni. nejr!gnči$Cch IlOmerénich podnikŮ. 
V tem tu jako psycholog vfdí§ kořeny souOO~ni 
popularitu outdoor progromů? 
Mysllm si. že je to proto. fe ~ centru těchto pro
gramú je človlk. Najednou to není jen klasický 
marketmgový přístup, ale je to o chování konk!it
nlho člověka, jeho reakcich. jeho my§len l. Mm to 
do hloubky člověka II odkrývá to Jeho schopnosti 
Jako nic jiného. A mysllm si. že ty konfrontace jsou 
pro něho zajlm8ve. Myslim si dokonce. fe zájem 
Jdté poroste. Protok zájem o sebe sama. to je to. 
co každého ~Iastně nejy fce Lajimli. 

JinÝmi slovu Hkól, le lidi oceňwl zoltnou vozbu. 
kteryy jim programll nabírej{. Tu 116m j$l byl 
y odbornÝch krurfch mámlÍ pomlmě comým 
pfí~tupem fr lidem. Tvl programy. pzpomenu tře

ba Koloseum nebo Noční obrazy, dávoly pfO$tor 
pra ue/mi p/tmou ol nekompramisnť zpllnou VOl' 
bu. Nebál ses. le bll (!IOhlu lidem i !)bHli!? 
Mám zku~nost. ie mohou člověka dočasné utlu
mit, mohou ho uvést do stavu dočasné deprese!. 
Ale ona je to dob'c mlněná pravda. Neliliaj; mu. 
jaký je. ale jak ho v,dl. Protože to. jaký je, to ylast
ně nikdo moc dob'e nevl. TaHe tady hrozně záleli 
na tom. Jak se to uvede. A jestliže by to někdy 
někoho zlomilo. pak je potřeba . II by Jel k lékai'i . 
Protože ŽivotJe dllleko tvrdší ne! hra Noční obrazy. 
Koloseum. obrazně ~ellO. zalije člověk v i,yQtě 
v neherni podobě mmimálně dvacetkrát . 
ZmiňOQ(J{ jsem, le dne~ ;e oe s!.létě náš pf{~lup 
k rólitkollt pedoqogice teoreticky popisooón. 
dokonce i~me nedávno {'skoli cenu no konferenci 
pro záMkovou pedgqogiku no Uniuerziti u He;
delbergu. Jťdybllll mEl pojmenOU(lI 16Hodn{ pil'fe, 
no kterých rul pojeti záMkovi pedagogiky suito, 
ca bys zdúrtuni{? 
V jedné teoretické pRručce. litera se tYká hry, 
se Rká. že dtvák je pOlelK.'álnf hráč. který ve svých 
představách jedné. Jé se vždycky sndil nějakou 
metaforou vyvolat v lidech předsta~iYťlSt , aby 
zat:al, přemýJ!et. co by to asi mohlo být a 00 by 
přitom mohli za!ft. Tak!e tahle ,jyodni motivace. 
to je určitě Jeden l pilffCl. Druhým pili'em bylo 
neopakovat se. To nesná~ím a kdyl se opakuji. 
tak mě to nebav!' Proto to bylo pokilždé trochu 
Jiné. Tfetí pilff byla organizace. Jilklisi průhlednost 
syst~mu Plizdnfnové l kaly. Byl to v pravém slova 
smyslu tm, ~Podiyejt.e. já jsem tady. moje 8kd~ je 
taková. m,Hu Mbldnout to a to. Vezmete si mě. 
nevezmete?" A určit.!! bych mezi pilíře zařadil i dra
maturgií. To je vlastně to, co dneska Prhdninová 
~ kola a Ccsk6 cestn nejvíce prodáYiljl. Ta skladeb· 
nost programů , 00 d i'fye 8 co potom a proč. Do té 
doby o dramilturgil programů ntkdo nemluvil . To 
byl pojem do di~adI8 . 
A CD si mysltl o lót;ckooOch programech pro lir· 
myl 
Já si mysi/m, te to je návrat k pfirozenostl . k přim
ten!!mu jednánI. Strdně to uvolňuje atmosféru. Je 
to nko, co lidi potrebuJ r. protože tam najednou za· 
čnou spontánně jednat Nemysli nn to, jestli něco 
dělaji dobře nebo l patn/!. a jednajl. A to je to. co Je 
dneska potřeba. Já sám bych to taky potl'eboval. 
Protoie povoláni 30 věk li brání. abys byl spontánní. 
A čím jsi stalií. tlm víc takový program pot7ebuJe!, 
akorát se toho trochu boj'~. Bojl1 se, abys nebyl 
smě!ný, Kdyl jsi mladý. tak \Jdělá~ trapas ft hned 
na to lapomena. Kdyfje někomu p1!tečtyncet, tak 
si trapas pamatujejdté púl roku pOtom, protože St 

mysli. že to je něco stra~ného. takhle selhat. 

" < • • • > 



Teď mluvrš o lidském potencia/u kulZů. ale jak 
hodnotíš odborné malnosti outdoar programů? 
Mohou se lom lidé učit konkrétnrm monolerykÚm 

nebo rizika? 
Myslím si, že je to problém opakov<iní. Nejsem si 
jistý, že je to nko, co se dá třeba třihát za sebou 
opakovat. aby to přineslo další pokrok. Problém 
opakování vnímám jako problém číslo jedna a zá· 
roveň velkou výzvu pro všechny. kdo ~ v zážitkové 
pedagogice angažují. 
Are tfebo skauti procují se zótitkovou pedogogi. 
kou opokouoně. 
J á jsem mluvil sprse a do~pělých. Tam se neutváří 
ziÍkladní návyky, tam už se spíš jen něco rozvíjí. 
U děti je to ale trochu jinak. Tam se uplatňuji 
i jiné prvky výchovy. Pracuje se dost systematicky 
a zážitkový přistup je jen jeden z mnoha, které 
se uplatňujI. Myslfš, že učit se vázáni uzlů. rUzné 
od borky, zkoušky, které musí mladí skauti absol· 
vova t, že to všechno stojf Jen na zážitku a jeho 
následném zpracování? Řada zkoušek je velmi 
odborr'lá, jsou skauti námořní, kteří se musí třeba 
naučit principům námořní navigace, Tam se logic· 
ky uplatňuji i jiné vyukove plrstupy. 
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Tu sám isi vedl rodu kurzů. pij jejich pHprouě 
i no Lipnici samotné jsi potkol určitě spoustv 
zojímovycf! Udí. Chtěl bus nékteré z těch se/káni 
vzpomenout? 
Díky Prázdninové škole jsem se seznámil s Miro
slavem Holubem. To setkán' a pozdější spolupráce 
při vzniku nadace Pangea a to mi hodně d810. Taky 
mi hodně dala spolupráce s Miroslavem Plzákem. 
a to v době, kdy měl obrovskou konjunkturu. On 
mě mnohému naučil a Gymnasionu hodně pomo, 
hl. A další zajJmavá osobnost, která prošla kolem 
Pr~zdninové školy. byl rakouský psycholog Rudolf 
Zucha. V lecčem mě opravoval. hodně dlouho hle
daJ, o čem to ~Iastně je, a nakonec po dvou letech 
prohlásil. že je to Jep!í než psychoterapie. Ale Jinak, 
teď trochu odbočím. musím "'ct. že podobně jako 
Ste~en Spielberg nedávno prohlásil, že jeho největ· 
ším zážitkem posledn, doby byl rozhovor s Rdelem 
Castrem, já říkám , že mě v poslednl době nejvíce 
oslovil osobní rozhovor s Ingmsrem Bergmanem. 
Myslím. že kdybych to setkán, absolvovalo deset 
let dříve. možná bych do Prázdninové !koly přinesl 
n&o úplně j iného. Protože ten jeho pfístup k lidem , 
schopnost dotvářet atmosféru. to bylo úžssné. 
Altcme, veďme nóš rolhouor pOllXlfno k lúvěru. 
Vzpomínóm si na Cimrmana o jeho hru Vilionúf. 
Zoroštujme spotu u té peci a podivejme se do nf. 
Jakou Pudoucnast pro lólltkouou pedogogiku 
vidiš7 
Já si myslím. že je to n&o. co přetrvá. Nicméně 
to bude mit asi mnoho různých podob. Bude to 
hodně souviset s tím. co se bude d,l okolo. Dneska 
mám pocit. že je hlad po požitcích a rychlých zá· 
žitcích. Ale o tom záiitková pedagogika není. nebo 
by neměla být. Ta nepřináší požitky nebo rychlé 
záiitky. Je to proces. Nejde o rychlou radost. Rych· 
lé požitky a zážitkové ku~y, to jsou ruzné produkty. 
A já si myslím, že na tkh záfitkových ku~ech by 
se mělo v úvodu říkat: . My vám tady nevyrobíme 
rychlé zážitky. Vy tady budete čty ři dny potit krev 
a teprve až pojedete'domu. tak si uvědomíte, co 
vám to všechno dalo. A bude to daleko hlubší. než 
ticba skok na gumě z nějakého mostu." 
Podívejme se do té pece ješté jednou, nei ji zovle
me, Viďš tam někde u těch zóŽitkovÝch proqramÝ 

Já se obávám. že ne. Jak se dívám .do svého 
předu". tak si myslfm. že toto budu sledovatsp,še 
zpovzdálf. protože moje plány, a nemyslfm jenom 
profesní. se ubírají někam jinam. No ... 
Allane, drkq zo rolhrwor o plíiemné se/kóní. 

To "no~ znělo trochu nostalgicky, trochu tajuplně. 
tak. jak obvykle Allan hovoR Sám jsem zvědav. 
neboť minimálně o jednom Al1anově dosud ne-
uskutečněném plánu z této oblasti vím. Takže. 
nechme se překvapit. A taky se nechme překvapit. 
koho niÍm AU"n Gíntel představ! Jako svého hosta 
v příštJm Gymnasionu. 
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POZNEJ SÁM SEBE 
Napadlo vás někdy jet na výlet do ne~námé krajiny, Bnli byste se pf.,.. 
dem podívali do mapy? Ale určitě , odpoví dobrodruh. Ani nápad. 
nllmitne zkuieny cestovatel. A pňtom jsou na tom oba stejně. Vidy( 
copak existuje nějaká mapa pro !ivot. podle které vidy dojdeme tam. 
kam chceme, vyhneme se bez potlU divokým proudům iI nebezpeč
ným propastem, nikdy nezabloudíme a vždy máme pfehled o tom. 
kde se právé nacházlme? Na druhé straně si nll testách fivotem ta
kové mapy pro !ivot u tváříme, dokreslujeme. škrttime. přepisujeme 
názvy. abychom se napříště v místech. která uf ~me nav!tivm . tak 
snadno neztratili. 
Nástrojů, které k vytváření map pro život mame, je jistě mooho. 

\ 

Mgr. Pavla 
Clsarová, 
vystudovala 
psychologi i 

IC II anglistiku-
... ~ -amenkanistiku 

na FF UK Praha. Po ukončení 
studia pracovala jako perso
nálnl mana!erka. překlada
telka B redaktorka časopisu 
Psychologie dnes II členka 
instruktorského sboru OB-Cc. 
pavdsOvattoo·com 

Nezastupitelná je osobní zkušenost. Přesto si občas na cestách životem můžeme pomoci znalostmi ti 
mapami , které utvMeli jiní. s poutitlm jiných metod ti n{istrojů. Jednou z oblastí. ve které se lide snaU 
takové metooy a nástroje vytvMet k ulItku ostatnlch , je i psychologie. I když většinou plM!. fe o kamna 
se člověk spál í jenom jednou. mohou být UŽItečné i zkušenosti jiných. Pojmenováváním nejruzněj§lch 
kvalit zkušenosti. oddělovimím pfedstav a hypotéz od prokazatelných pozoiltků. rozli~v'ním mezi 
fantazií a realitou usiluje poznáni v psychologi. o ucelený pohled na lidskou psychiku II otevření cest 
k sebepoznánL Pro ty. jejich! povoláním či poslánlm je vychovávat ti vést k osobnímu rozvoji druhé. 
Jsou tyto cesty bezesporu u2:itečnou pomůckou. 
Tato rubrika vém proto bude pl'ináJet poznatky. pojmy. obecné zé· 
konitosti a praktické zkuJenosti z oblasti psychologie (p5y(;hologle 
obecné. psychologie osobnosti. sodélní. výchovy a vyufuvání, atd} 
A stejně jako ostatní rubriky je i tato tést otevřené pro vaše 
dotazy II náměty. 

Ať. už jste cestovatelé nebo spí! dobrodruzi. pfejeme vám šťastnou 
a objevnou ces tul 

Slovníček: 

Zážitek . kddý duJevn; 
jev, ktelÝ jedinec prožívá 
(vnímáni. my~lení. předsta
vivost): vIdy vnitřní, subjek
tivní. citově provázaný; zdroj 
osobní zkušenosti. hromadf 
se celý život a skládá jedi
nečné duševn( bohatstv( 
každého člověka. 

Prožitek autentický . jeden 
ze základních obsahů psy
chiky. 1. citově zaba .... ené 
vnfmánl aktuálnlho. často 
dramaticlcého životn ího 
okamžiku. 2. náhlé poznáni 
vzniklé ze zhodnocení okol
ní skutečnosti. 

Hartl, P. . Hartlovo1i , H. 
(2000). Psychologický 
s/ooník. Praha: Portál. 
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Když nevíte, co byste druhému řekli pěkného, raději neříkejte vůbec nic 

Zp~sob. jakým si lidé utvářejl mlněnl o ostatních. m~že jít někdy zdánlivě proti zdravému rozumu. Když 
někdo přisoudl politivnl nebo negatívn! vlastnost n~komu jínbflu, pfiřadí často posluchač stejné vlast
ností i mluvčímu . ,..Jinými slovy,~ uvádějí autoři výzkumu z roku 1998 (viz citace), ~poljticl. kteřf zlofečí 
na korupci. mohou být ostatními vnlmáni jako nečestní, také kritici. ktefi chválí umělce. mohou být 
sami vnímáni jako talentovanf a pomluva. ktem popisuje nerosti druhého. můfe být sama vn!mána jako 
nemorální.~ 

Zdá se tedy. že kdy! člověk lIR pomluvy. jejími obsahem je popis nějaké vlastnosti druhého tl ov~ka. je 
sám spojován s touto vlastnosti, kterou nakonec posluchač pňřadí jemu. Ve čtyřech studiích tjiUovali au· 
toři výzkumu jev nazvaný spontánnl plenos ufostnosti. Účaslnlci \lýzkumu sledovali fotografie s krátkým 
doprovodným komentáfem. V jedné studii se komentáfe týkaly osoby na fotografii nebo někoho jiného. 
V dallí studii bylo účastník~m 'eteno, že fotografIe a komentáfe nemají nic společného, že byly spojeny 
náhodně. V poslednf studii sledovali účastníci videonahrávky herc~. kleří odpovídali na otázky položené 
mimo zaznam. Ty se týkaly jich sam~h nebo někoho jiného. 
Některé komentáfe k fotografifm (nebo zalllamenané na videu) měly za úkol popsat pozitivn! nebo nega
tivnl vlastnost. Napfíklad slovo ~ krulý~ bylo pfedsta\leno prohlášením - • Tenhle člově{( nesnáší {vllato. 
Dnes kl do obchodu o Ul)iděl cestou štěně. Tok ho nokopl.· Ve vkc;h studilch \lŠak nakonec účastníci 
výzkumu přiřadili vlastnosti právě mluvčímu , i když mlu\IČí popisoval někoho jiného. Dělo se tak l tehdy. 
kdy! bylo úČilslnlkům jasně teleno. fe mezi mluvčím a komentáři nen! spojitost, col podle autorů zna
mená, fe tento je\l je iracionálnl povahy a pi'e\lálně mimo v&lomou kontrolu. 

Anekdota: 

000 starší páry si pfíjemně 
pouldojí. kdyl se jeden 
{mulů {eptó droMho,: 

.Josefe.jok [o dopadlo 
s t[m kUf"{em no {Iepšen; 
pamětiT 

~Výborně: odpO\Ií Joser . 
• Uči l i nás nejnovějlif psycho· 
logické techniky - vi~uali· 
zad. asociování. Moc mi to 
pomohlo." 

"To Je slwilě! A kdes no tom 
kur~u byl?" 
JOSl:f se {omyslí. ofe oť 
přemýšlí jak přemýšlí. n~ 
múle si v{pomenout. Pak 
st! mu toof uWosní. usměje 
se o <.t:ptá se: • .Jak se jm~ 
nuje tokouá to rostlino, co 
má dole {e/ený slonek o no
hole borel)ně lístky7~ 

. Mysliš květinu?" 
~Ano, to je onol" Pok se ob
rá tl ke soé leně ... "Květo, 
kde jsem to byt no tom 
kUf"{u?* 

Spontoneous Troit Tronsferen~: Communicotor$ Toke on the Duo
fities They Oescribe ;n Others John J. Skowronski. Ph.D .. The Ohio 
Stote Uniuersi/y ot Nework; Dono{ E. Carlston. Ph.D .. ond 41ndo 
Moe, MA. Purdue University ond Motthew r Cmwford. Indiono 
University Bloomington. 
Plné zněnl článku najdete v The Journol of Personolity ond Sodol 
Psychology, Vol. 74. No. 4. 

rl 
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Co se v mládí naučíš ... 
... ve stjfí jako když najdeš. Tak pravl přísloví. Jak se to stane se 1 něj vtak uf nedovíme. Místo tři teček 
si mů!eme leccos dosadit iI hledat přlklady. které začínají ,Jednoduchym- sezen'm na nočn iku II zavolilO

v~nrm tkaniček, pokračují biflováním chemických vzorečku a historicko(i;h letopočtů. zdoláváním skály' či 
divokych peřejí. vytvářením složitých počltačových programu nebo jejich prodejem 8 končit to může ... No. 
třeba zase sezením na nočníku. 
2.ivotje kolotoč. her"{ se nepfestává toči t. Kafdé nové odražení . každý nový úkol $ sebou nese nové náro
ky 8 nejednou vyžaduje zcela nové postupy. jen abychom se mohli točit dál. Co máme k dispozici? Kromě 
genetického vybavení je to předMím všechno to, co jsme si dosud ulo!iIi do pamětI. Pro každé dal!! uče
ni je schopnost pamatovat si, co ul jsme se nauči l i, co jsme profili, kdo jsme. nel-bytná. Kdybychom si nic 
nepamatovali. k Udnému učen í by nedo~lo. lidská paměť,jako zásoháma informací, je členitá stejně jako 
povaha informací a způsob jejich ukládáni. Pam~ť není encyklopedický slovník. seznam polofek, které by 
byly y paměti kafdého člověka uloženy ye stejny.:h .lkatulkách, pod stejnými nálvy. Způsob uspofiidání 
informaci láleli na osobní zku!enosti. individuálních zálitdch a jejich zpllM:ovánl. Výchova a sebevýcho
V8 je celoživotním získávánlm 8 tňděnlm informací. které je vfdy doprovázeno zážitkem. Dalo by se snad 
i tvrdit , že yelkerá výchova je výchova zážitkem. 
Je tedy otázka,jestli YLl bce můžeme hoyofit o výchově záli tkem jako nějaké zylUtní pedagogické metodě. 
Celý život je proud zážitků . V tomto proudu není y~e plně uvědomováno. Některé směry psychologického 
poznánf dokonce tvrdf, že povaha v!ech psychickych procesLI je z větM části nevědomá. 

ZUitky jsou v každé chvíli kolem nás a y nás II veškerá výchova je výchova záfitkem. Když dostane U k 
pětku . je to zážitek. když se nepohodne s kamarády, je to zážitek. kdyf se mu něco zdař(. je to opět 
záf itek. 
V kontextu her a kurzů y pnrodě, jejich! součásti bývají programy navozujíd zážitky neobvyklé. se v§ak 
výchova prožitkem vyčleňuje nejefl jako výchovny cO. ale i jako metoda. Jde o zachycení silného prožitku 
y jeho konkrétní podobě a jeho pl'evyprávěnf, uchopení a pi'ijeti v okamfité návaznosti na jeho profití. 
Výchova pomoci prožitků pak konfrontuje účastníky se silnými prolitky v aktivitách. které obsahují určitý 
stupeň rizika. Umožňuj í pfekonávání zdánlivých hranic možnost í účastníkú po strin<:e tělesné i duk-ml. 
je prostorem pro sociální učenI. sebepoznávánl. sebeoceněoí atd. 
Psycholog Václav Biicháček se hrami y pňrodě a úlohou znitku ve výchOVě zabývá ji! někol ik desítek 
let: v současné době navrhuje v rámci skautské organizace programy pro adoleseenty, ale i pro generace 
jej ich rodičů a prarodičů. Pojmenovává dva problémy v pojeti zážitku jako zv!áštnf výchovné metody . 

• Pront . kdyt m!uu[me o {á{itku pfi skupinool oWuite. je dú/e{ité si uoédomir, te pro koi.dého je to jiný 
{ótitek. Ne/{e tedy m[uuit o jednotném {ótitku. V:;:tohuje se k osobnosti toho. kdo jej proi.fvó. Jeden 
múte u konfrontaci se skupinou prolrt korekci ue směru .nejsem kino', jiný si {OS lekne .nejsem tok 
neschopný. jok jsem si myslet opod.· 

" < 
• • > 



poznej sám sebe lOS 

.Druhý problém spoč(oó o tom, ie {diitky ~ oytrumujf II po nějoké době ~ ménl II dokonce i {celo 0/1" 
mi{f. V poměti se {očnou {jednodurooot, posouoojf ~ ue uý{nomu, {kreslujf ~ ~o ~ uyděfí pou{e 
jedno Mst. ktem {ůstone u poměti oýra{nlj§1 nei ostotní, Také obtíiné pfeuedenl {óiitku do daršfho 
boota můie pň"spíoot k jeho {opadnutf. útostnfk ku,<u můie {{skat {kušenost. ie ue skupině ne kUl1:u 
se cítil uelmi dobfe, ofe nemusf si oědět rady s tfm. kde tokooou portu oe svém běiném ilootě nojde. 
Postupně se inten{lto proNku uytrócí o člooék se orací do běiných schémot koidodenn{ho iiooto.· 
Z toho plyne. že výchova nespočivá jen v navozeni intenzivnlho. ojed iněl~ho či inspirujídho zUitku. 
Výchova je celofivotn ím směrováním. Jeden zážitek či dokonce jeden kurz bývá málo k tomu, aby do!lo 
k nějaké výnuné a trvalé změně. k vývoj i osobnosti. Může být jedním z korálků na náhrdelníl!,u životnlch 
zkušeností. Um lépe se uchová. čim více stilv; na předchozích zážitcfch. ale i smBoje k dal~ímu vývoji . 
Něco jiného je podle V. Břicháčka kurz určený pro skupinu mana!erů. Je třeba z nich vybrat u rči tý počet 

jedinců , kteří odpovídají určitým. předem daným kritériím. Ku r.t se stává jakýmsi sítem schopnosti a do-
vedností. Nejde o výchovu, ale o jejich hodnocení. V důsledku vbk může i taková situace podporovat 
jejich rozvoj. Poskytuje zpětnou vazbu pro sebehodnocení, kte~ je propojeno právě 5 individuálním pro
fi tkem. J estliže však účastníci výběrového řilenl procházejí pohovory. případně testy, popisuji a analyzuji 
řešení určitých situací či jednají v obtížných programech. pak jednak organizátoli výběru vidl člověka 
přímo v akci. jednak sám účastník má možnost propojit představu o sobě s konk~tním prožitkem v jed· 
notlivých si tuacích. Zpětná vazba. je-Ii adekvátně zpracován". je tak konkrétní. bezprostřední. spojuje 
myšlenkový náhled s prožívánim a vede případně ke změně sebehodnocení. 
Avšak tam, kde míříme k regulaci chováni a prožlvánl v dlouhodobém vývoji člověka. k fOnTIování či spíše 
re-fOnTIováni osobnosti. je Udoud. aby měl důlefitý záži tek pokračováni a nezůstal izolovaný. Jakákoli 
m-ganizace zájlTlOVé činnosti mívá rozfázovaný postup od nejlehčlch úkolů ke slofitějiim a také uvafuje 
o perspektivě. Někdo například vl, fe za dva roky bude mlt šanci na určitý postup. jiný očekává . fe půjde 
na dal§í kurz či se bude podílet na veden! druh~h apod . 

• Nejde o to. ie něco protiji, ale ie móm naději no dal§( pokračou6n l a te mám perspektiou." má Václav 
Břicháček . • Záiitek sám o sobě býu6 jednoró~auý. Zomlouoá se mi spí§ pfedstooo směfouánf k oteufe
né budoucnosti, nnděje do budoucnosti a posifooón( tokooé naděje. · 
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RECENZE Luděk Šebek 

Vybrat si sPf'á\tnou knihu není jedl1oducht. Fbvě~inou se spoléháme na rady pHltel ti renomovanýt:h 
odborníků ,nebo zkrátka obcházíme knihkupectví a z informací na přebalec::h se snaffme zjistit. jak moc 
nás klen!. pubhksce oslovL 
Rubrika Recenze by vám proto m'!!la usnadnil pfi,ci a ušetřit Čils. Volba pi'edstavovaných knih bude 
vidy samozřejmě vycházet ze zaměřeni na tlI!itkovou pedagogiku. auto" textů budou sahat nejen 
po kn,fnlch novinkách. ale podle akluálnfch témat jednotlivých čísel Gyrnn8sionu tIIké po titulech, kte. 
ré vám pomohou doplnit potřebné znalosti v rámci dané tématiky či nabldnou další informace. návody, 
postupy ... 
P~nl pfedstavovanou knihou je Zlatý fond her. na níž se v pře<khozlch rubrikách odkazuje několik 
dalilch teKtO. Dialog vede k pravdlvemu poznánI lépe nei jeden ůhel pohledu. i proto nabízlme dVOJI 
malné viděni jedné publikace. 
Pro úvodnl flslo jsem zvolil také kl'lihu QuicksiJver, která je jil devět let stará. Vedlo mě k tomu hned 
několik důvodů. Ve svém oboru tOtl! platl za světově proslulé dílo známého autora. Navk ji pokládám 
za velmi uŽlt~nou pomúd!u. Myslím. !e vejdou"i publikace Karla 
Rohnkeho v Ceské republice ve známost. múle to do jisté míry přispět 
ke kultivaci ndeho .outdool'O\lě-vzděl llvacfho· prostledl. Domnívám 
se toti!. fe se u nás ~ některých pnpadech stále pnvlastňuje duševní 
vlastnictvf. v okolním světě ji! verejné, V sou~lslosti s fadou akti~it 
dávno uvedených v Rohnkeho knihách jsem se setkal s uplatňovaním 
nároku na vlastni . know·how". Proto bych byl rád . kdyby u nás ne
docházelo k zamlčování eXistence zajlmavého zdroje před konkurenci, 
ale aby spl!e vítězi la schopnost vyniknout nad ostatním. v umu vzdě
lavatelském. 
A pňd~m I poslední argument. Plipadalo mi vhodne otevňt rubnku 

.klaslkou·, ke které jil dnes tato kniha rozhodně patfí. 

Seznamte se tedy. prosím! 



Zlatý fond her I: 
hry a programy připraven~ 
pro kuny Práldninov~ ikoly 
Lipnice. 
ed. JiH Janda 
Praha: Port61, Z002, s. 155. 
ISBN 80· 7178636·5 

Každ~, kdo se na vlastni kůži 

setkal s aktivitami Prázdninové 
školy Upnice, zústal jimi něja· 
kým zpúsobem poznamenaný. 
Mnoho lidí se o nich dozvědělo 
od k amarádů nebo znlimých. 
mně se však na početku 90. let 
dostal do rukou Zfalý fond her. 
Už jenom jeho čteni ve mně 

vlbulovalo velice barevné 
představy případných prožitků. 

Zliroven ve mně tato kniha pro
bouzelB touhu nejen hry prožít , 
ale pfipl1lvit je i pro druhé. Tou
hu vyrlcoušet si obě polohy hry. 
jak tu hráčskou. tak tu instruk· 
to rskou. A \ť!hledem k mému 
tehdejšfmu věku (16 let) pro mě 
!namenala i zlom v uvažování 
o hrách. I proto me těši, že Zlotý 
fond her I. vy~ház í znovu. 
Prázdninová škola Lipnice 
funguje ji! úctyhodnou dobu. 
jak nám p~ipomlná Ivo Jirásck . 
letos tato organizace slav! 27 
let od svého ofi~i álnrho ustavenI. 
Díky čemu se poda7ilo P~L na
tolik vyniknout a dosáhnout ji! 
v době svý~h počátků takového 
věhlasu? Instruktoři PŠL kladli 
od začátku důraz na dramatur· 
gil svých kurzů, na to, aby si 
Jeíich účas tníci . protahli~ tělo . 
poplemýšleli o sobě , o svý~h 
hodnotách, vztazfch, aby měli 
mofnost uplatnit svou výtvar
nou tvo1ivost, aby měl i mofnost 
hledBt skryté zdroje energie._ 
Kombinace fyziáých. sodálnfch, 
estetických a dalších zážitků 

zfskaných při hrách se ukázala 
přitaflivou pro řady generaci 
mladých lidi i dospělých . Dnes 
je lipnická !kola Členem medná· 
rodní organizae Oul:Werd Bound 
a má i svoji profesionálnll/ětev 
OB - Českt. cesta, s.r.O. I kdyt 
tento krok jistě musel pro lip
nické Instruktory znamenat více 
práce na poli finančn( sobčstač. 
nosti i konkun:m~eschopnosti , 
Pní~dninová ~kola Upnlce je 

stále vitálnl a jej! činnost můu 
inspirovat rodu lidí pracujícich 
na poli zážitkové pedagogiky. 
Dokladem neustálého vývoje 
v této organizaci je i reedice 
Zfotého fondu her I. V knize 
tento vývoj prezentuje zejména 
pasáž Inuentóř hernFch (kuše
nosti od Ivo J iráska, Domnívá m 
se. že oproti původnímu úvo
du z roku 1990 jde mnohem 
hlouběji v oblasti pedagogické. 
Začiná vlastně klasickými pe
dagogickými otázkami Proč? 
Kdo?, Kdy?, Kde? Jak? aplikova· 
nými vždy na hru. Zdá se, že 90_ 
léta. která i u nás nastolila mj. 
témata odpovědnost i . svobody. 
reflexe a sebereflexe. se odnHeji 
i v dnesních úvahách instruk
toru PSL o smyslu her a jejich 
uvádční. Jako by s; dnes byli 
vice než dříve vědomi odpo
vědnosti za důslednou pflpravu 
kurzů. odpovědnosti za profe
sionálně zvládnuty víkend. Ale 
nejde jenom o tuto dimenzi. Ivo 
Jirásek nám nabízí hlub!. otázku 
po samotné podstatě hry_ Dlál
ku -zne kl idňující. možná i nelOd
pověd i telnou. na kterou e~istuje 
řada nhorŮ . které jsou v tomto 
úvodu prezentovány, 
Nad rámec těchto úvah nabid 
Inmmtóf i kl/lsičtěj~f okruhy 
problémů spoč fvajíd v uváděni 
her pro různé věkové skupiny, 
ve volbě vhodného prostředí, 

času. pomůcek, ve volbě her 
samotný~h. jejich zakonČenf. 

reflexi atd. Na závěr této pasii'1e 
je uveden aktualizovaný ~eznam 
literatury, která může sloužit 
k d"lšf inspiraci instruktorům 
zá~itkové pedagogiky. 
Prezentace Silmotných her je 
oproti původnímu vydáni jed· 
noznačně přehledněj~l, a to ze
jména v základních ori entačnfc h 

charakteristikách, které jsou ten· 
tokrát vypsány do samostatných 
Mdků II zjednodu~eně znázorně

ny i ikonkami pod názvem hry. 
Samotné členění popisu zůstává 
stejné. tzn. krátce je uveden' cil 
hry, libreto, popis její realizace 
a metodické poznámky. Vstřícně 
hodnotrm i skutečnost. fe kaídá 
nová hra za č íná na nové stránce. 
A konelně, k přehlednosti knihy 
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pfisplvá abecední záložka, 
na nu čtenářovu pozornost 
upoutaji graficky odlišená počá · 

teční plsmena z názvu hry. Závěr 
knihy obsahuje přehledy her 
pod le fyúck é a psychické zátMe, 
času. výchovného dle a prostře
dr. col. jeSte vice zjednodušuje 
précl s knihou_ 
Podíváme-Ii se na nový Zlatý 
fond her očima čísel. Zjistíme, 
že obsahuje taHka polovinu her. 
které Jsme mohli najit v knize 
původní. Autorský tým kriticky 
probral hry již neaktuální. poma· 
lu zapomenuté a uvedl ty. které 
čas prověřil. 
Je dobře, že si instruktoři ~L 
udělali čas na sestaveni této 
publikace, neboť, domnivám se, 
y publikační aktivitě jsou svým 
sympatiumtům leccos dlužni. 
Jakkoli se zážitky a dovednosti 
ú vedeni a přípravy her) obt~ně 
sděluji, Jistě existuje i'ada sympa
tlumtú, kteří by se i touto cestou 
rádi něco přiučili. V tomto ohledu 
může byt přínosem I nov~ časopis 
Gymnaslon. který se bude zab~· 
vat 2ejména tématem diitkové 
pedagogiky, jehat přispěvateli 

budou jistě i lidé z ~L. 
Novému Zfatému fondu her 
přeji spokojené čtená~. Já sam~ 
jsem se jím stala. a kdy! dneska 
pohlédnu na plVnl z obou knih. 
připominám si nad jejími zohý
banými rohy a skvrnami od čaje 
letni diskusní večery. při kterých 
jsme plánovali pro sebe i přátele 
hry. na nčf se nezapomíná. 

Mgr. Katenna EmerDvá. vy
studovala humanitní studia 
na FF MU v oborech sociologie 
a pedagogika. 
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Zlatý fond her I podruhé 
V kniz~ je popsáno celkem 
63 společensk~h her, pft:sml!ji 
re(;eno her zžditkové pedagogiky, 
určených spí~e pro soust/'edění 
II přfrodě. Hráčské skupiny jsou 
nj~ně ~elké - malé. 5t~ni, vel· 
ké - II číslech od pěti do stovky 
hráM. 
Hry jsou sepsány II ,vypilovany· 
zku§enými instruktory. podle 
mého mlzoru na~imi nejlepsími. 
V knize je pamatováno no vše 
potrcbné pro vedoucího hry. Má 
bohatý a členitý !Íyod, který 

• osvět/uje dvacetiletou historii 
Prázdninové lkoly Lipnice 

· zdůvodňuje, proč hrát tyto 
a Ijíné hry 

· vymezuje, kdo múle hrát h/)'o 

jak je hrát II jak je uvádět. 
Nalezneme zde i pfehled nejdu
l ef.itěW literatury s průvodními 
charakteristIkami. Velmi dule-filé 
je I tflděnf her II vysvětleni uf;· 
VDných symbolů. Ty nalezneme 
II z6hlaví kaMé hry II na stejnem 
místě i fadu dallfeh uk3l.atclu. 
flap', čas pot~ebný na připnwu, 
p&et instruktoril. doporučený 
věk hráčů, potřebné pomůcky 

a rekvizity a jiné. 
Jádrem knihy je podrobm!j~i 
popis zmloéných 63 het", ne 
vlak polil podmbný. u.k akorát 
pro zku~eněj-!í vedOl.ld. Vhodně 
vybrané fotografie a "tejména vý
razy zúčastněnych hr!ičů dobře 
dopl"'ujl text hry, čtenM/vedoucl 
hry hne<l vid., o co asi jde. Foto· 
grafii na str. 132 se mně nepo
dai'i lo pnřadi t k textu nějaké hry 
na blizkYch stránkách. 
V závě", knihy nalezneme 
souhrnné pfehledy popsaných 
her podle hlavnrch důlefitých 
ukazatelů, II to: fyzické zátňie, 

psychické zi'ttěle, nároku na čas, 
charakteru výchovného clle II ta
ké podle prostředr. S důk ladněj
jím pmpr.lCUYáním ukazat.elů či 
charakteristik her jsem se dosud 
nesetkal. Mozná, fe by měl být 
zmíněn stav záfitkovýt:h her 
ve světě (kde II kdy s tlm zaČllI;) 
a také odhad, kolik ÚČllstnlků 

Prbdninovou Ikalou v Upnici již 
od jejího založeni proJlo. 

Zminil j$em se o zá~jtkove pe-
dagogice, pro mnohé čtenáře 

to však mOle být I nový jHJjem. 
Tento pedagogický obor je jil 
v podstatných rysech vymezen 
a rozpracován, byť ne v~mi pe
dagogy akceptován. Zde odkazuji 
lUl povola06 autory, např. na stu· 
dii Ivo Jlr6ska. 
Na prebalu knihy je uvedeno: 

*Hluboki :c6titky Cl plJsoben; 
skupinY pf! řešen( n6ročných 
situocf o pfekon6uóní překó{rdr 
formuje O!obnost úéostnfkrJ. Sif· 
né osofm( pm~itkl:J m?,oaejf ~. 
bedúoiru. ?,fep§uj! komunikocl. 
spolupróci, tuofiuost o ?,odpo. 
oldnost úéostm'lrt'i. (U1:J!ujíjf!jich 
citliuost pro pffrodni o sOO6(n( 
prostfedl. -
Účastnici her získají je~tě n~o 
dal~fho. v knize nezm i ňovaného. 
Tok napfiklad: 

· jejich :sebehodnocení se stane 
vice realistické - dlky s tálému 
srovnáváni s vrstevníky 

· lp~ní se jejIch hodnocenI 
druh~ch. budou Je lepe diferen· 

· dozvl se i něco navic o lidské 
povaze. 
To v~ pat~ do obla ... U soclAlnl 
inteligence. Je tu j!$tě jedna 
dimeou, "" socl6lní Inteligenci 
navazujlcl. ale jinak samostatná 
a pozoruhodná. Je 10 schopnost 
vdtit se do druhých (empatIe), 
roúli'eni morálního obzoru 
a moralka sama. Pozoroval jsem 
tento posun. byť sotva znatelný. 
kdy! jsem vedl své vlastni hry. 
Vfm. le se pohybuji na tenkém 
ledě. ale p/lesto si zkusím dOl'
muloval svou vlastn i hypotézu. 
Byl bych rád. kdyby jl někdo 
mohl ověfit fédným výzkumným 
§et~enim. Nule: domnlvám se, 
fe ve skupině hráčů. kteří sl 
pro§li vlemi (té.miř viemO hra· 
mi této knihy a prožili je naplno, 
se v budoucnu vyskytne niHI 
patet nemorálnich (um~lných) 
trestných činů (jako je podvod . 
kriidef. zpronevěf"a apod.) ne! 
u vyválené skupiny kontroln!. 
Kdyby se tato hypotéza potvrdl· 
la. tak bychom my všichni kolem 
společenských zá!itkových her 

- a i mr"lOho ostatních - hodné 
zabodovali . 
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V této souvislosti si neodpustím 
otálku. ktemu se jil delší dobu 
zabývám, ate nenacházím od
pov6d. Na každý důle1 itý resort 
ve státě máme ministra. který 
je za jeho slav odpovědný (zdra· 
votnictví. vnitml bezpeěr"lOst. 

životní pmsti'edi atdJ. Kdo je 
však odpovědný:{il moliln; SlllV 

společnosti? Nevím o nikom. 
asi ten samospád nikomu moc 
nevadl. Na druhé stl1lné morálni 
s tav společnosti je přeci důletitý. 
nebo není? 
Na str. 12 jsem s povd1íkem 
zaregislmval, že u vedouclch 
te tmíněno i vyliti motivu 
moci. Jen jednou větou a jdtě 
poněkud stydliv~. Nd~odllo 
by v6novat se tomuto motivu 
vice. v přístim vydánI ~ekněme 
odstavcem a pfcspříitím $ubka· 
pitolkou. 
S knihou Zlolý fond her I 
j5em velice spokOJen. autorům 
vyslovuji uznáni a knihu budu 
doporučovat. Můze se &sem 
sté t klasikou. 
Jen si myslím, ie hotový text 
před tiskem m"'l někdo pro.
hlédnout a vy~prBvit chybičky. 
Napflklad na straně 20 palmě 
nedopatřením vypadla jedna 
t posledních Bakallifových 
publikaci f.Noué pSl:Jeholtry). 
popisuje v ni vyuliti BI"l'Iu1""lOVých 
soch n8 Kuksu. Na st r. 23 bych 
u p5ychické zát6fe vo li l první 
stupe'; . n{tkli" , nikoli .flidná". 
ládná zIÍtěž je pfi sptinku nebo 
při chytánI lelků, pn zážitkových 
hr!kh ve skupině obvykle nějaka 
bývá. Na str. 49 te uveden ne-
správný Richard. na str. 91 je 
mén6 smtumitelrn\ pasU. 

PhDr. Eduard Bakal". Psy. 
cholog. ZabYvá se psycholech· 
nlkaml, problematikou her. 
Je autorem popullim/ch Psy
choher pro dosp~/i II dalifch 
publikaci. P~ednUI na katedfe 
p$ychologie Ff UK v Praze, 
pUsobí v Pedagogicko-psycho
lo gickě poradně pro Pnlhu 8. 
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Quicksilver 
Kori Rohnke, Stetle BlItfer 
Dubuque. 101$)(1.' Project Adv!"n
ture, Inc. 
Kendolf / Hunt Pubfishing Com
pany. 1995. s. 18 (pfedmfuua) 
+ 286 
ISBN 0·7872-2103-1 
www.po.org/pubdcscription.os 
p?prodid,,292 

Dobrodružné II in,ciativní hry 
spolu 5 ~ktivjtami zaměřenými 

na posíleni důvěry a návody 
pro efektivněj ší facilitaci. 
Quicksiluer je anglický termín 
p ro rtuť. V doslovném překladu 
znamená rychlé stfíbro. 
Paralela meli zminěnou látkou 
a obsahem knihy se lakládá 
na vlastnostech jako jsou pro
mčnlivost a nepředvídatelnost 
a s těmito vlastnostmi souvise
j ící aktivizace tvořivosti a trvalé 
probouzení zájmu. 
Kniha Ouicksiloervydanti v ro(;e 
1995 nakladatelstvím Proje(;t 
Adventure je pokud je mi známo 
zatím poslední v řadě publikací 
zkušencho fa cilitátora. praktika, 
nápaditého experimentátora 
a vtipného autora Karla Rohn· 
keho. 
Stejně jako předcházející Rohn· 
keho publikace vyšlé v nakla· 
datelství Project Adventure je 
i Quicksir!X!r sbfrkou her ~ pro
gramO výchovy v přírodě. Jako 
programový ~inspirovnjk" je kni· 
ha dílem jak autorským - četné 

I programO či nových variant 
pocházeji z pera pánu Rohnkeho 
a Butlera: tak sběratelským -
mnohé hry a nápady byly zaslány 
I nejroznějšich středisek a or· 
ganizací ve Spojených Státech, 
Austrálii. na Novém Zélandu 
nebo v Evropě. 
Ouichi/oer je ovšem mnohem 
více než zásobárnou her. Kniha 
sestavá te dvou čásd. Prvn! 
se na pětasedmdesáti stranách 
v sedmi kapitolách zabývá dm. 
co bychom mohli volně přeložit 
j~ko efektivnf vedení programu. 
funkčnl instruktorstvf či funkční 
facilitace. 
Protože ptes nespornou ufiteč· 

nost a inspirativnost výběru her 
a aktivit pokládám prvnl z obou 

častl knihy I hlediska zážitkové 
pedagogiky jako takové za dů
IditějŠí. hodlám ji zde věnovat 
Vlet! prostoru a V některých 

případech se pokusfm na příkla· 
dech pNbliiit obsah jednotlivých 
kapitol. 
V úvodni kapitole Aduenture 
Leodershlp se autoři neJdřlve 
zamý~lejí nad roll instruktora či 
facílitátora v záŽitkově-pedago
gickych programech. Tuto roli 
charakterizují nikoliv jako fixní , 
ale jako dynamickou. v rámci 
vlastního programu v zásadě 
pfechbejfcí z centra dění a po· 
lornosti směrem k partnerské
mu místu v pomyslném kruhu 
všech zúčastněných. Od pevně 
držených atM; k roli sprše pro
vodcovské. Rozdif meli pojmy 
leadershlp a fa cilitace pak vyjad
řují otázkou pro instruktora uvá· 
dějícího program: .No "{ákfodě 
toho. co f(kóm o dtlám - vedu 
tec/tuto skupinu. qn. pomúhám 
jim naučiC se něco nouéno. nebo 
Jocifituji. tedy jjm pomáhám no· 
ubt se něco jeden od druMho7~ 
V této kapitole jsou také defi· 
novány čtyr. komponenty, které 
autoři pokládajl za hlavní prvky 
úspěšného programu: 

· duvěra 
· komunikace 
· spolupráce 
· zábava (fun - v širokém vý· 
~namu tohoto slova, což může 

znamenat legraci, (lle také zaží· 
vaný pocit dobrodružství... Mfun" 
zkrátka a jednoduše představuje 
opak nudy.) 
(Lze spekulovat o tom, zda nee
xistence přislušného podstatné· 
ho jména v českém jazyce má 
nějakou souvislost s naší mimu 
obecné hravosti a schopnost í 
plistupovat k pl-ekUkém spíše 
jako k výzvám než jako k pro· 
blcmum.) 
Oruhá kapitola s názvem Fune· 
rionQ( Leadership je věnována 

instruktorskému mistrovství. 
Hlavním krédem této kapitoly 
je. že ať uf hovoříme o vedení, 
instruktorství či o facilitátorstvL 
jedná se především o cestu. 
Mistrovstvf. jež samozřejmě 

t~ké nepředstavuje status quo, 
předcházejí: trénink. pra~e. vel· 
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mi pomoci múže spoluvedeni 
s někým . komu není za těžko být 
člověku koučem a nakonec jako 
nenahraditelná položka zku!e
nost. Zkušenost představuje tak 
trochu hlavu 22, pokud jde o ces· 
tu ke kvali tnímu instruktorství, 
k dobrému vedení programQ je 
třeba zkušenosti, kterou ovšem 
nelze získat jinak než právě dob· 
rým vedením programů. 
Zajímavá je podkapitola nazvaná 
A Leodership Proflfe umožňujici 
ve čtyřech postupných krocích 
vyhodnotit, ke kterému z devíti 
typů inst ruktora má čtenář·in· 
struktor svým stylem nejblífe. 
Třetí kapitoll! Core Leodership 
Functions pOjednává nejprve 
o funkcích instruktora, jei jsou 
klíČcvYmi pro kvalitní vedení zá" 
žitkově-pedagogických programů. 
Jako první uvádějí autori instru ~ · 

torovu zodpovědnost za vymeze
ni hranic a stanoveni parametrů. 
jež či ní program bezpečným 
a přitom ne~ibilnrm: jež umol· 
~ujr, aby provokoval k myšlení; 
aby nablzel dostatečné výzvy 
a přitom neubljel: aby sledoval 
konkrétn! dle a pfitom si za· 
chovával rozmanitost; aby byl 
plánovaný. ale nikoliv rigidnL 
Druhou funkcf instruktora Je 
podle autorů vytvoření ovzdu§( 
dúvěry. 
Hm, instruktorova úloha je dána 
nutností nalévat do programu 
potřebnou energii. A to jak ener
gii vlastni. tak energii vyprodu
kovanou skupinou samou. 
Ctvrtá fu nkce instruktora (st!i le 
máme na mysli instruktora·faci· 
litátora) souvis! s požadavkem 
na smysluplnost programu. 
neboli o zajištění reflexe proži te 
zku~enosti. 

Poslední instruktorovou ulohou 
je pak ČiÍstečné přenesení zod
povědnoui za naplnění cílu pro· 
gramu na samotné úČilstníky. 
V souladu s očekávaným stan· 
dardem anglo-amerických vzdě· 
lávacích publikaci i Quicksiluer 
nabíd různá !íkovná schémátka. 
J edno takové je uvedeno v ná· 
sledující podkapitole se snadno 
zapamatovatelným akronymem 
AP.P.LE. Facifjtation Model: 



II 

110 

1. Assess: Co máme před sebou 
za skupinu, čeho ~htějí či majl 
účastníci v rámci programu 
dosáhnout , jejich počet. délka 
II místo konání programu, speci
f,ka skupiny II programu. 
Z. pron: Plánováni nám pomáhá 
ZlI(Ilit odpovídající programové 
n1Í5uoje - i zde. nabízí autoři 

sadu praktickych otázek umoi
ňujíckh proces plánování vhod
né strukturovat. 
3. Propore: Přípravou se oproti 
plánovací fázi rozumí začátek 

procesu implementace. 
4. Leod: Zde autoři zdůrazňují 

potadilvek na instROhom klást 
si opakované otády monitorujfcr 
vlastni motivaci pro to, co právě 
dělá nebo hodla udělat II esenci 
faci!itátorstvi, ja rozumí schop
nost reagovat volbou programo
vých nástrojů na aktuáln í yYvoj. 
5. Eoofuote: Tato položka nám 
pnpomíná opakované hodnoce
ni stavu i vývoje skupiny a po
trcbu reflexe. 
V kapitole Faciliwte Of Rccreo
te?se autoři zabývají roli reflexe 
v zážitkově-pedagogických pro
gramech. Těm. kdo z různých 
důvodů mají tendenci se této 
programové stožce vyhýbat, obá
vat se jejr náročnosti či nepředví· 
d~telnosti nebo jí nevěnuvat po
lOrnost, nabízejí jednak několik 
argumentu hovořících pro začle
něnI ref1e~e do programu a práci 
s ní a jednak opět návodný výčet 
prvku. jež by dobrá rene~e měla 
obsahovat. 
Vedle i zde potřebného stano
vení hr.!nic II parametrů jsou to 
souhlas (iča5tnfku s diskusí o vy
vsta lých tématech či srnysl pr.!
menicí obvykle ze stanovených 
programových dlu. Zacílení 
kromě jiného umožňuje transfer 
do reá lného světa , zodpověd· 
nost se pak opírá o sdílenou 
zkušenost. Struktura odráží 
v p05tupně 5e zvy~ující obsaho
vé náročnosti aktuální úroveň 
skupiny a vhodné zarámování 
umofňuje posunout se k novým 
zku!enostem s vědomím , ze ne
zůstává nic nevyřleněho. co by 
mohlo být p~ekážkou v dalším 
rozvoji skupiny. 

Autoři hovoří o trech úrovních 
refexe: 
1. Rej/exe no úroon, skupiny 
zaměřujíd se na skupinovou 
dynamiku ovlivřiujid soudržnost 
skupiny. Jako typická témata 
se zde uvádějí: komunikace, 
leadernhip. týmová práce. plá
nování. dosazeni cílú iI přijímán í 
myšlenek. 
2. Rej/exe no urovni interper
sondtnf zaměi'ující se na dyna
miku mezilidských vzUlhů. kde 
typickým. tématy mohou bYt: 
negativizmus. klikafeni. vnim{j ní 
bezpečnosti. ocenění a uznáni. 
tlak skupiny na jednotlivce. 
nebo předsudky či obava jednot
livce! posU1.Ová ní druhými. 
3. Rej/exe no intrapersondfnf 
urol)ni zabývající se tématy 
ntahujíclml se k jednotlivci. 
Zahrnuje prici s lidskými pocity 
a city a vybduje vekou míru 
odbornosti. Tématy mohou být 
strach. důvěra , pocity souvise
jící s nízkým sebehodnocením 
sebou samým či hodnocenrm 
ze stTany druhých. 
Kapitola How you do ;t?čili Jak 
na to"1 nabízí tadu konkretních 
rad. návodů a myilenek souvise· 
jících s problematikou praktické 
realizace zážitkově·pedagogic
kých programó. 
Autoři lde mj. připomlnajf uži
tdnost a potřebnost humoru 
jako neopomenutelné součásti 

výchovy profitkem. důlefitost 

fantazie, výhodnost rovnováhy 
mezi vážností II jistou mlrou ve
selí či na první pohled pošetilé 
hravosti a při respektován. po· 
žadavku na profesionalitu také 
potřebu uměnl spontánnlho 
rozhodováni. 
V podkapitole nazvané Jof< dob
rý si mÚ{ete dovolit vypadat ho· 
voří o dvou užitečných pojetích. 
jel nazývají termíny ~uvolněná 
kompetentnostM a .smysluplná 
nesmyslnost" .• Uvolněná kompe
tentnosť je založena na postoji. 
v souladu s nímž . neučíme" . ale 
motivujeme druhé k tomu. aby 
také vyzkoušeli něco, čcmu my 
přikládáme nějaký význam nebo 
to pokládáme za zajrmavé. Pojetl 

. smysluplné nesmyslnosti~ nám 
pak otevirá dveře pro opouštěni 

recent!!! 

SVihanosti našr dospělé kom
fortn' zóny směrem do zdánlivě 
neužitečného světa hry. 
Kapitola The Essenee of 
Quicksituer se obsažně zabývá 
významem kreativnlho pfístupu 
k programovým nástrojům. 
Na příkladech jednotlivých akt~ 
vit autoři ukazují důvody II cesty 
ke vzniku různých programo· 
vých IflovacL vilri"nt a přeměn 
či posunů. Stejně jako v části 

zabývajíci se vlastnimi programy 
i zde je treba počítat s určitým 
množstvím odkazú na starší 
publikace Karla Rohnkeho. 
předevšfm knihy Si/oer Bul/ets, 
a Cawstoils and Cobrus 1/. 
V sedmé kapi tole nazvane Proc
tirol Tips - Two Leaders Bog 
oj Trir:ks shrnujI autoři v množ· 
ství praktických tipů to. co je 
uvedeno v předcholfch částech 
do inspif"iltivního sumáře .véd 
potfe6ných k tomu. oby pro
gram fungoool~. 
Kromě jiného je zde opět několik 
chytrých akronymn;ch schemat 
pomáhlljicích neopomenout 
žádnou dúležitou souélist fa ci li
tátornké úlohy. zajímavě se zde 
řeší otázka striktnosti trváni 
na dodrleni pravidel a v nepo
sledn ' řadě nabfzl autoři řadu 
podnětů pro profesionální rust. 
Druhá část knihy je věnována 
150 hrám a aktivitám rozděle

ným do následujících skupin: 
hry lamě~ené na prolomení "50-

ciálnlch ledu·, zahřívaci aktivity, 
problem solvingy či in iciativní 
hry, varianty, aktivi ty zaměřené 
na budování důvěry. hříčky, 
aktiv ity vhodné pro ulav~ení, 
zarámován! programu. Zvlá~t ní 
podkapitolka je pilk věnována 
strategidé h~e Foes and Ques-
tors. 
Přestože v této části čtenář s vel· 
kou pravděpodobnosti narazí 
j na aktivity, patříci do kategorie 

" hodně ohranýCh" (nechybl např. 
TOllie Woste, což je u nas velmi 
známá 'nciativní hra, kde je úko
lem skupiny přelrt vodu z jedné 
nádoby do druhé bez vstoupenr 
do vyznačcního prostoru. který 
nádoby obklopuje). autoři knihy 
rozhodně nabízejí velké mnof:ství 
orlg'nálnlch a nových nápadů. 

v 
< , 
• 
~ 



recenze 

Spolu s oběma výše zmíněnými 
knihami Karla Rohnkeoo poklá· 
d6m po odzkou~í řady aktivit 
a také kvůli nesporné prosp& 
nosti první části Quicksj(oer 
za u!itečoou součást knihovny 
instruktora, pedagoga i zájem
ce o teorii hry. Domnívám se, 
le patří mezi publikace pomá
hajfcr posunout profesionalitu 
v oblasti zku!enostni .,ychovy 
o dallf krok. 
Ztivěf"em se be přiměrem vnitit 
k ntizvu knihy: jako se živé stf'
bro pii dvou ro.ditich nikdy ne
pohybuje po shodných drahách. 
ani dobli projekty záfitkové 
pedagogiky nikdy nebudou dva
knit stejnou množinou prožitých 
zku!eností. poučeni, humoru. 
napětí či obav. Právě ve vyznění 
nekonečného potenciálu skryté
ho v neopakovatelnosti a rozma
nitosti cest lidských myšlenek 
spočívá síla a půvab tohoto 
pi'fstupu k pedagogice. 

luděk ~bek 

FOTO 
HÁDANKA 
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ing. Josef 
Stkda, sta
vební inženýr 
projektant. 
fotograf. 

Na tomto místě vám chceme peP!lstredaOvolny.cz, 
predstavovat netradičn( a zajl- www.go.to/peP!lstreda 
mavé pohledy na méně či více 
zntimé vki. Už v/te? Pošlete svůj 
tip na adresu fotohadanh@gymnasion.org do vydání dal~ího čísla 
ndeho časopisu . Správné odpov!di budou slosovánv a vítěz získá 
knihu básni od Ondřeje Tůmy. 

Možná okolo TOHO chodíme kaidý den. Vidíme TO? Nebo nál pohled 
přes TO jen klouže, aniž by cokoli zaznamenal? Nuže: .Co TO Jer 
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NA PIJÁKU 
S vitězstvlm propisek nad plnicfmi pery ze nolnlch ~kamen pomalu 
zmizely i pijáky. ale pfesto nClůstllly tak docela zapomenuty. Růto
vý piják , ten vRny přítel v hodim'ich. kdy se výuka vleče iI nebaví! 
Savý papír. klel"( se stal sv&lkem nejednoho výtvarného i literlirnlno 
počinu, studnici důletitých poznámek, nosičem schémat starých 
i nových her i prostředníkem komunikace mezi jednotlivými ~kolfiky l 
A právě proto dal název této rubrice, která bude patri t jen II jen vám. 
Autoři te_tů v Gymnasionu budou netrpěl ivě lekat na vale poznám
ky, nápady. p i'i pomínky. tedy reakce obecn!!. Tento prostor zaplnlte 
s...ými ndkami , abyste tak mohl i předat vzkaz nejen redaktorům, ale 
i ostatním čtenfiň.im. Podnítit diskusi, rozdělit se o Iajimavý postřeh , 

II" Ba,lllIro
vii . Studuje 
žurnalistiku 
na Fakult/! 
sociálních 
studií Masa· 

rykovy univen:ity v Brnl:. 
Spolupracuje s řadou elek· 
t ron ic~ých i ti ~těných médií. 
je m.j. iérredaktorkou deníku 
Filmové listy l e tní filmové 
~~oly. Zajímá se o gellder 
problematiku. 

úvahu, myli enku. Tohle bude vál .vložený růfový piják", sem si můžete pomyslnl: děla t poznámky 
i odsát to, co se nám dle vdeho názoru nepovedlo - a beze vlí tajnosti či opomenutí! Nezapomeňte : 
všechno, co vás napadne, nás zajímál 
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