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PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., (1964) přednáší na Fakultě tělesné
kultury UP v Olomouci (filosofii, religionistiku, etiku), je dlouholetým instruktorem Prázdninové školy Lipnice a konzultantem Outward Bound – Česká cesta, s.r.o., člen International Association for the Philosophy of Sport a zakládající člen British
Philosophy of Sport Association. sefredaktor@gymnasion.org

Mgr. Jakub Dobal, (1972) doktorand na Filosofické fakultě
UK v Praze, instruktor a člen Správní rady Prázdninové školy
Lipnice. jakub.dobal@psl.cz
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Jiří Němec
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Vladimír Svatoš
Petra Svozilová
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Mgr. Radek Hanuš, (1969) přednáší na Fakultě tělesné kultury
UP v Olomouci (osobnostně sociální rozvoj a outdoor aktivity),
spoluzakladatel Hnutí GO!, Lanového centra Proud, Asociace
zkušenostního učení. rhanus@projectoutdoor.cz

PhDr. Jiří Němec, Ph.D., (1970) přednáší na Pedagogické
fakultě MU v Brně (sociální pedagogiku a pedagogiku volného
času). nemec@ped.muni.cz

Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc., (1938) přednáší na FTVS UK
v Praze (turistiku a sporty v přírodě, rozvoj osobnosti prostřednictvím aktivit v přírodě, dobrodružnou výchovu a vůdcovství,
týmové a kooperativní hry, zahraniční systémy a směry rekreace a výchovy v přírodě aj.), externě spolupracuje s FTK UP Olomouc a s VŠ Palestra, je členem European Institut of Outdoor
Adventure Education and Experiential Learning, Hochschulforum für Erlebnispädagogik, Institut für Erlebnispädagogik ad.
neuman@ftvs.cuni.cz

PaedDr. Vladimír Svatoš, (1955) podnikatel v oblasti
outdoorového vzdělávání, dlouhodobě řídil Outward Bound –
Česká cesta, s.r.o. asvatos@volny.cz

Zasedání redakční rady Gymnasionu. |
foto © Michal Stránský

MgA. Petra Svozilová, Ph.D., (1977) profesně se věnuje dramatické výchově na Divadelní fakultě JAMU v Brně, toho času
na mateřské dovolené. perta@quick.cz

Mgr. Luděk Šebek, (1968) přednáší na Fakultě tělesné kultury
UP v Olomouci (bezpečnost, horolezectví, zahraniční systémy
výchovy v přírodě), člen Horské služby ČR a ČHS.
sebek@sovice.net
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INTEGRACE
Řecké gymnasion, v němž
se mladí občané cvičením těl
a později i duší stávali účastni
ideálu zdatnosti, jest mi symbolem kázně, která vychovává
sílu, a proto i symbolem toho,
čím byla a co vykonala řecká
kultura.
František Novotný (překladatel
Platónových spisů a vynikající
znalec starořecké kultury)

Vytknutí hlavního tématu druhého čísla časopisu Gymnasion, totiž
integrace, neznamená, že na vás tento termín vyskočí z úplně každého textu a bude vykukovat ze všech odstavců. Přesto se s tímto
pojmem na mnoha stranách setkáme, neboť je to téma, kterému
chceme věnovat podrobnější pozornost. Proč? Integrace je slovo
poměrně módní, označující rozmanité formy sjednocení, stmelení,
scelení či dokonce harmonického propojení. Takto vytvořený celek
je však vnitřně různorodý a předpokladem vskutku pevného spojení
rozdílných částí je respekt k jinakosti, tolerance k rozmanitosti, vnímání různosti jako možnosti obohacení.
Co si však pod oním stmelením či sjednocením vlastně představit?
Je to ztotožnění? No to zcela určitě nikoliv – člověk jedoucí na vozíku není zcela totožný s člověkem běhajícím na nohou, a to minimálně způsobem svého pohybu. Je to zrovnoprávnění? Z právního
hlediska mají u nás všichni občané shodná práva, ale jak je tomu
s uplatňováním takových práv člověkem slepým a člověkem bystře
se rozhlížejícím po okolí? Je to přizpůsobení? Pokud ano, měl by
se cizinec přizpůsobit zemi, do které přišel, nebo se má naopak
snažit přizpůsobit si své nové životní okolí a obohatit je o jiné kulturní projevy? Je to začlenění? Když se ale menšina (vyznačená
odlišností etnickou či rasovou, růzností jazykovou, náboženskou
nebo politickou, diferencí úrovně vzdělání či výše majetku, jinakostí
sexuální orientace či zdravotního stavu atd.) zcela začlení do způsobu života většinové populace, neztratí něco ze své specifičnosti?
A je takové úplné začlenění vůbec možné? Jak tedy ve skutečnosti
můžeme porozumět onomu procesu integrace v prostředí aktivit
zážitkové pedagogiky?
Přestože bychom mohli pochopitelně uvažovat o mnoha možných
úrovních integrace (a to od sbližování státních útvarů v podobě
„evropské integrace“ až po hledání kritérií a hodnot vnitřně integrované, tj. zralé osobnosti), nebudeme se věnovat všem možným aspektům, jež se k danému tématu vážou. Nechceme být všeobsahujícím
(a tedy současně nic neříkajícím) plátkem. Zaměříme se proto pouze
na několik málo z mnoha možných významů, které téma integrace
propojují zároveň s lidským prožíváním a s pedagogickými procesy.
V některých textech bude alespoň letmo nastíněna možnost vnitřní integrace firemního prostředí, jinde naťukneme téma integrace
uprchlíků a žadatelů o azyl, setkáme se s informací o možnostech
integrace menšin s protirasistickým a multikulturním zaměřením,
s postupy rozvojového vzdělávání. Prioritní význam tématu však
vykrystalizuje ve spojení prostředků a možností postupů zážitkové
pedagogiky především ve dvou oblastech: jednou z nich je hledání
společných prvků mezi jednotlivými obory poznání v rámci školního

TEGRACE INTEGRACE INTERACE INTEGRACE INTEGRAINTEGRACE INTEGRACE
TEGRACE INTEGRACE INTERACE INTEGRACE INTEGRA-
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způsobu vzdělávání („integrace vyučovacích předmětů“), druhou
pak integrační kurzy vzešlé z prostředí Prázdninové školy Lipnice
a pevně ustálené v organizaci Užitečný život („integrace zdravotně postižených do majoritní společnosti“). Jak budete moci poznat
na jiných místech časopisu (právě integrační kurzy jsou v těchto
souvislostech tématem nejčastěji a nejhutněji zpracovávaným),
tento typ kurzů je především opakem oddělování, segregace. Tedy
místo abychom pořádali specializované kurzy výlučně pro zdravotně
postižené či jinak handicapované, připadá nám mnohem prospěšnější zapojit takové jednotlivce do programu připraveného pro běžnou skupinu (s tím, že je program pro tyto jednotlivce modifikován,
ale není pro ně uzavřen). A právě v tom může spočívat kardinální
nepochopení slova integrace. Je to totiž ono prosté „bytí spolu“, jak
o něm v textu věnovaném historii integrovaných kurzů píše Lukáš
Krump. Ono „bytí spolu“ není připravováno „pro ně“, pro ty, kteří potřebují naši pomoc, péči a naše ohledy. Takový přístup by byl
pouhým falešným sociálním cítěním, nerespektujícím fakt, že setkání s růzností obohacuje. Ukazuje se, že toto „bytí spolu“ může být
mnohem užitečnější právě pro lidi, kteří jsou mladí, zdraví, sebejistí
a zároveň bez silných životních zkušeností získaných konfrontací
s odlišným způsobem života.
Jako klíčový faktor se projevuje náš osobní, vlastní, personální přístup k různosti a odlišnosti, náš vztah k jinakosti. Pouze pokud vnímáme jinakost a různost jako obohacení a příležitost, nikoliv jako
obtíž či ohrožení, dokážeme respektovat druhého člověka s jeho
odlišnými možnostmi života a jsme schopni integrační postupy plně
uplatňovat. Není to popírání handicapu, není to zamlčování různosti. Je to přirozené vnímání odlišných možností. Povrchní pohled, kdy
handicapovaný je vlastně „chudák“, který mnoho věcí nemůže, je
radikálně narušen důkazem, že naopak já sám toho mnoho nedokážu. Zkusili jste se pohybovat na vozíku? Zkuste to – přejeďte si
párkrát přes obrubník a uvidíte, že paraplegikové dokážou často
mnohem více než vy sami. Zkuste se orientovat v prostoru s páskou
na očích. Začnete obdivovat slepce, kteří se s bravurou pohybují
po městě i v přírodě. Zkrátka ono prosté bytí spolu je shodné s Platónovými slovy z jeho sedmého listu (věnujícího se mj. významu
filosofie pro život člověka), kde upozorňuje na to, že o tom (jak učit
filosofii) on sám nic nenapíše neboť to nijak nelze pověděti jako jiné
nauky, nýbrž z hojného soubytí a soužití oddaného té věci najednou,
jako plamen vznícený od vylétlé jiskry, vznikne to v duši a pak se již
samo živí.

integrace: ekonomie Formy
a procesy spojování, slučování,
srůstání původně izolovaných
nebo samostatných hospodářských subjektů v jediný
a vnitřně jednotný systém, jímž
se vytváří nový hospodářský
celek. Probíhá jak v národním,
tak v mezinárodním měřítku.
integrace: matematika a)
Výpočet integrálu nebo primitivní funkce. b) Postup hledání
řešení diferenciální rovnice.
integrace: psychologie Sjednocení, spojení či propojení
částí psychiky do dynamického
a významuplného celku vyššího řádu, než jsou konstitutivní složk (elementy, prvky,
procesy); psychicky výraznější
(silnější) proces než asociace,
organizace nebo koordinace.
Rozrušením integrovaného
celku dochází ke ztrátě návaznosti integrovaných funkcí
a k nevratnému rozpadu harmonických vazeb mezi psychickým složkami (dezintegrace).
V dynamické osobnosti je
integrace zajišťována formou
adekvátního sepětí všech
složek osobnosti v psychicky
aktivním jádru tzv. jáských
struktur a mechanismů (vědomí a realizace vlastního „já“).
Psychologické učení zkoumá
integraci z hlediska spojení
nově získaných poznatků s již
osvojeným souborem znalostí.
integrace: sociologie Proces
sjednocení prvků a činností
v nový celostní systém se specifickými cíli. Opak dezintegrace, rozkladu, rozpadu celků.
internetová encyklopedie
CoJeCo
www.cojeco.cz
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Mnohdy jsme však nuceni
učit se integrovat do celku
našich životních zkušeností
i jiné aspekty patřící k životu.
Jedním z nejtěžších úkolů
je přijmout samotný konec
života, fenomén smrti. Banální
fakt, že člověk je smrtelný,
získává na síle a tragičnosti
vždy při konkrétním úmrtí
některého z našich blízkých.
Takovou personifikaci upozorňující na nezastupitelnost

lidské konečnosti jsme byli
nuceni uvědomit si v souvislosti se srpnovým neštěstím
v pohoří Ťan-Šan v Kyrgyzstánu. Jednou z obětí, dosvědčujících, že aktivní prožívání
může mít i nezaviněně (lavina
nebyla způsobena ani nezkušeností, ani pochybením, ani
podceněním čehokoliv) ke svému konci blíže než pohodlná
bačkorová televizní pasivita,
se stala i optimistická lékařka, instruktorka Prázdninové
školy Lipnice, Lída Dušková.
Její prosluněná radost však
zůstává v každém, kdo se s ní
kdy setkal.

Instruktoři i účastníci integrovaných kurzů jsou si jisti, že přínos
má takové obdobné „soubytí a soužití“ pro všechny zúčastněné.
A tam, kde selhávají všechny racionální argumenty (o rovnosti, výkonu, nadání, postižení, síle i slabosti), nastupuje prožitek, který má
pro zúčastněného takovou vypovídací hodnotu, na niž žádná slova
nestačí. Přesto se pokusme přečíst si všechna slova tohoto čísla
časopisu s úmyslem otevřené ochoty po porozumění a snad i touze něco podobného rovněž sami zprostředkovat a umožnit i dalším.
Vždyť je to tak snadné (jak se dočtete v závěru úvodní studie), stačí k tomu na pozvánku vámi organizované aktivity připsat větičku,
že je otevřená i pro lidi s postižením…
O fenomén integrace je patrný stále se zvyšující zájem – vznikají
specializované integrované školy, ve světě působí mnoho dobrovolnických organizací, vychází odborná i popularizační literatura. Přesto principy integrace nejsou naší společnosti zcela vlastní. Ačkoliv
se o nich v posledních letech mluví více než v minulosti, na cestě
počínající ve starém Řecku svrháváním neduživých novorozeňat
ze skály až k integraci vnímané jako samozřejmý společenský stav
a postoj přirozených mezilidských kontaktů musíme urazit ještě notný kus. A přestože Vojta Svoboda, jeden z předních instruktorů realizujících integrované kurzy, kdysi prohlásil, že integrace začíná tam,
kde se o ní přestává mluvit, nejsou stále ještě integrační přístupy
samozřejmou součástí našich životních postojů ani našeho myšlení.
Proto se o nich mluvit musí. A přemýšlet a – realizovat je.
Rád bych věřil tomu, že různorodost informací, rozličnost formálních stylů od strohého popisu až k básnickým metaforám, rozmanitost osobních přístupů k psanému textu a rozdílnost podání myšlenek může být čtenářským pohledem a individuálním zamyšlením
integrována do harmonicky sceleného a smysluplného celku, o nějž
se druhé číslo časopisu Gymnasion snaží.
Ivo Jirásek

Ilustrační foto © Michal Stránský
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SPOLEČNĚ V ZÁŽITKOVÉ
PEDAGOGICE:
Integrace osob
se zdravotním
postižením prostřednictvím společných
zážitků

Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., (1974)
přednáší na Fakultě tělesné kultury UP
v Olomouci (pohybové aktivity osob
s postižením, integrace prostřednictvím
pohybových aktivit), spolupracoval na projektech Užitečného života a v lanových centrech v USA,
externě přednáší v rámci programu European Masters
Degree in APA v belgickém Leuven. kudlacek@ftknw.
upol.cz
Mgr. Tomáš Valenta, (1978) interní doktorand na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci, instruktor Hnutí GO!
houmrik@centrum.cz
Mgr. Lucie Magerová, (1968) spolupracuje se sdružením Egredior a s Užitečným
životem, o.s., toho času na mateřské

Souhrn: Tento článek se věnuje problematice zapojení osob se zdravotní postižením (ZdP) do programů
zážitkové pedagogiky. Dosud není samozřejmostí, že by se lidé se ZdP účastnili kurzů zážitkové pedagogiky v míře srovnatelné s jejich percentuálním zastoupením ve společnosti. V tomto článku nabízíme základní východiska integrace ve vztahu k daným programům a postižením. Věnujeme se historii integrovaných
kurzů v Česku a podmínkám pro úspěšnou integraci.
Klíčová slova: INTEGRACE, ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ, SPOLEČNÉ PROGRAMY

Integrace, postižení, postoje
Vojta Svoboda (1999) ve své závěrečné zprávě
ke kurzu Fenix 99 uvádí: Integrace začíná tam, kde
se o ní přestává mluvit. S tímto tvrzením se plně
ztotožňuji. Proč tedy psát článek o integraci? Jsem
přesvědčený o tom, že účast osob se zdravotním
postižením ve většině aktivit naší společnosti se,
po letech segregačních trendů a speciálních zařízení, doposud nestala samozřejmostí. V naší společnosti jsme byli hrdí na vynikající úroveň speciálních
zařízení a péče o osoby se zdravotním postižením.
Na druhé straně byly tyto osoby často postaveny
mimo dění a většinu aktivit majoritní, „nepostižené“
společnosti. Podobně tomu bylo i v oblasti zážitkové pedagogiky, kdy existovaly tábory pro děti s různými druhy postižení, ale až na výjimky se táborů, kurzů a dalších aktivit lidí bez postižení nezúčastňovali zdravotně handicapovaní. V roce 1994
se tato možnost otevřela kurzem PŠL Mosty 1994
a v současnosti v ní pokračují aktivity sdružení
Užitečný Život a dalších jiných. Přesto jsou tyto
přístupy spíše výjimkou, a proto jsem přesvědčen,
že je o této problematice zapotřebí mluvit, v první
řadě otevřít naše obzory tak, aby se účastníky všech
kurzů mohli stát „všichni“ bez ohledu na možné
zdravotní postižení.

Obecně znamená integrace spojování částí v celek.
V našem příspěvku toto slovo pojmenovává proces začleňování osob s postižením do společnosti,
respektive jejich zařazení do aktivit zážitkové pedagogiky spolu s ostatními účastníky. Inkluze označuje začlenění lidí s postižením do společnosti ostatních formou jejich přímé spoluúčasti na dění v obci
(Spolu, 1996). Musíme si uvědomit rozdíl mezi
oběma základními pojmy. Inkluze je jistým druhem
integrace, při které dochází k aktivnímu zapojení
dané osoby do dění v komunitě. V české terminologii však slovo inkluze nezdomácnělo, proto se užívá
převážně pojmu integrace (Kudláček, 1997).
Pro uvedení problematiky zapojování osob se zdravotním postižením je potřeba nejprve se zamyslet
nad problematikou integrace těchto lidí obecně.
Teoretickým otázkám týkajícím se způsobů a stupňů integrace se u nás věnuje Jesenský (1998), který rozlišuje dva základní typy integrace: asimilační
a koadaptační. Charakterizuje je takto: Asimilace
představuje přijetí identity intaktních a popírání
své původní identity… Příkladem je zařazení zdravotně postižených do škol pro intaktní bez jakékoli
pomoci. Výsledkem je potencionální, ale falešná
integrace, vratká ve svých základech. Na druhé
straně koadaptace je: Způsob partnerské komunikace a kooperace (příkladem může být pracoviště,
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jehož technologie a organizace umožňuje stejný nás odvádí od daného člověka se jménem a vlastvýkon intaktních a ZdP). Představuje vznik nové ním životem. V nekategoriálním přístupu pohlížíme
identity koherentní s majoritou i s minoritou. Jejím na postižení jako na určitou životní dimenzi, která
výsledkem je skutečná, pevně osnovaná integra- s sebou přináší specifické potřeby, z nichž plyne
potřeba určitých podpůrných opatření pro začleněce.
Pokud převedeme tyto dva pojmy do oblasti zážit- ní dané osoby do běžného života (Vítková, 1999).
kové pedagogiky, příklady mohou být následující: Podíváme-li se na zapojení osob se ZdP do outdooasimilační přístup by mohl zahrnovat školní sku- rových aktivit z kategoriálního pohledu, řekneme
pinu, která se účastní rekreačních aktivit v rámci si, že na kurzu budeme mít jednoho nevidomého,
určitého kurzu. Žák s postižením (např. šestnácti- dva paraplegiky, případně jednoho účastníka s kvaletý student na vozíku s ochrnutím dolních konče- druparetickou formou DMO. Jaké pocity a předstatin) je sice na tomto kurzu přítomen, ale v drtivé vy ve vás tyto „cizí“ medicínské pojmy vyvolaly?
části se neúčastní aktivit spolu s ostatními. Buď Strach, zvědavost či výzvu zkusit něco nového?
pouze přihlíží, nebo má doplňkový program, pro- Můžete se setkat s nevidomými klienty, kteří se
tože se na místa, kde aktivity probíhají, nemůže (s větší či menší podporou) mohou účastnit větpřemístit. Příkladem koadaptačního přístupu by šiny aktivit v rámci běžných programů v přírodě
u stejného studenta bylo jeho zapojení do většiny nebo v místnosti. Můžete se setkat s vozíčkáři, kteří
aktivit s jejich adekvátní modifikací a přiměřenou jsou součástí vaší klientské skupiny (např. středopodporou, aby ve většině případů měli účastníci školská třída). Zjednodušeně můžeme popsat tuto
srovnatelnou možnost plně se zapojit a rozhodovat skupinu osob jako ty, jejichž hybnost je omezena
natolik, že je pro ně velmi obtížné nebo dokonce
o své účasti.
nemožné se samostatně pohybovat chůzí, a proto
je vhodnou kompenzační pomůckou ortopedický
Osoby se specifickými potřebami
Terminologie v oblasti zdravotního postižení je vel- vozík. Vozík jim umožňuje samostatnost pohybu
mi různorodá. Laická i odborná veřejnost používá v bezbariérovém prostředí. (K významu slova bezcelou škálu označení od hanlivých označení jako bariérové a vlivu prostředí se ještě vrátíme.) Je
„kripl, invalida“ až po politicky uhlazené termíny důležité si uvědomit, že není vozíčkář jako vozíčkář.
typu „osoby se specifickými potřebami“. Jelikož V rámci kategoriálního přístupu můžeme pojmenomá však každý z nás určité specifické problémy, vat například osoby se zrakovým postižením, které
považujeme tento termín za příliš vágní a zavádějí- mohou být nevidomé, slabozraké, případně se zbytcí. K deskripci zdravotního postižení můžeme použít ky zraku. Můžeme se setkat s neslyšícími nebo také
dvou základních přístupů: kategoriálního či nekate- s osobami s mentálním postižením různého stupně.
goriálního. Kategoriální přístup se dá zjednoduše- Kategorií je opravdu mnoho.
ně popsat jako určení diagnózy a následně terapie, Na druhou stranu nekategoriální pohled nám umožní
případně edukace pro osoby s danou diagnózou. podívat se na klienta s postižením jako na ucelenou
Výhodou tohoto přístupu je relativní jednoduchost osobnost a přistoupit k ní bez předsudků spojených
a přehlednost. Na druhé straně se při tomto přístu- s nálepkováním, pokud pro nás nebude větším strapu dopouštíme „nálepkování“ a generalizace, která šákem nálepka postižený. Druhý pohled však s sebou
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nese riziko ignorace (či nenaplnění) individuálních
potřeb výše zmíněného klienta. Může se pak také
stát, že si tým řekne něco jako: Není potřeba vytvářet nějaký speciální program, ono se to nějak vyřeší.
Pokud tedy není přizpůsobeno prostředí, pomůcky
ani programy, může se stát, že volba účasti/neúčasti na některých aktivitách nemusí být opravdovou volbou účastníka s postižením, ale důsledkem
nepřiměřených požadavků. Ve shonu programu je
také nebezpečí, že se při zadávání instrukcí či review
zapomene na účastníka, který neslyší. Může se také
stát, že se účastníci s postižením hybnosti neúčastní
fyzických ORVO aktivit, protože se na jejich participaci při přípravě kurzu nemyslelo. V těchto případech
se potom dostáváme do kategorie asimilační integrace, kde se předpokládá, že se jedinec s postižením
přizpůsobí programu skupiny. Ono to však vždy dost
dobře nejde.

Pod vlivem víry, převážně monoteistického křesťanství se mění postoj společnosti k základním životním hodnotám. Mezi hlavní zásady patří pomoc
bližnímu a přikázání „nezabiješ“. V období středověku tedy vznikají různé špitály a zařízení pro osoby
s postižením, ve kterých jsou uspokojovány jejich
základní životní potřeby. Kábele (1992) toto období
nazývá „stadiem charitativní péče“, po němž následuje „stadium humanitní péče“.
Další stadium bylo charakterizováno tendencemi
k začlenění osob s postiženími do společnosti. Tyto
snahy se objevují až počátkem dvacátého století.
Kábele (1992) toto období nazývá „stadium rehabilitační a preventivní péče“ a charakterizuje ho
jako cílevědomou a dlouhodobou přípravu osob
s postižením pro povolání a společenské začlenění. K našim nejznámějším osobnostem patří MUDr.
Rudolf Jedlička, autor koncepce všestranné rehabilitace (léčebné, výchovně vzdělávací, pracovní,
Postoje k osobám
psychologické, právní, ekonomické a sociální), jejíž
se zdravotním postižením
cílem je zařazení jedinců s postižením do společMnozí odborníci tvrdí, že o postiženého se musíme nosti. Současná fáze přístupu k jedincům se zdrapostarat, všímat si jeho defektu, problémů a defici- votním postižením by se dala nazvat „stadiem
tů (mnohdy se na něj nedíváme jako na sobě rov- integračním“ (Jesenský, 1998; Vítková, 1998 &
ného). Osoba s postižením patří svým způsobem 1999), které je charakterizováno snahou začlenit
k menšinové skupině. Při pohledu na ni bychom osoby s postižením mezi intaktní populaci (osoby
se měli zaměřit na její silné i slabé stránky. Našim bez zdravotního postižení).
cílem je podpořit jedince v jeho seberealizaci (Sherrill, 1993). Postoje k osobám s postižením, respek- Pohybová rekreace
tive k jejich začlenění do programů zážitkové peda- a osoby se zdravotním postižením
gogiky mohou hrát významnou roli při rozhodování Pohybová rekreace je zájmová tělocvičná aktivita,
instruktorů o tom, zda a na kolik přizpůsobit pro- příp. jiná pohybová aktivita, zaměřená na obnovu
gramy jedincům s postižením. Existuje mnoho defi- a rozvoj sil po vykonané práci, na udržení tělesnic postoje, např. Ajzen & Fishbein (2000) popisují né i duševní kondice a na příjemné prožití volnépostoje jako míru náklonnosti k danému jednání, ho času (Hrozna, J., In Hodaň, 1992, 84). Zde je
v tomto případě začleňování do programů zážitko- potřeba si uvědomit, že v zahraničí je tato oblast
vé pedagogiky.
často zařazována do oblasti sportu. Proto bychom
Deborah Sugerman (2001) navrhla v rámci pro- k oblasti pohybové rekreace mohli přiřadit výše
gramů zážitkové pedagogiky dva možné přístu- zmíněné vlivy sportovních aktivit na socializaci
py, respektive postoje vůči jedincům se zdravot- osob se zdravotním postižením.
ním postižením. Dle autorky je můžeme vnímat Pohybová rekreace je tedy určitým způsobem trána základě perspektivy kompenzace chybějících vení volného času. Musíme přiznat, že podíl osob
funkcí či orgánů nebo perspektivy transcendentál- na vozíku na pohybové rekreaci není příliš veliký.
ní. V prvním přístupu je instruktor tím, kdo pomá- Tento stav je způsobený špatnou přístupností mnohá klientovi kompenzovat postižení, a to většinou hých rekreačních objektů. (Například většina kryposkytnutím asistence či kompenzačních pomů- tých plaveckých bazénů není bezbariérová.) Dalším
cek. Ve druhém je instruktor facilitátorem klienta důležitým faktorem je relativní nedostupnost sporv procesu získávání kontroly nad „vlastním osudem“ tovně kompenzačních pomůcek jako jsou například
a nezávislosti na okolí. Kam byste se zařadili vy?
monolyže, speciální kola „handbiky“, upravené
Naše postoje jsou, mimo jiné, důsledkem historic- horské kolo, modifikovaný windsurfing nebo kajak.
kého vztahu společnosti k jedincům se zdravotním Důležitou roli zde hrají organizace a sportovní
postižením, který se vyvíjel společně s rozvojem kluby osob s postižením, které pořádají rekreačspolečnosti samé. Kábele (1992) uvádí, že tento ní a rekondiční pobyty, sportovní kurzy a tábory
vztah byl závislý na struktuře společnosti v určité (separované i integrované). Významným se v oblasúzemní oblasti a v určité etapě vývoje společenských ti pohybových aktivit stal projekt Kontakt – plavýrobních vztahů, na stupni myšlení, stavu morálky vání vozíčkářů (Ministerstvo zdravotnictví České
a na normách společenského života. Lidstvo nejprve republiky, 2003). Oslovuje lidi na vozíku, jejich
procházelo represivním stadiem, kdy vztah k jedin- rodiny a přátele a seznamuje je s možnostmi růzcům s postižením určovaly existenční zřetele. Podle ných pohybových aktivit (převážně plavání). Tento
způsobu, jakým byly vylučováni ze společnosti, je projekt má tři části: úvodní kurz plavání, navazující
možno rozlišovat dvě formy – likvidaci a segregaci. kurzy a celoroční program plavání. Zážitky spojené

s opětovným zapojením jedinců po úrazech páteře tivně působit tím, že klientovi umožní zapomenout
do aktivit vytvářejí obrovský prostor pro vyrovnává- na své postižení, ale na druhé straně si klient může
ní se s handicapem (Kudláček & Drábková, 2004) uvědomit své omezení ve snaze dostat se všude
a stávají se také prostředkem sociální rehabilitace. tam, kam potřebuje. To, že se s pomocí speciálních
Významným druhem pohybové rekreace jsou také pomůcek a motivovaných lidí dají podnikat dlouaktivity v přírodě. Hanuš a Jirásek (1996) popi- hé expedice v horách, po vodě i ve sněhu dokazují
sují přírodu jako přirozené prostředí obklopující mnohé programy. Jedním z nich je také program
a zároveň zahrnující člověka i celou lidskou komu- Wilderness Inquiry (objevování divočiny).
nitu. Výchova v takovém prostředí potom směřuje Zakladatel a vedoucí projektu Wilderness Inquiry
ke hluboce vnímanému a intenzívně působícímu (WI) Greg Lais (1996) tvrdí, že integrace je jednoprožívání. Tento opravdový prožitek se stává moti- dušší, když jsou lidé daleko od svého všedního živovujícím faktorem, přirozenou pobídkou ke zdolání ta, zvyků a chování. Divočina (pobyt v přírodě) narpřekážek, výzvou k životu v modu být. I pro oso- uší naše všední stereotypy. Na této filozofii je také
by s postižením mají aktivity v přírodě obrovský postaven jejich program. Při něm je důležité, aby
význam a mohou pomoci ke zlepšení sebepojetí se všichni účastníci podíleli na aktivitách stejnou
a osobnostního růstu (McAvoy & Lais, 2003).
měrou. Někdo může plnit roli tahouna a jiný roli
navigátora. Divočina je nestranná, a to podněcuje
běžné lidské potřeby. Krása divoké přírody vytváří
Programy zážitkové pedagogiky
společný všeobjímající pocit úcty. Na těchto principech staví WI. Jejich typická skupina má dvanáct
a osoby se zdravotním postižením
osob: jeden člověk na vozíku, dva lidé se smyslovým postižením nebo s epilepsií, mentálním
Z důvodů integračních tendencí ve společnosti postižením a podobně, jedna osoba, která chodí
se osoby se zdravotním postižením účastní stále o berlích, šest lidí bez postižení a dva vedoucí. Průvíce aktivit, nevyjímaje aktivity spadající pod hla- měrný věk účastníku je kolem třiceti let. WI v létě
vičku zážitkové pedagogiky. V optimálním případě splavuje řeky a jezera na kanoích a kajacích. Ty
by se měli podílet na rekreačních aktivitách ve stej- umožňují relativně jednoduchý pohyb (ve srovnání
né míře jako jedinci bez postižení, ale z různých s prodírání se pěšinkami s vozíkem). V zimě cestují
důvodů tomu tak nebývá. Kolik z vás mělo mož- na saních se psím spřežením. Pro usnadnění pohynost pracovat s klienty s postižením? Přesto však bové rekreace byly vytvořeny některé kompenzační
existují možnosti jejich zapojení v rámci zážitkové pomůcky. Těmi jsou například sedačky na kanoe
pedagogiky a skupiny lidí, kteří se této oblasti fun- pro zvýšení stability posedu, speciální horská kola,
dovaně věnují. Právě o těchto programech, lidech vozíky do terénu, vodní lyže, modifikované běžky,
a organizacích je následující text.
monolyže a mnohé další.

Příklady ze zahraničí

Prázdninová škola Lipnice

V zahraničí se můžeme setkat s profesními sku- Pod tímto názvem se skrývá samostatné, zájmové
pinami, které se věnují terapeutickému využití občanské sdružení, zaměřené na přípravu a realizarekreace, příp. zážitkové pedagogiky pro komplexní ci vícedenních kurzů a seminářů. Prázdninová škola
rehabilitaci osob se zdravotním postižením. V USA Lipnice (PŠL), člen mezinárodní organizace Outward
existuje pracovní uplatnění v oboru Therapeu- Bound, v letech 1996, 1997 a 1998 nabízela dva
tic Recreation (TR): Terapeutická rekreace užívá kurzy zaměřené na integraci: Mosty a Seminarium.
výchovně vzdělávací a rekreační služby k pomoci Myšlenka na vytvoření integrovaného kurzu vznikosobám se zdravotním oslabením, postižením, či la na instruktorském kurzu PŠL v roce 1992, kde
jinými specifickými potřebami. Cílem TR je roz- byl zpracován cvičný výhledový projekt pro tělesně
voj a naplnění volnočasových aktivit tak, aby postižené (Krump & Šmíd, 2004). Myšlenka kurse zlepšilo zdraví, funkční možnosti, nezávislost zu pro tělesně postižené v Prázdninovce tak nějak
a kvalita života (NTRS, 2000). Tito odborníci pra- latentně dřímala, čas od času ji někdo vytáhl, ale
cují v nemocnicích, rehabilitačních či rekreačních jelikož jsme o tom tématu většinou věděli houby,
centrech, školách apod. Jedním z jejich poslání je tak zase zapadl. Na instruktorském kurzu v sezoně
také pomoci integrovat osoby se ZdP do komunity 1992/93 ji vytáhl Milan Hanuš v rámci přípravy
tím, že jim pomáhají využívat centra volnočaso- předmětu „projekt vlastního kurzu“…Tehdy se tenvých a rekreačních aktivit. Další profesní oblastí hle zápočtový projekt předkládal v malých týmech,
je Adventure Therapy (dobrodružná terapie). Al- no a s Milanem jsme se v tom týmu octli já, Světla
mut Beringer (2003) například zmiňuje možnosti
využití programů v přírodě v procesu rehabilitace
osob s traumatickým poškozením míchy (vozíčkářů). Beringer (2003) tvrdí, že terapeut se může stát
facilitátorem v procesu hledání identity vozíčkáře
ve stádiu rehabilitace. Příroda může jednak pozi-
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Horáková a Anička Rumianová (Beneš, 2003).
Dalšími klíčovými okamžiky geneze integrovaného
kurzu byly účast Zdeňka Beneše na letním táboře
pořádaném Ligou za práva vozíčkářů; žádost „autora myšlenky“ Milana Hanuše na Zdeňka Beneše
o převzetí vedení kurzu a návštěva Zdeňka Beneše a Lucky Vondrákové na kurzu John Hawkridge
Challenge ve Velké Británii. No a cestou z kurzu
domů, v autobuse někde mezi Francií a Německem,
jsem se rozhodl, že do toho tedy půjdu, se Světlou, Luckou a Petrem (a možná i dalšími) jsme ten
projekt podali, Rada PŠL ho schválila a na soustředění instruktorského sboru jsme vyhlásili nábor
dalších členů… (Beneš, 2003).
Mosty
V roce 1994 byl uspořádán první kurz nazvaný
Mosty. Tento název symbolizuje pomyslný most,
který se v průběhu kurzu vytváří mezi osobami
bez postižení („choďáky“) a osobami na vozíku
(„cyklisty“). Poměr účastníků byl stanoven na jeden
ku dvěma, tedy jedna osoba na vozíku na dva chodící (Kudláček, 1997). Účastníci Mostů pocházeli
z různých regionů. Jedinou podmínkou pro přijetí
byl věk od sedmnácti do pětadvaceti let a schopnost samostatného pohybu na mechanickém
vozíku. První ročník byl určitým hledáním, velkou
neznámou, soustředěný na otázku: Jak integrovat
osoby na vozíku? Na kurzu probíhala většina her
běžných na kurzech PŠL. Cílem aktivit jako Labyrint
světa a ráj srdce, Tančírna, Zával, Večerní obrazy,
Body art, Stalker a jiných je navazování silných
zážitků a intenzivních mezilidských vztahů, s jejichž
pomocí v sobě každý účastník může najít zdroj
životní energie, sebedůvěry i spontánní tvořivosti.
V mnohých tvořivých dílnách se účastníci věnovali
dramice, výtvarným uměním, asertivitě či otázkám

Ilustrační foto © Petr Weigl
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komunikace (Kudláček, 1997).
Od samého počátku bylo naším záměrem vytvořit kurz integrovaný, tedy nikoliv pouze pro tělesně postižené, ale kurz, jehož hlavním cílem bude
zlepšení vzájemné komunikace mezi světem tělesně zdravých a postižených. Z tohoto pohledu šlo
možná o jistou premiéru nejen v národním měřítku. (Například v Outwardu zásadně nemíchají
postižené se zdravými ani postižené navzájem,
což nám během tamního kurzu neopomněli mnohokrát zdůraznit. Důvodem je obava z toho, že by
kurz nebyl pro všechny účastníky plnohodnotný,
že by se jedni museli omezovat kvůli druhým.)
Ze všech postižených jsme se v prvním ročníku
rozhodli omezit na mechanické vozíčkáře-paraplegiky, kteří jsou schopni samostatného pohybu
na vozíku a celkové péče sami o sebe „cyklisti“)
Beneš (1994).
O tom, že se myšlenku kurzu podařilo naplnit
a vytvořit kurz vhodný následování svědčí mimo
jiné dva články (reportáže z Mostů). Pro dokreslení
atmosféry a filosofie kurzu si dovolím citovat ohlasy
některých účastníků. Líbí se mi tu, jak docela zdravý děcka jezdí bez ostychu na vozíkách. Dobrovolně. Chtějí vědět, co to dělá s tělem, jaký máme asi
pocit… Stejně tak dobrý je, že nám tu nikdo nepomůže, dokud si sami neřekneme. A navíc se nám tu
říká cyklisti…“ (In: Dušek, 1994). Straňák (1994)
o kurzu píše: Nejen vozíčkářům daly pořádně
zabrat hry a soutěže orientované na rozvoj fyzické
stránky… Útěk temnou šachtou plnou bahna řádně
prověřil nejen fyzické, ale i duševní síly každého
z nich. Kdo nechtěl absolvovat tohle martyrium,
mohl se ovšem nechat zachránit pohodlněji. Cesta
zadýmenou chodbou na dvůr, černým igelitovým
tunelem – zdraví: asi deset metrů, pak pod stoly,
skrz vylité bahno, přes zídku, na plechovou buňku,

po prkně a hromadě uhlí dolů do sklepa; vozíky:
asi tři mety, po nafouknutém raftu na hromadu
uhlí, po matracích dolů, zpět na vozíky, do sklepa…
(Beneš, 1994). Mosty pokračovaly ještě dalšími
dvěma kurzy v roce 1995 a 1996. Kurz v roce 1997
se neuskutečnil, protože ještě před ním „odnesla
všechny mosty“ povodeň. První dva zmíněné kurzy
vedl zkušený instruktor PŠL Vojta Svoboda. Kurzy
byly jistým hledáním podoby integrovaného kurzu,
kde by se vyskytovaly aktivity pro všechny cyklisty
a choďáky. Kurzy navazující na první kurz se dají
charakterizovat jako „klasické prázdinovkové kurzy“ (Svoboda, 1996a, 1996b). V kurzech nechyběla
sóla, orvávačky, dramika, lana, divadlo a jiné klasiky
PŠL.

ním postižením byl kurz Fénix, který se uskutečnil
pod vedením Vojty Svobody v roce 1999.
Z pohledu integrovaného kurzu je nejvýznamnějším faktorem navázání na předchozí myšlenku
o integraci „až“ ve druhé linii: (…) je potřeba Mosty
a Seminarium spálit a z jejich popela vystavět kurz
nový (Svoboda, 1999). O integraci se tedy v prvním plánu nemluvilo, respektive pouze v kratičké
poznámce: Kurz je otevřen i lidem se zdravotním
postižením. O tom, že tato myšlenka druhoplánové integrace může být tou pravou cestou svědčí
i komentář účastnice kurzu, kterým povídání o PŠL
zakončíme. Zatím jsem se vůbec nezmínila o skutečnosti, která na mne z celého kurzu zapůsobila
asi nejvíc (…) Byly zde dvě slepé dívky, jedna „cyklistka“ – vozíčkářka, chlapec s roztroušenou skleSeminarium a Fenix
rózou a ještě jeden po obrně (…) Zpočátku mne to
Na kurz Mosty navázal dceřiný kurz Seminarium, hodně překvapilo, nějak jsem s tím nepočítala, ale
který měl premiéru v roce 1996. Tento kurz byl jsem nesmírně vděčná za tuhle zkušenost (…) Prourčený převážně učitelům základních, středních gramy byly přizpůsobeny tak, aby se i oni mohli
i speciálních škol, studentům pedagogických fakult účastnit (…) Naučila jsem se na tyhle lidičky dívat
a jiným pedagogickým pracovníkům, kteří se snaží jinýma očima (In: Svoboda, 1999).
nebo uvažují o začlenění dětí s postižením do svých
tříd a skupin. Seminarium navazuje na zkušenosti Užitečný život
z Mostů a nabízí zajímavou integrační metodiku, Užitečný život (UŽ) je občanské sdružení podporující
kterou lze uplatnit v různých formách pedagogic- osobní rozvoj mladých lidí bez ohledu na zdravotní
kého procesu. Zrodila se tak myšlenka uspořádat postižení. Pořádá zážitkové kurzy otevřené lidem
kurz pro postižené lidi a pedagogy (učitele, vycho- s postižením; víkendové až týdenní výlety za kultuvatele, vedoucí skautů atd.). Když se nám podaří rou, přírodou a pohodou v integrované skupině; intezažehnout doutnající plamínky, když je nakazíme grované sportovně-turistické akce; nezávislé cestovánaším posláním, když jim umožníme zažít inten- ní i kurzy na objednávku neziskových organizací.
zívní setkání se sebou samými a s různými lidmi Prostor pro prezentaci UŽ byl již v prvním čísle Gymv krásném inspirativním prostředí, vytvoříme pod- nasionu (Dohnalová, 2004). Jádro UŽ tvoří bývalí
mínky k tomu, aby se nastartoval proces společné či současní elévové, instruktoři a účastníci kurzů
spontánní tvořivosti. Pak nám toto společenství PŠL (Krump & Šmíd, n.d.). Více prostoru bude mít
umožní udělat ten pomyslný krok dál, protože také v rubrice Domácí hřiště tohoto čísla, a proto
výchova není nikdy jednostranným procesem, se o něm na tomto místě zmíníme pouze krátce. UŽ
vždy jde o působení oboustranné. Všichni ti učitelé, vznikl v roce 1991 za účelem vytvoření organizačnívychovatelé (v našem případě už účastníci) budou ho zázemí skupinám nadšených mladých lidí, kteří
mít příležitost pohlédnout na mnoho věcí z jiné- jezdili do lázní Železnice poblíž Jičína připravovat
ho uhlu a v kontextu mnoha dalších souvislostí. tamnějším malým pacientům, dětem s dětskou
Za druhé, a to je také velmi významné, budou si mozkovou obrnou (DMO), program, který by byl
moci znovu zažít opačnou roli v procesu výcho- hodnotnou náplní jejich volného času během lázeňvy – být žákem. Je dobré dostat se jednou za čas ského pobytu (Krump, 2004).
na druhou stranu katedry, mít možnost nejen Zaměření Užitečného života se výrazně změnilo
v roce 1997, kdy hlavní aktéři Evka Reitmaierová
dávat, ale také přijímat (Magerová, 1998, 11).
Seminárium se konalo ještě v letech 1997 a 1998. a Lukáš Krump, motivováni kurzy PŠL Mosty a SemiV roce 1997 byla poprvé zbourána bariéra typu nárium, převzali štafetu metodiky PŠL v zážitkových
postižení, když se kurzu účastnil jeden nevidomý kurzech. Jsme tedy v roce 1997, funguje nám Železklient a v týmu byl sluchově postižený instruktor nice (koordinace výjezdů se ujímá Martin Jonáš),
(Svoboda, 1999). Seminárium 1998 neslo podti- Klub (i s Velikonocemi v Březejci a letním týdnem
tul Vzájemná integrace zdravotně (ne)postižených. v jihočeských Horosedlech), Bulletin, a nyní si dovoZajímavé ohlédnutí za kurzy Mosty a Seminárium lím malou odbočku. Rok po sobě se Evka i Lukáš
napsal Vojta Svoboda (1999): Jestli Mosty a Semi- zúčastňují kurzů Prázdninové školy Lipnice, v roce
narium (…) tím, že ve svém názvu deklarují inte- 1997 oba spolupřipravujeme jejich kurz Seminárigraci, tak ji zřejmě porušují a odrazují spoustu um. Zážitek nejen z účasti, ale hlavně z přípravy
potenciálně zajímavých účastníků (…) Prostě by tu kurzu nás ovlivnil natolik, že jsme si troufli v roce
integraci kurz neměl mít v první linii, ale pouze 1998 iniciovat (Evka) a společně v devítičlenném
jako přirozenou součást. Završením dosavadních týmu vybraných lidí realizovat vlastní zážitkový
snah o zpřístupnění kurzů PŠL osobám se zdravot- kurz, který dostal jméno Arbor Vitae, s podtitulem
Šedá je teorie, zelený je strom života. Přijetí meto-
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diky zážitkové pedagogiky v UŽ si troufám označit tikou integrace se bývá zmíněna naprosto okrajově
za rozhodující impuls pro další směřování a celkové v rámci těchto témat.
ladění našeho sdružení, za impuls, jehož důsledky
jsme tehdy nemohli ani tušit (Krump, 2004).
Vnímání postižených jedinců
V současnosti organizuje UŽ jeden „velký“ letní Jakékoli omezení, které účastníci uvádí v dotaznía zimní kurz a celou řadu kratších programů od raf- cích, je důležité pro plánování kurzu. V posledních
tů, přes jízdu na koních až po putování přírodou. UŽ letech bývají tyto kolonky stále více a více zaplňovámá vlastní systém výchovy instruktorů. Bez váhání ny. Můžeme tak pozorovat znatelný nárůst alergiků,
můžeme říci, že UŽ je v současnosti největším čes- astmatiků, jedinců se zvláštními stravovacími nárokých specialistou na integrované kurzy a o integra- ky atd. Zdravotník kurzu tak má vždy na starost
ci nemluví, ale naplňuje její ideje.
určitou málo početnou skupinu, o kterou se stará
dle individuálních potřeb. Jakékoli postižení je
Hnutí GO! a integrace
tedy řazeno do této velmi obecné kategorie a dle
Kurzy GO! jsou určeny nastupujícím prvním roč- typu se s ním tým snaží vypořádat. Zastoupení
níkům středních škol. Snahou organizátorů je postižených jedinců odpovídá normálnímu zastouumožnit skupině studentů a jejich třídnímu učiteli pení v běžné populaci. Situace se v tuto chvíli
před nástupem do školy vzájemné poznání na fyzic- řeší zcela přirozenou formou. Konkrétní programy
ké a emocionální rovině, vytvořit sociální vazby se přizpůsobují pro daného jedince, avšak tak, aby
a nalézt své místo ve skupině (Hanuš, 2004). Tyto neztrácely smysl a naplňovaly cíl, pro který byly
kurzy by měly mimo jiné urychlit adaptaci studentů zařazeny. V případě, že charakter určitého prograprvního ročníku na nové prostředí a co nejrychlejší mu nedává postiženému možnost vlastní aktivní
zapojení studentů do života školy, navodit atmosfé- účasti, je pro něj vytvořen jiný úkol, například podíru radosti, tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné let se na přípravě a organizaci programu. Díky pesúcty ve skupině či pomoci vytvoření nové kvality trému scénáři, tvořenému různým typem programů
vztahu mezi studentem a jeho rodiči. Z výše uve- (výtvarné, hudební, pohybové…) je vždy možno
dených cílů je patrné, že se nejedná o kurzy určené dané jedince nějakým způsobem zapojit. Pokud
specificky pro osoby s postižením. Na druhé straně bychom v tuto chvíli vzpomněli na citát, že k intese však stále častěji setkáváme s žáky s postižením graci dochází ve chvíli, kdy se o ní přestává mluvit,
na běžných školách a ti se také stávají nedílnou tak v případě kurzů GO! se o ní ve své podstatě
součástí skupiny na kurzu.
ani mluvit nezačíná, zpravidla probíhá přirozeně
Integrace je v tomto smyslu chápána jako poznává- automaticky. Každý takový případ je jedinečný jak
ní zvláštních potřeb postiženého spolužáka, učení pro žáky, tak pro instruktory a vyžaduje své vlastní
se vzájemné komunikaci a nastavování skupinových řešení. Kamenem úrazu bývá většinou nedostatek
norem. Je však zajímavé, že se o tom v této rovině informací o povaze a rozsahu omezení daného
mluví velmi málo. Pokud se ptáte instruktorů, jak jedince. Vinu nesou v tomto případě rodiče dítěte,
probíhal kurz, dozvíte se vše o dramaturgii, scéná- kteří uvádí v dotaznících neúplné informace.
ři, premiérových programech, no a na konec jako Pro soužití třídního kolektivu s postiženým spolužázajímavost je zmíněna přítomnost nějak nemocného kem se kurz GO! jeví jako nenahraditelná záležitost.
nebo postiženého člověka. Kurzy jsou organizovány Nabízí širokou škálu situací, ve kterých se žáci učí
vždy pro celý první ročník, probíhají na vybraných mluvit s daným jedincem o jeho postižení, stanoškolách v posledním srpnovém nebo prvním zářijo- vují si pravidla společné komunikace, zjišťují, kde
vém týdnu. Na tomto místě zmíníme několik faktorů,
které mohou ovlivňovat integraci na kurzech GO!
Instruktorské týmy vznikají koncem školního roku
a ty pečlivější dokonce mnohem dříve. Aktivně připravují kurz pro účastníky, o kterých mají pouze
obecné informace vyplývající z charakteru školy. tabulka 1): Model facilitace integrace v outdooroMěsíc před samotným kurzem obdrží účastníci poš- vých programech (Sugerman, 2001).
tou motivační dopisy společně s dotazníky, které
Krok 1 Zajištění informací, zdrojů, podpory
vyplněné posílají zpět. Část otázek je zaměřena
na zdravotní stav, užívané léky a další okolnosti, Krok 2 Zjištění postojů instruktorů
které by mohly být důležité pro bezproblémové
Krok 3 Zjištění specifických informací
absolvování kurzu. V tuto chvíli se organizátoři
o možnostech klientů
Krok 4 Příprava potřebných adaptací
dozvídají o přítomnosti postiženého jedince. Je to
samozřejmě v době, kdy je již sestaven tým, hotový
Krok 5 Implementace programu
předběžný scénář a zamluvený objekt. Hnutí GO!
Krok 6 Evaluace programu
má v současné době vybudovaný vzdělávací systém
pro budoucí instruktory, který je tvořen několika
víkendovými semináři (Hanuš, 2004). Tématy seminářů jsou skupinová dynamika, dramaturgie, motivace a facilitace, metody zpětné vazby… Problema-

můžou být užiteční a kde je přehnaná starost
pro handicapovaného naopak nepříjemná.

Jak na to?
Integrované kurzy v kostce
Jak tedy přistoupit k fenoménu integrace na kurzech či aktivitách zážitkové pedagogiky? V současnosti není většina aktivit v ČR otevřena osobám
se zdravotním postižením. Sugerman (2001) tvrdí,
že ani v zahraničí není většina programů integrovaných. Herbert (2000) zjišťoval přesvědčení ředitelů
outdoorových center v USA zabývajících se integrací v jejich programech. Většina odpovědí týkající se připravenosti center a možnosti začlenění
klientů se ZdP byla velmi neutrální (mezi částečně
souhlasím a nejsem si jist). Hromádková (2003)
ve své diplomové práci zdůraznila, že pro úplnou integraci je nutno zodpovědně připravit kurz
ve vztahu k možnostem účastníků se ZdP. V programech GO! je specifický fakt, že o charakteru
účastníků (z pohledu postižení) se tým dozvídá asi
měsíc před začátkem, kdy už je kurz do velké míry
připraven a kdy je také již zamluvený objekt. Právě charakter objektu a jeho bariérovost, respektive
bariérovost okolí je důležitou determinantou úspěšnosti integrace.
Je pravdou, že architektonické bariéry jsou do jisté míry odrazem stavu přístupnosti ve společnosti
a skupině mohou poskytnout prostor pro týmovou spolupráci a hledání míry chtěné (nechtěné)
pomoci. Jsme přesvědčeni, že přístupnost prostředí pro většinu aktivit je důležitou „přísadou“
úspěšných kurzů, kde jsou integrováni jedinci
s tělesným postižením. Občasné bariéry a jejich
překonávání může být využito účelově: Tím, že člověk bez postižení pomůže člověku s postižením
překonat určitou překážku a získá tak možnost
být s ním v bližším kontaktu, odbourává zároveň
sám v sobě překážky a předsudky k handicapu.
Pro člověka s handicapem představuje překonání
překážky způsob, jímž se rozšíří pole jeho možností
a schopností (Užitečný život, 2004).
V současnosti u nás neexistuje univerzální model
postupu při snahách o začlenění jedinců se ZdP
do outdoorových programů. Z těchto důvodů saháme po inspiraci v zahraničí, kde se s touto problematikou setkávají již déle. Sugerman (2001) navrhla následující konstrukt adaptace programu v šesti

krocích (viz tabulku č. 1, s. 14). Výchozím bodem
je informace, případně rozhodnutí, že se programu budou účastnit osoby se ZdP. První přirozenou
otázkou často bývá: Co o nich vlastně víme?
1. Zajištění informací, zdrojů, podpory. V prvním
kroku bychom doporučili spojit se s organizacemi,
institucemi či odborníky v dané oblasti. Je možné
kontaktovat občanské sdružení Užitečný život, které se nyní podobným programům věnuje asi nejvíce. Je také možné se spojit s některými členy týmů
integrovaných kurzů (Mosty, Seminárium, či Fénix),
případně kontaktovat pracovníky FTK UP Olomouc
či FTVS UK Praha. Literárním zdrojem inspirací může
být z českých titulů publikace UŽ (Marková, Krump,
Janáč 1999) Průvodce: Rodina a škola, volný čas
a integrace mladých lidí s tělesným postižením
(přístupný na www.užitečny-život.cz), či diplomová
práce Moniky Hromádkové (2003).
2. Zjištění postojů instruktorů. Ve druhém kroku
je vhodné zjistit, jaké přesvědčení mají instruktoři
ve vztahu k osobám s různými typy postižení. Mají
strach? Litují je? Znají někoho s postižením? V případě zjištění potřeb je možno připravit pro instruktory setkání s osobami s postižením s rozhovory
a možným vyzkoušením simulačních aktivit na vozíku či s šátkem na očích.
3. Zjistit specifické informace o možnostech klientů. Při vlastním plánování programů (kurzu) je
vhodné mít co nejpřesnější informace o možnostech (limitech) klientů, kteří budou součástí integrované skupiny. Většina organizací má své vlastní
zdravotní dotazníky, kde zjišťují specifické zdravotní potřeby klientů. Tyto je možné doplnit o otázky
směřované k předchozím zkušenostem účastníků
ve vztahu k různým aktivitám, pohybu v určitém
prostředí apod.
4. Příprava potřebných adaptací. Je důležité si uvědomit, že můžeme modifikovat prostředí, pomůcky,
pravidla, charakter družstev při soutěživých aktivitách. V zásadě můžeme dosáhnout zapojení do aktivit plně v rámci skupiny (bez explicitního vymezení role klienta se ZdP v rámci skupiny), do aktivit
v rámci skupiny se specifickým úkolem, paralelní
účast na aktivitě či oddělenou aktivitu sám nebo
s asistentem.
5. Implementace a evaluace programu. Podle charakteru kurzů, respektive programů je možné zapojit účastníky se ZdP v různé míře (viz výše). Evaluace a využití zpětné vazby je jedním se základních
atributů programů zážitkové pedagogiky. Z hlediska integrace je vhodné evaluovat, kde se nám
podařilo naplnit myšlenku integrace, a naopak kde
je prostor ke zlepšení. Kvalitní evaluace může také
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přispívat k lepšímu plánování dalších integrovaných projektů.

vity a také ve volném čase. Tyto vozíky byly na kurzy zapůjčeny občanskými sdruženími zabývajícími
Programy, hry a aktivity v zážitkové se aktivitami tělesně postižených osob, například
Ligou za práva vozíčkářů (Kudláček, 1997).
pedagogice
Velmi důležitou součástí kurzu je „fyzické seznámení s ortopedickým vozíkem“. Například na začátku
(Blíže i v rubrice Zlatý fond her) Příklady: tým kurzu mohou být účastníci překvapeni velkými
instruktorů Mostů, Seminária a následně také závody ‚Le Mans‘. (Jan Nouza 1996, 8) o nich naAVčka i jiných kurzů vytvořil a modifikoval mnoho psal: Jezdí se časně ráno, kdy slunce juká přes štíty
specifických aktivit, které jsou zaměřeny na aktivní chalup a utěrkou mlhy leští rosu v trávě. Po dvou
zapojení všech (tedy osob na i bez vozíku). Zmí- třech hodinách se „vyšťaví“ všichni – a taky je to
něné integrační kurzy začínají více či méně struk- náramně spojí. Jeden z „choďáků“ tenhle zážitek
turovanými úvodními aktivitami, které jsou zvány komentoval: „Po autoškole to ještě nic nebylo. Sice
icebreakery a dynamics. Aktivitou specifickou jsem se něco naučil, ale až po Le Mans jsme byli
pro integrované kurzy je tzv. Autoškola (Magerová, jako jeden člověk.“ (...) Oškubat člověka na holou
1998). Je zaměřena na seznámení se s vozíkem. podstatu osobnosti. Přimět jej, aby si dobrovolně
Účastníci na vozíku se stávají instruktory a vysvětlují ostatním základní techniky jízdy. Všichni se tedy
učí, jak přejíždět terénní nerovnosti, překonat práh,
sesednout či nasednout na vozík a také jak pomoci
do schodů, ze schodů a na nerovném terénu. Mnozí účastníci si vozík tak oblíbili, že na něm potom
strávili většinu volného času (viz foto ve Zlatém
fondu her I na straně 136, Janda, 2002). Například
na Mostech 1995 bylo k dispozici asi deset vozíků
(sportovní typy), které byly využity pro mnohé akti-

„hrábnul na dno sil“, to je účel řady her. Orvávačky mají jasný dramaturgický záměr – dát podnět
k rozvoji osobnosti.

Principy modifikace aktivit a her

druhu integrace, mezi jehož hlavní charakteristiky
patří to, že integrace je zde vztahem partnerství
a hodnotou, která se vytváří jak z hodnot minority,
tak i majority (Jesenský, 1998).
Jak jsem se již zmínil, můžeme modifikovat prostředí, pomůcky, pravidla, složení týmů a mnohé další.
V našich modifikacích se snažíme hru přizpůsobit
tak, abychom nikoho a priori nevyřadili ze hry.
Koná-li se aktivita soutěžního charakteru v prostředí, které není ideálně přístupné, musíme zvážit roli
klienta se ZdP, který by mohl skupinu „zdržovat“.
Můžeme tedy zvolit cestu, která se dá „s asistencí“
zdolat, případně určit specifické úkoly pro ty, kteří
jsou pomalejší než ostatní. Můžeme také stanovit
podmínku, kdy musí být tým na určitých stanovištích pohromadě apod. V modifikaci vycházíme
z individuálních potřeb klienta, popřípadě můžeme
využívat postižení jako přednosti. Můžeme například všechny účastníky umístit na vozíky nebo jim
uvázat šátky na oči. Můžeme také použít speciálních pomůcek jako jsou sedačky do lodí nebo zvukové majáky, lanové překážky pro vozíčkáře, terénní
vozíky, případně lyže či sněžnice. Pro více konkrétních nápadů nalistujte rubriku Zlatý fond her, kde
najdete modifikace her zpracované Monikou Hromádkovou (2003). Další inspirace můžete získat
u instruktorů UŽ, Mostů, Seminaria a Fenixe.

Většina her se dá modifikovat tak, aby se jí ve větší či menší míře mohli účastnit i lidé, kteří se hůř
pohybují, nevidí nebo neslyší. Je škoda, že v nejznámějších českých publikacích (Hrkal & Hanuš,
1998; Janda, 2002; či Neuman, 1998) není této
problematice věnován prostor. Na druhé straně nás
potěšilo, že v nové edici Zlatého fondu her jsou fotky z integrovaných kurzů, čtenář může být aspoň
takto inspirován k zamyšlení nad možnostmi modifikace jednotlivých aktivit.
Pohybové hry na integrovaných kurzech s vozíčkáři by se daly rozdělit z hlediska začlenění osob
na vozíku do několika skupin: a) všichni účastníci
používají ortopedický vozík; b) společná činnost
vozíčkářů s ostatními; c) doplňkové aktivity, kde
vozíčkáři plní určité specifické úkoly. Při některých
aktivitách jsou na vozíku prostě všichni. Patří mezi
ně například Kokosy v pralese (modifikovaný basketbal na vozíku) či výše zmíněná Le Mans. Někdy
sice nejsou na vozíku všichni, ale soutěží na nich
také mnoho chodících. Existují také aktivity, kdy
skupina postupuje spolu, plní určité úkoly a získává body. V nich o úspěšnosti nerozhoduje pouze její
rychlost, ale také kvalita splněných úkolů a týmová
spolupráce. Patří mezi ně například Pevnost Boyard,
Cesta do pravěku či Camel Trophy. Poslední skupi- ...
nu tvoří aktivity, v nichž mají účastníci na vozíku
specifické úkoly, jiné než chodící. „Cyklisti“ napří- Cílem tohoto článku bylo přiblížit problematiku
klad řeší složité hlavolamy, zatímco jejich kolegové integrace osob se zdravotním postižením ve vztahu
běhají po lese a plní různé úkoly. Mezi tyto hry patří k zážitkové pedagogice tak, aby čtenáři při konfronnapříklad Letiště. Většinu aktivit však není potře- taci s fenoménem integrace měli možnost navázat
ba nikterak upravovat. Při divadle, komunikačních na genezi podobných projektů v Česku, získali předi výtvarných dílnách či poslechových večerech vozík stavu o uchopení dané problematiky a v neposlední
nijak neovlivňuje úspěšné začlenění. Na Mostech řadě nabyli informace, kontakty a podněty k dalším
má své místo také zdravotní pracovník (většinou projektům v oblasti zážitkové pedagogiky. Tak co:
fyzioterapeut). Tempo kurzu je pozvolnější, aby měli Kolik z vás si troufne dát do záhlaví vaší propagace
účastníci dostatek prostoru pro osobní hygienu kouzelnou větičku kurz je otevřen i lidem se zdraa odpočinek. Po nahlédnutí na kurz Mosty můžeme votním postižením?
konstatovat, že zde dochází k tzv. koadaptačnímu
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DOBRODRUŽNÁ TERAPIE –
nově se rodící terapeutická metoda

Souhrn:

Dobrodružná terapie je terapeutická
metoda, která užívá jako předmět svého působení
fyzicky a psychicky náročné „outdoorové“ činnosti odehrávající se v odlehlém, přírodním prostředí
nebo prostředí, které navozuje dobrodružné situace. Využívá principy a metody zážitkové pedagogiky
zejména učení prožitkem ve skupinovém pojetí.

Klíčová slova: DOBRODRUŽNÁ TERAPIE,
KINEZIOTERAPIE, PSYCHOTERAPIE,
ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA
Jako každá nově vznikající metoda i dobrodružná
terapie potřebuje k tomu, aby se stala obecně uznávanou a respektovanou, několik atributů. V první
řadě se jedná o její historické zmapování. Je třeba
hledat v minulosti a označit osobnosti a události,
které se přímo i nepřímo podílely na jejím vzniku
a objasnit důvody, které nás k těmto domněnkám
vedly.
Dobrodružná terapie dále potřebuje vytvoření vlastního teoretického základu. Prozatím je tvořena fúzí
a modifikací jiných oborů. V souvislosti s teoretickým základem dobrodružné terapie je dále nutné
definovat jasnou terminologii, která bude obecně
akceptována.
Ve výchově a terapii prostřednictvím prožitků
z vlastní činnosti – dobrodružné terapii – ve většině případů využíváme k působení výzvy, které nám
přináší zvládání přírodních překážek. Chceme-li
znovu objevit účinné prostředky této metody, musíme hledat v různých sociokulturních prostředích,
kde se tyto fenomény objevují. Nejčastěji souvisí
s historií a tradicemi, zejména iniciačními obřady
jednotlivých národů.

Kořeny využití dobrodružných aktivit
Historie pojmu dobrodružná terapie se váže k boomu sportů, výchovy a aktivit v přírodě v USA. Jako
hlavní místo vývoje lze označit neziskovou organizaci Project Adventure v USA, jež staví na základech, které položil Outward Bound (Gass, 1993).
Tato organizace začala působit v Hamiltonu, kde
za vydatného přispění státních orgánů získala
finance na první projekt a získala si také počáteční
renomé. Na svém úplném počátku se zabývala aplikací outdoor aktivit do resocializace mladistvých
pacientů. Později rozšířila svou působnost i na další cílové skupiny (závislí, firemní kurzy týmové spolupráce).
Druhou hlavní silou v USA byl podle Resnicka

Jiří Kirchner
Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D., (1948)
přednáší na Fakultě tělesné výchovy
a sportu UK v Praze (problematika
psychologie, využití pohybových aktivit
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Terapie založená na dobrodružství
(Adventure-based therapy)

Tato terapie se hodí především pro pacienty,
u kterých je možnost zařadit ji ve více dnech
jako jednu z možných intervencí. Protože pacienti mohou terapii absolvovat v různý čas, tyto
aktivity a složení skupin mohou být individuálně
měněny a regulovány. Aktivity, které nabízejí dobrodružství, mohou být začleněny podle potřeb
a možností do této terapie (Gass, 1993, 9–10).

Terapie v divočině
(Wilderness therapy)

Tato terapie je zaměřena na využití přírody v její
„drsné“ podobě. Využívá se především pro malé
skupiny (8 až 15 lidí). Nutné je několikadenní
působení po celých 24 hodin. Účastníci společně
procházejí nástrahami a riziky, které si pro ně připraví sama příroda (Gass, 1993, 9).
(1997) v roce 1963 vznik veřejných psychologických center, který otevřel možnosti pracovního
uplatnění psychologům a psychoterapeutům. Ti
dali vzniknout skupinové terapii stejně jako alternativním „prožitkovým“ terapiím jako jsou hudební
a taneční terapie, arteterapie, dramaterapie a další.
Dobrodružnou terapií se dnes různým způsobem
zabývá mnoho jednotlivců a institucí na celém světě. V počátcích neexistovalo pouze jedno centrum
rozvoje tohoto oboru, právě naopak, po celém světě
začaly nezávisle na sobě vznikat různé směry a přístupy. Různorodé terminologie vznikaly z požadavků praxe. To je důvodem, proč jednotné označení
pojmů chybí nejenom u nás, ale i ve světě.
Pravidelně se konají konference na téma dobrodružné terapie (proběhly tři mezinárodní konference v různých částech světa – Austrálii, Německu,
Kanadě, čtvrtá se připravuje v roce 2006 na Novém
Zélandu). Jedna z nepočetných prací From Activitybased Psychotherapy to Adventure Therapy (Gillis,
1998) se věnovala problému hledání kořenů dobrodružné terapie.
V úvodu Druhé mezinárodní konference o dobrodružné terapii byl prezentován seznam významných událostí pro vznik dobrodružné terapie.
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tabulka 1): Milníky, které ovlivnily rozvoj programů
výchovy v přírodě a psychoterapie
(s důrazem na americké dějiny)
období

světová událost

1800–1900

Britská říše

1910–1920

První světová válka – vedla k exodu
v Evropě
Druhá světová válka – vyústila v obrovský počet traumatizovaných vojáků
Studená válka vyvolala v USA zásadní
změny vzdělávacího systému a vývoj
technologie
Válka ve Vietnamu měla za následek
vznik drogové kultury a pacifistického
hnutí v USA
Věk informatiky, počítačů, e-mailu,
internetu

1940–1950
1960–1970
1970–1980
od 1990

Teoretické zdroje
dobrodružné terapie
V léčebném procesu je v současnosti považována za základní terapie farmakotrapie. Ostatní pak
bývají nahlíženy jako podpůrné.

Podpůrná psychoterapie

Nesnaží se měnit osobnost, ale poskytuje porozumění, podporu a pomoc osobnosti takové, jaká je. Zdůrazňuje její pozitivní rysy, vede k pozitivnímu myšlení a důvěře ve vlastní síly a pomáhá při zvládání
aktuálních situací a problémů (Kratochvíl, 1997).
Vzhledem k tomu, že nově vznikající terapeutický
směr nemá šířeji vypracovanou vlastní teorii, může
použít prozatím stejně jako kinezioterapie poznatky
psychoterapie. Kratochvíl (1997) pro účely přehledu rozděluje současné psychoterapeutické směry
na: 1. hlubinnou psychoterapii, 2. dynamickou psychoterapii, 3. Rogersovskou psychoterapii, 4. behaviorální psychoterapii, 5. kognitivní psychoterapii,
6. komunikační psychoterapii, 7. Gestalt terapii,
8. existenciální a humanistickou psychoterapii,
9. jiné přístupy, 10. eklektická a integrativní pojetí.
Nejblíže jsou kinezioterapeutickému působení
psychoterapeutické terapie opírající se o poznatky
z oblastí teorií učení.

Behaviorální terapie

Behaviorální terapie se začala rozvíjet v 60. letech
především v Anglii a USA. Zaměřuje se na podrobné sledování a analýzu zjevného chování jedince
v určité problémové situaci. Cílem je dosáhnout
modifikace problémového chování tak, aby jedinec
dokázal své problémy lépe řešit a zvládat. V terapii
jde o učení novým způsobům chování (Možný &
Praško, 1999).
Behaviorální psychoterapie získala podnět ke svému rozvoji v experimentální psychologii zabývající
se studiem procesů učení a pokusy aplikovat tyto
poznatky a metody na poruchy lidského chování.
Má vztah ke klasickému Watsonovu behaviorismu

i k metodologickým pracím Pavlova a Bechtěreva,
ke koncepcím Skinnera a teoriím sociálního učení.
Odmítá spekulaci a staví na pozorovatelných a registrovatelných faktech a na jejich objektivním popisu.
V 50. a 60. letech došlo k prvním pokusům o uplatnění teoretických poznatků behaviorismu při klinické terapii různých psychických problémů ve Velké
Britanii a USA. Jejich teoretická východiska se lišila,
zůstal však společný předpoklad, že psychické problémy a poruchy chování jsou v podstatě naučenými
reakcemi. Vzniklé potíže jsou způsobeny chybným
učením a lze je v průběhu terapií odstranit pomocí odnaučení nebo přeučení nevhodného způsobu
chování. Je nutno najít přiměřenou techniku, která
chybné chování změní. Vnitřní přijetí nových hodnot je dlouhodobou záležitostí a i když je dosaženo
změny chování, nemusí jít o plné vyléčení a je třeba
nabízet nemocnému případnou další pomoc.
Jedním z nejiniciativnějších organizátorů výzkumu
a praktického uplatňování behaviorální terapie
ve Velké Britanii byl H. J. Eysenck a Jihoafričan
působící v USA J. Wolpe (in Hátlová 2003 a,b), který definoval neurotické chování jako přetrvávající
návyk neadaptivního chování získaného učením.
Zásadní význam připisuje úzkosti, která je součástí
situace, v níž dochází k neurotickému učení.
Eysenck (1960) vytvořil teoretický základ nových
postupů a vědecko-výzkumnou základnu umožňující další rozvoj behaviorálních terapií. V 60. a 70.
letech vzniklo mnoho experimentálních studií, které prokázaly účinnost řady behaviorálních technik
u různých psychických problémů na velkých skupinách klientů. Aylon a Azrin (1968 a,b) rozvíjeli
poznatky operantního podmiňování B. F. Skinnera. Pomocí systematického poskytování odměn
za žádoucí chování a trestů za nežádoucí chování
se u psychicky nemocných pacientů snažili dosáhnout trvalé změny chování v žádaném směru. Tyto
programy byly uplatňovány především u hospitalizovaných pacientů.
Behaviorální přístupy, jejichž efektivita je vědecky
dokládána (Rotgers 1996, 1999), nejsou v klinické
praxi využívány v šíři, kterou nabízejí. I tyto programy používají převážně verbální komunikaci, ojediněle jsou vytvářeny programy neverbální, které jsou
převážně spojeny s pohybovou aktivitou .
Terapeutické přístupy založené na behaviorální
teorii mají oproti dalším dostupným léčebným
metodám řadu výhod. Jejich silnou stránkou je,
že nabízejí možnost prokazování účinnosti pomocí srovnávání větších souborů pacientů s kontrolní skupinou. Taková studie byla v České republice
provedena u skupin dlouhodobě hospitalizovaných
schizofreniků a závislých na nealkoholových drogách (Hátlová 2003 a,b).
Dalším významným přístupem v oblasti vývoje
psychoterapií byl vývoj kognitivních terapií, které
věnují prvořadou pozornost poznávacím procesům
a především myšlení. Společným rysem těchto přístupů je orientace na vědomou činnost, přítomnost
a využití racionální, logické argumentace.

Kognitivní terapie

Kinezioterapie (Hátlová 2001)

Kořeny kognitivní terapie sahají k učení filosofické Kinezioterapie je cíleným působením na psychiku
školy stoiků, zdůrazňující používání rozumu a klid- nemocného, jeho duševní procesy, funkce, stavy,
né rozvahy při zvládání úkolů. Na rozdíl od behavi- osobnost a její vztahy prostřednictvím předem
orální se kognitivní terapie zaměřuje na mentální určeného, aktivně prováděného pohybového proprocesy. Jde o paměťové procesy přijímání, zpra- gramu používajícího prvky tělesných cvičení, sporcování, hodnocení, ukládání informací z vnějšího tů a pohybových her.
i vnitřního prostředí a jejich vybavování. Zastánci Cílem kinezioterapie je spolupůsobit na zmírnění,
kognitivní terapie předpokládají, že organismus odstranění nebo schopnost ovlivňování psychicnereaguje primárně na podněty ze svého okolí, ale kých a psychosomatických obtíží nebo jejich příčin.
na mentální reprezentaci těchto podnětů (Maho- Kinezioterapie působí na změnu prožívání a choney, 1974). Psychické problémy jsou důsledkem vání nemocného a prostřednictvím získávání novénesprávného vnímání, zpracovávání a interpreta- ho náhledu na prožívaný problém nabízí možnost
ce podnětů. Nemocný tak vychází z dysfunkčních vyrovnat se s ním. Jako součást léčby psychických
nebo iracionálních kognitivních schémat. Kognitiv- poruch a chorob aspiruje na vytvoření pohybových
ní terapie se zaměřuje na zjištění chyb v kognitiv- programů – metod, které bude možno aplikovat
ních procesech nemocného, vede ho k uvědomění si za účelem záměrného ovlivňování psychiky nemoctěchto chyb a k jejich nahrazení logickým, adaptiv- ného a jeho sociální začleněnosti. Chce být srovnaním myšlením a jednáním. Kognitivní terapii může telným léčebným působením, které prostřednictvím
zodpovědně provádět pouze psycholog nebo psy- aktivně prováděných cíleně modelovaných pohybochiatr. V rámci kinezioterapie může být tato terapie vých programů působí záměrně na psychiku.
využita v úzké spolupráci s těmito odborníky.
Specifický rozdíl odlišující tuto činnost od jiných činností lze nacházet v jejím zaměření a prostředcích:

Kognitivně-behaviorální teapie

K integraci behaviorální a kognitivní terapie došlo
ve druhé polovině sedmdesátých let. Jedněmi z nejvýznamnějších se ukázaly racionálně-emoční terapie Ellise (1989) a kognitivní terapie deprese A. T.
Becka (1976, in Hátlová 2003 a,b).

Adventure based councelling

Projekt Adventure poprvé užil termínu Adventure based councelling (poradenství na dobrodružném základě) v roce 1979 při workshopech,
které poradcům a učitelům odhalily práci, provozovanou s „problémovými“ dětmi. Práce projektu Adventure byla později zdokumentována
v publikaci Schoela, Proutyho, a Radcliffa (1988)
Islands of Healing: A Guide to Adventure Based
Counseling (Ostrovy léčby: pomůcka poradenství na dobrodružném základě). V roce 1980
vznikla následující skupina organizací: The Association for Experiential Education’s Professional
Group: Adventure Alternatives in Corrections,
Mental Health, A Special Populations. V roce
1991 tato skupina přednesla etický kodex. V roce
1992 se po značných diskuzích Adventure Alternatives Professional Group změnila v Therapeutic Adventure Professional Group (TAPG).
Publikace o dobrodružné terapii: Therapeutic
Applications of Adventure Programming (Terapeutické aplikace dobrodružných programů, Gass
1993) a The Book of Metaphores Vol. II (Kniha
metafor, druhý svazek, Gass 1995) byly pro tento
obor, stejně jako pro TAPG, velmi významné.

Prostředky kinezioterapie
Patří mezi ně aktivně prováděný, cílený pohybový
program; vytvoření terapeutického vztahu; neverbální formy chování; učení; podněcování emocí
a interakce ve skupině.
Kinezioterapie je somatoterapeutickou aktivitou,
která pomáhá pacientům znovu nalézat: • vědomí pohyblivosti • psychosomatickou jednotu (jednotu tělesna a duševna) • obnovu pozitivního sebepřijetí • sebepřijetí a integritu • tělesnou symboliku,
emoční spontaneitu • tvořivost.

Dobrodružná terapie

Označuje se tak nově vznikající terapeutický směr,
který zahrnuje fyzicky a psychicky náročné činnosti
odehrávající se většinou v odlehlém, přírodním prostředí nebo prostředí, které navozuje dobrodružné
situace. Využívá poznatků, že faktor dobrodružství
a rizika byl pedagogy a psychology identifikován
jako velmi výrazný a efektivní element, který je schopen vytvořit vzorce pro řešení krizových situací a platí za vhodný nástroj pro odpoutání se od problémů.
V poslední době se některé proudy dobrodružné terapie adaptovaly na městské prostředí a zahrnují tedy
i indoorové aktivity, přičemž si zachovávají původní
prožitkové tradice. Gillis a Thomsen (1996) nabízejí
velmi obecnou definici pojmu dobrodružná terapie,
kdy je na dobrodružnou terapii možno nahlížet jako
na jeden aspekt širšího pole „prožitkových“ terapií
a lze do ní zahrnout následující definiční body: aktivní, prožitkový přístup ke skupinové (i rodinné) psychoterapii nebo poradenství; základem práce jsou
aktivní činnosti (hry ve skupinách, lanové překážky,
‚outdoorové‘ činnosti nebo expedice do divočiny);
zahrnutí opravdového nebo zdánlivého fyzického
a psychického rizika jako klinicky významného faktoru za účelem vyvolání kýžené behaviorální změny;
vysvětlování smyslů a významů prostřednictvím
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verbálních a neverbálních instrukcí před a následně
po jednotlivých činnostech, které vedou k behaviorálním změnám; izomorfní spojení, která významně
přispívají k přenosu osvojeného z praktické zkušenosti ke změně v chování.
Povaha dobrodružných činností, které jsou provozovány jako součást programů dobrodružné terapie, je
velmi pestrá. Zahrnuje expediční výpravy, cyklistiku,
horolezectví, skupinové hry v přírodě, lanové překážky, jeskyňářství, kanoistiku, rafting, vodáctví, surfování, plavání, potápění, windsurfing a jiné. V podstatě jde o činnosti, jež před nás staví novou výzvu,
kterou se snažíme přijmout a překonat. Dobrodružné
činnosti a s nimi spojené interakce se obvykle odehrávají ve skupinách (Kimball a Bacon, 1993) a jejich
základem je společné působení principů odvozených
z psychologie, sociologie, pedagogiky a jiných věd,
které přispívají k procesu změny a učení jedinců.
Cíle působení každého programu dobrodružné terapie jsou stanoveny v závislosti na potřebách klientů a každá aktivita je vedena tak, aby terapeutické
výstupy pro klienty byly maximalizovány.
Hlavním principem praktikování dobrodružné terapie je dobrodružství ve službách terapie. Oba klíčové termíny dobrodružství a terapie jsou otevřené
velkému rozsahu různých interpretací.

Podněty vzniku dobrodružné terapie
Itin (1997) vyzdvihuje vliv Kurta Lewina na výzkum
v oblasti skupinové koheze, řešení konfliktů, komunikace, spolupráce, konkurence a vedení. Historické události, zejména druhá světová válka, způsobily změnu v Lewinově přístupu, kdy byl nucen
adresovat neodkladné sociální problémy skrze
akční výzkum. Lewin (1943) byl průkopníkem užití
experimentálních metod jako prostředku podpory
rozvoje svého výzkumu. Po Lewinově smrti v roce
1947 založili jeho studenti v roce 1950 národní tréninkové laboratoře (NTL) v Bethelu, ve státě Maine
v USA. Práce v NTL se zaměřila na prožitkové studie
lidských vztahů aplikované do pedagogiky, průmyslových a vládních organizací. Mnoho her a skupinových aktivit dnes užívaných v dobrodružné terapii
má své kořeny právě v práci NTL.

Outward Bound (viz Gymnasion 1, 47–49)

Po druhé světové válce byla v Anglii zřízena první
škola, orientující se na učení v přírodě. Tato škola se jmenovala Outward Bound a byla založena
na základech myšlenek německého pedagoga
Kurta Hahna. V šedesátých letech se Outward
Bound rozšířila do USA a zasadila se o vznik
National Outdoor Leadership School (1965), Association for Experiential Education (1974) (viz
Gymnasion 1, 43–46), Wilderness Education Association (1977), Foxfire (1986), Association for
Challenge Course Technology (1994) a Play for
Peace (1996).

Podle Gazdy (1982) a Scheidlingera (1995) vedli
J. Moreno a S. R. Slavson dobře zdokumentovaný
profesionální boj o to, kdo je zodpovědný za původ
„skupinové psychoterapie“. Oba se jako jedni z prvních zasloužili o užívání skupinových činností v psychoterapii. V roce 1932 Moreno poprvé užil termín
„skupinová psychoterapie“ a v roce 1936 založil
časopis Sociometrie. Slavson v roce 1934 představil dětskou kliniku charakteristickou prováděním
kreativního rekreačního programu pro malé skupiny sociálně nedostatečně adaptovaných, věkově
opožděných děvčat, později i chlapců. Mezi další
historické postavy, které ovlivnily dobrodružnou
terapii, patří představitelé rodinné terapie: Jay Hayley, Gregory Bateson, Virginia Satir, Carl Whitaker,
Augustus Napier a Salvador Minuchin.

Historické události

Historické události, které měly vliv na vznik dobrodružných programů, jsou poměrně dobře zdokumentovány Raiolou a O’Keefem (1999). Autoři začínají
tvrzením, že časné (1590–1800) filosofické kořeny
dobrodružných programů pocházejí od J. A. Komenského (1592–1670), který zdůrazňoval učení prostřednictvím přírody a o přírodě, a Pestalozziho
(1746–1827), jenž zdůrazňoval učení se smyslovým
dovednostem. Ochrana životního prostředí těmi,
kdo chtějí prožívat příjemný čas v přírodě, organizovaní v klubech a táborech, dominovala ranným
začátkům praktické historie dobrodružných programů. Organizování různých skupin jako například The
Appalachian Mountain Club, The Sierra Club, The
Hull House, Boy Scouts, Girl Scouts a Camp Fire Girls
předcházelo vypuknutí první světové války. Z pohledu rekreačního a vzdělávacího byly dobrodružné
programy v USA dobře zavedené již před druhou
světovou válkou, kdy jí předcházelo organizování letních táborů a využívání „outdoorového“ vzdělávání
na amerických školách. Nelze zde opomenout ani
české prostředí, kde vznikla organizace Junák a začalo se vyvíjet světově ojedinělé trampské hnutí.
Je dokumentováno stále více pozitivních výsledků
užití dobrodružné terapie v souvislosti s klinickou
populací (Gillis, 1998; u nás Kirchner, 2001, Hátlová, 2001), trestně stíhanými mladistvými (Kelly
& Baer, 1968; Kimball, 1983; Bacon & Kimball,
1989; O’Brien, 1990) a adolescenty s poruchami
chování (Handley, 1992). Tito klienti mohou být
léčeni ambulantně v soukromých praxích (Berman
a Davis-Berman, 1989) a psychiatrických nemocnicích (Stich & Senior, 1984; Schoel, Prouty & Radcliffe, 1988).
Jak bylo uvedeno výše, klasická práce Bermana a Davis-Bermanové (1989) Terapie v divočině: založení, teorie a výzkum dokumentuje ranné
počátky užívání „stanové terapie“ na půdě nemocnice Manhattan State Hospital East již v roce 1901.
Podstatou bylo zabránění šíření infekce turerkulózy.
TBC pacienti byli od ostatních pacientů izolováni tím,
že pobývali ve stanech v blízkosti budovy nemocnice.
Tento krok vedl ke zlepšení psychického stavu TBC
pacientů právě tím, že „kempovali“ mimo budovu
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nemocnice. Tento „terapeutický přístup“ prostřed- programů dobrodružné terapie.
nictvím campingu byl použit v roce 1929 v táboře V roce 1995 vznikl Listserv dobrodružné terapie,
Ahmek a v roce 1946 v klubu obchodníků Club of umožňující těm, kdo mají přístup na internet a zajíDallas. Prostřednictvím práce Camobella Loughmil- mají se o dobrodružnou terapii, mít možnost dislera a jeho klasického textu Wilderness Road se roz- kutovat o tématech týkajících se teorie, výzkumu
vinulo „Hnutí terapeutického campingu“. Práce Kel- a praxe v dobrodružné terapii. Listserv je spravován
lyho a Baera (1968), hodnocení jednoho z progra- Univerzitou v Georgii a Státní univerzitou. V obdomů Outward Bound, který byl veden s mladistvími bí mezi rokem 1994 a 1997 Univerzita v Georgii
delikventy, se stala významným počinem z pohledu a Státní univerzita také podporovaly vysokoškolský
financování programů aplikujících dobrodružné prv- Master of Science, program v oboru psychologie,
ky. Výsledkem této studie byla skutečnost, že začalo který se zaměřoval na dobrodružnou terapii. Úspěšbýt financováno mnoho dobrodružných programů ně ho absolvovalo devět studentů, a to v letech
jako pokus a víra v efektivnější léčbu.
1994 a 1997. Program byl zrušen v roce 1997
Významnou publikací v tomto oboru byl text vzhledem ke změně podmínek pro držení licence
Stephena Bacona (1983) The Conscious Use of na provozování léčby psychických poruch ve státě
Metaphor in Outward Bound (Vědomé užití metafo- Georgia a také vzhledem k nezájmu a nedostatečné
ry v Outward Boundu). Bacon zde kombinuje tech- podpoře katedry psychologie v poskytování dohleniky Miltona Ericksona s psychologií Carla Junga. du a instruktáže při zakládání psychoterapeuticNa organizaci Outward Bound se zprvu nahlíželo kých kurzů a jejich průběžného hodnocení.
jako na posvátnou či jedinečnou. Od roku 1984
na základě publikací Bacona The Colorado, Hurri- Významné mezinárodní události z pohledu
cane Island a Beech Hill Outward Bound Schools programů výchovy v přírodě a psychoterapie
in the US se začaly rozvíjet další terapeutické pro- Tabulky 2) a 3) (na následující straně) zahrnují
gramy.
události, které byly identifikovány delegáty Druhé
Velkou pozornost médií vyvolala v roce 1994 smrt mezinárodní konference o dobrodružné terapii jako
Aarona Bacona při expedici North Star v Utahu. Jeho významné mezinárodní události v oboru programů
smrt následovala dvě úmrtí z roku 1990 – Michel- výchovy v přírodě a psychoterapie. Je těžké potvrle Suttonové v Summit Quest a Kirsten Chaseové dit vliv těchto událostí. Jsou zde prezentovány
při programu dobrodružné terapie, organizovaném pro možnost diskuse v procesu mapování událostí,
nadací Challenger. Všechna úmrtí byla způsobena které významně ovlivnily vývoj dobrodružné teranedbalostí a zaměstnanci programů byli souzeni pie.
za nedbalost a zanedbání péče. Žádný z obvině- Považujeme za nutné doplnit události z českých reáných za smrt při programech však nebyl školeným lií, které měly vliv na vývoj tohoto oboru (pro přeterapeutem. Následkem těchto úmrtí začalo mno- hlednost je uvádíme kurzívou).
ho států v USA přezkoumávat licence pro vedení
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tabulka 2): Významné historické události
z pohledu dobrodružných programů
Datum

Významné historické události z pohledu
dobrodružných programů, které ovlivnily
začátek dobrodružné terapie
Sokrates, Platón, a Aristoteles určili
ctnost jako nejdůležitější vlastnost
mladé společnosti. Ctnosti se dá nejlépe
naučit přímými a účelovými zážitky, při
kterých jsou mladí lidé nuceni podstupovat riziko
1592–1670 J. A. Komenský zdůrazňuje smyslové vnímání jako důležitý prostředek učení
1712–1778 Rousseau zdůrazňuje učení prostřednictvím přírody a o přírodě
1746–1827 Pestalozzi zdůrazňuje učení se smyslovým dovednostem
1861
Škola Gunnery School (CT) zahrnuje
do svých osnov čtyřicetimílovou výpravu
a táboření
1900
Baden Powell a Skauting v Anglii
1900
1902
1906
1920
1924
1927
1934
1938
1940
1941
1946
1950
1950
1951
1953
1958
1962
1965
1971
1974
1975

Pragmatismus Williama Jamese a jeho
morální ekvivalent války
Laura Mattoon bere skupinu školních
děvčat na expedice do divočiny
Kurt Hahn „Uber Erhieburg“
Kurt Hahn zakládá Salem Schule (škola
míru) s Princem Maxem z Badenu a Karlem Reinhardem
ACA: American Camping Association vzniká spojením různých jiných asociací
Tábory života vedeny L. B. Sharpem nabízejí vzdělávání prostřednictvím campingu
v přírodě
Kurt Hahn zakládá v Anglii Gordonstoun
poté co opustil Německo
Deweyho principy interakce a kontinuity
Národní tábor pro výuku táborových
vedoucích
Kurt Hahn zakládá Outward Bound
v Aberdovey, Wales (Anglie) spolu
s Lawrencem Holtem a Jimem Hoganem
V Anglii byl založen Brathay Hall Trust
V Anglii, Whitehall otevírá centrum Country Pursuits Centre
V Anglii je založena druhá Outward
Bound school v Eskdale
První Outward Bound program pro ženy
Založení ITVS (později FTVS,) kde
od počátku byla světově unikátní katedra sportů v přírodě
První škola Outward Bound mimo území
Anglie, a to v Lumutu, v Malaysii
První škola Outward Bound v Marble,
Colorado
NOLS: National Outdoor Leadership
School
PA: Project Adventure založen (aby integroval koncepty Outward Bound do škol)
První outdoorové činnosti na vysokých
školách v USA
Groome Disgle zakládá centrum outdoorových činností na Novém Zélandu

1977
1977
1977
1980
1984
1985
1987
1989
1990
1993

1991
1995
1996

Prázdninová škola Lipnice – důraz
na dramaturgickou složku sestavování
programů
Založení AEE: Association for Experiential
Education
Založení WEA: Wilderness Education
Association
Založení Outdoor training advisory
na Novém Zélandu
Publikace „Accepted Peer Practices in
Adventure Programming“ (Skupinové
činnosti v dobrodružných programech)
Založení Asociace outdoorových instruktorů na Novém Zélandu
Publikace „Common Practices for Adventure Programming“ (Běžné činnosti
v dobrodružných programech)
Národní školní osnovy v Anglii zahrnují
outdoorové aktivity
Publikace „Safety Practices in Adventure
Programming“ (Bezpečnost při dobrodružných programech)
Publikace „Manual of Accreditation
Standards for Adventure Programs“
(Akreditační standardy pro dobrodružné
programy)
Univerzita v Oregonu. Zrušení terapeutického outdoorového rekreačního
programu
Tragédie při vodáctví v Lyme Bay vyvolala
revizi dobrodružných programů v Anglii
Založení nadace Play for Peace

tabulka 3): Významné historické události
z pohledu psychoterapie
Datum

1937

Významné historické události z pohledu
psychoterapie s důrazem na skupinovou
psychoterapii
Sociální práce organizace Settlement
House
Založení The American Psychological
Association (APA) (Americká psychologická asociace)
Prattova „třídní metoda“ pokládá základy
skupinové psychoterapii (v USA) s pacienty TBC ; didaktický přístup
Justice uznává terapii jako možnou
alternativu vězení
Iniciativa americké asociace psychologie
zřídit certifikaci
Adlerova „kolektivní terapie“ ve Vídni =
individuální/skupinová koncepce
Freudova vídeňská skupinová psychologie a analýza ega
Jacob Moreno ve Vídni – „Divadlo spontánnosti“ a sociodrama
Moreno poprvé užívá termín skupinové
psychoterapie
Lewinova sociálně-psychologická perspektiva při studiu skupin – „akční
výzkum“
Slavsonovo – poradenství dětem – terapie pomocí tvořivých aktivit
Certifikace APA přerušeny

1940–1950

Založení rodinné terapie

1890–1900
1892
1905
1910
1919
1921
1921
1831
1932
1933
1934

1943
1945
1945
1946
1947
1949
1950

Slavsonova Americká skupinová psychoterapie a mezinárodní časopis skupinové
psychoterapie
Kurt Lewin – Výzkumné středisko skupinové dynamiky na Massachusettském
technologickém institutu
Certifikace školních psychologů ve státě
Connecticut (USA)
První zákon o licencích psychologie ve
Virginii (USA)
Americká rada profesionálních psychologů dává definici: klinickému poradenství
a programům školní psychologie
Založení Národního institutu duševního
zdraví a fondu vysokoškolského vzdělávání v oboru psychologie v USA
National Training Laboratories (NTL)
v Bethelu, Maine (USA) – „T-skupiny“;
počátky využívání zpětné vazby

1952
1960–1970
1961

Eysenck’s nenáchází žádné důkazy, které
by podpořily efektivitu psychoterapie a
psychoanalýzy
Soutěžící školy: TA, RET, Gestalt terapie

1984

Bion publikuje „Experiences in Group“
(skupinové prožitky)
Zákon o veřejných střediscích duševního
zdraví
Americký prezident Nixon schvaluje
federální zákon o svobodné volbě
Rostoucí počet adolescentů v centrech
duševního zdraví
Americký instit diagnosticky souvisejících
skupin
Kolbova práce o teoriích učení

1989

T-skupiny

1990-2000

Omezení finančních nákladů prostřednictvím behaviorální zdravotní péče

1963
1974
1980–1990
1983
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ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
aneb Naše odpovědnost vůči zemím globálního jihu
Souhrn:

Studie představuje další směr vzdělávání, který je zaměřen na osvětu o situaci v zemích
třetího světa.

Klíčová slova: ZEMĚ TŘETÍHO SVĚTA,
OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁPADNÍ
SPOLEČNOSTI, GLOBÁLNÍ
ZODPOVĚDNOST

Mgr. Martina Holcová, (1978) redaktorka
časopisu Konec Konců, spolupracuje
s organizacemi Outward Bound – Česká cesta, s.r.o., INEX-SDA a Občanské
sdružení pro fairtrade a rozvojové vzdělávání.holcova2001@yahoo.com

Rozvojové vzdělávání (používá se také termín „globální rozvojové vzdělávání“) je volný překlad anglického
termínu „development education“, který má v západní Evropě více než třicetiletou tradici (Oxfam, One
world centers atd.). Vedle multikulturní výchovy, výchovy k lidským právům, ekologické výchovy a podobně je dalším směrem výchovy a vzdělávání, jehož cílem je vést ke zodpovědnosti člověka za svoje chování.
Metody, které používá, jsou shodné s metodami zážitkové pedagogiky. Ve všech zemích, kde již rozvojové
vzdělávání existuje delší dobu, probíhá současně snaha nalézt jedinou správnou definici. V České republice zatím tento problém nevyvstal, protože vznik rozvojového vzdělávání je záležitostí poměrně současnou.
Nejucelenější a nejpropracovanější je definice o.ps. Člověk v tísni, která vznikla v rámci projektu Globální
rozvojové vzdělávání: Rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který informuje o životech lidí
žijících v „rozvinutých“ a v „rozvojových“ zemích a seznamuje se souvislostmi mezi životy lidí na celém
světě; usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy všech lidí; rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které umožňují
lidem aktivně se podílet na řešení problémů na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni; směřuje
k přijetí zodpovědnosti za vytváření spravedlivějšího a trvale udržitelného světa, ve kterém jsou zdroje
a moc rovnoměrněji přístupné.

Cíle globálního
rozvojového vzdělávání (GRV)
Znalosti a porozumění: účastníci jsou si vědomi rozdílů v ekonomické a sociální situaci lidí žijících v různých částech světa. Rozumějí nejdůležitějším problémům současného světa. Dokáží uvažovat o tom, co
pomáhá a co brání lidskému rozvoji. Chápou vzájemnou závislost a propojenost různých dimenzí rozvoje
a různých oblastí světa. Znají hlavní aktéry rozvoje
(hlavní instituce a jejich způsob fungování) a vědí
o svých možnostech podílet se aktivně na rozvoji
na lokální a globální úrovni, vědí proč a jakým způsobem je uskutečňována rozvojová pomoc.
Dovednosti: účastníci umí myslet systémově
a hledat souvislosti. Dokáží samostatně přemýšlet
o tom, co je to lidský rozvoj, kvalita života, trvalá
udržitelnost. Dokážou uvažovat o nejdůležitějších
problémech současného světa, které brání lidskému rozvoji.
Postoje a hodnoty: účastníci jsou si vědomi nutnosti spolupráce s ostatními lidmi a tolerance odlišných názorů a pohledů na věc. Jsou solidární s lidmi žijícími v těžkých podmínkách. Jsou motivováni
k aktivnímu podílení se na řešení místních problémů i přispívání k řešení problémů globálních.

Pojem „rozvojové vzdělávání“ prodělal od sedmdesátých let jistý vývoj. Zpočátku bylo rozvojové
vzdělávání spojováno především a výhradně s rozvojovými zeměmi (misionáři vracející se z rozvojových zemí přinášeli zpět domů hrůzné zprávy
o podmínkách, ve kterých tamní lidé žijí a začínali
organizovat charitativní sbírky tak, aby dali dohromady peníze např. na stavbu školy, nemocnice atd.
Jak ale přimět mé spoluobčany, aby přispívali?
Musíme je informovat o tom, jak situace tam vypadá. Musíme v lidech vzbudit co největší soucit…).
Informace ze zemí chudého jihu byly tedy často
zkreslené a záměrně se v nich objevovaly jen zprávy
negativní.
Časem se cíle a tedy i pojem rozvojového vzdělávání
mění – posouvají se do roviny objektivní informovanosti o situaci v zemích třetího světa v kontextu
světovém (sociální, ekonomické, kulturní, environmentální problémy atd.). V další fázi rozvojového
vzdělávání se pojem „rozvoj“ vztahuje na celosvětovou situaci, na směřování naší společnosti. Zde by
se snad dalo říci, že se rozvojové vzdělávání potkává s trvale udržitelným rozvojem. Pestrost a různé
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pohledy mohou být pro všechny strany obohacující.

Rozvojové vzdělávání ve vztahu
k ostatním směrům vzdělávání
Rozvojové vzdělávání patří mezi další směry vzdělávání jako např. výchova pro lidská práva, výchova k trvale udržitelnému způsobu života, výchova
k míru apod., kterých se v dnešní době objevilo
mnoho. Všechny tyto směry mají společnou snahu – výchovu k zodpovědnosti za naše chování,
ale v něčem je oblast jejich zájmu specifická a liší
se od ostatních. Srovnání je převzato z knihy
Essential Learning for Everyone (Colm, 1999, Brennan, 1998).

Rozvojové vzdělávání

projekty s důrazem na sociální aspekty, alternativní
strategie, zdůrazňování potřeby většího zapojení
lidí, kteří se ocitli na okraji společnosti.

Výchova k lidským právům

Zájem o problematiku lidských práv: o definice,
původ a implementaci, debaty o vztazích mezi ekonomickým, politickým, sociálním a kulturním právem stejně jako vztahy mezi právem a zodpovědností, role vlád a občanské společnosti; jak a kde
byly a jsou práva odpírána a nedodržována.
Zaměření na zákonné ustanovení deklarací a úmluv,
zdůraznění původu a obsahu těchto dohod, kdy
a kde je vlády podepsaly; jak jsou či nejsou úmluvy
implementovány v politice jednotlivých států; překážky a příležitosti k implementaci.
Současná závažnost lidských práv: jak ovlivňují
naše každodenní životy, dotýkají se všech oblastí
lidských zkušeností a vztahují se ke všem občanům
nezávisle na místě, kde žijí.
Silné vazby s východní Evropou, která poskytuje
vhled do těchto perspektiv a zkušeností.
Hlavní důraz na zavedení a monitorování zákonných nástrojů a procesů, které by poskytly občanům a organizacím možnost jednat.

Jasný zájem o podstatu problému týkající se rozvoje, rozvojových zemí: jak můžeme rozvoj definovat,
jak ho měřit; co to je lidský rozvoj, rozvoj kultury
a životního prostředí a jak se vztahuje k tradičnímu
porozumění ekonomickému rozvoji.
Rozměr třetího světa: zřetelné zaměření na pohledy
a perspektivy Afriky, Latinské Ameriky a Asie vyzývající k náhledu na eurocentrismus, zkoumající spisy Ekologická výchova a výchova k trvale
udržitelnému způsobu života
a zkušenosti alternativních reportérů a organizací.
Kořeny v neziskovém sektoru zabývajícím se rozvo- Zájem o témata vztahující se k životnímu prostředí
jovým vzděláváním: důraz je kladen na přímé zku- a o vazbu mezi přírodou a člověkem; zdůrazňuje
šenosti a strategie, zdůrazňování role a zodpověd- cenu, kterou platíme za současný ekonomický
nosti občanské společnosti v rámci rozvoje, snaha rozvoj a zamýšlí se nad dědictvím, které zůstává
o propojení lokálních a globálních zkušeností s roz- do budoucna.
vojem a rozvojovým vzděláváním.
Zaměřuje se hodně na budoucnost a na to, co
Silné vazby se skupinami z rozvojových zemí a také se pro budoucnost dá dělat nyní; silně zdůrazňuje
potřebu a příležitost jednotlivců jednat a poukazuje na různé možnosti, které jednání a akci nabízejí – osobní, v rámci komunity, státu a také na úrovni
mezinárodní.
Přijmutí tématu mezi veřejností, environmentální výchova dnes hraje významnou a důležitou roli
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ve výchově a vzdělávání. Zvyšující se zaměření
na mladé lidi a jejich ochotu jednat. Silná tradice
v zastoupení jak teorie, tak i praxe.

ty, která jsou jinde zanedbávaná – umění, kultura,
jazyk, literatura a náboženství a jejich důležitost
v dnešní společnosti.

Výchova k míru

Gender výchova

Otázky míru a konfliktu, kořeny konfliktu, podstata Důraz na „gender“ v různých vrstvách společnosti,
a dopad různých druhů konfliktu, strategie a zkuše- definice a debaty na téma sexualita a jak ovlivňuje
nosti při sjednávání a udržování míru. Silné propo- témata další.
jení s církvemi, náboženskými skupinami, mírové Příklady exkluze žen v historii a zkoumání, jakým
studie.
způsobem ženy přispěly k demokracii, rozvoji a lidSchopnosti a dovednosti v mediaci a řešení konflik- ským právům. Zvýšený důraz na redefinici a zkoutů: důraz na hledání praktických dovedností a pro- mání různých „gender“ rolí v životě, rodině, komusazování alternativních řešení. Tento prvek mírové nitě a na mezinárodním poli, oslava jak muže, tak
výchovy je velice hodnotný a důležitý i pro ostatní ženy – jejich silných a slabých stránek.
směry výchovy a vzdělávání.
Práva homosexuálů a historie persekuce těchto lidí,
Silná vazba na dění ve východní Evropě a na země stejně tak jako uznání jejich práv v současnosti.
bývalého Sovětského svazu a jejich přechod k demokracii. Zkušenost se zapojením občanů do smírčích Výchova proti rasismu
procesů a do budování občanské společnosti.
Důraz na snahu porozumět rasové rozdílnosti
a tomu, co mají lidé společného, debaty o rasismu,
Multikulturní výchova
objevování historických rozdílností ras, postoje
Zaměření na kulturu, kulturní identitu, rozpoznání k náboženství, znevýhodnění některých ras, zkoudůležitosti kultury jako klíčového aspektu, v rámci mání rasistického chování a tolerance.
něhož je rozvoj různými kulturami interpretován. Důležitou součástí je akce při čelení rasistickým
Častými tématy jsou eurocentrismus a ekonomické postojům a chování, praktická zkušenost s propomodely rozvoje, zkoumání a respekt místní identity jením problémů rasismu a každodenního života,
a kultury ve věku globalizace.
občanská práva.
Objevuje se zde i důležitý moment různorodosti
jako síly, důraz se klade na hodnotu různých dějin Objevování etnocentrismu
a kultur, na potřeby lokálního více než mezinárod- Otázka a problematika minorit – antirasistická
ního trhu, různost je brána jako důležitá a je pouka- výchova nabízí velikou příležitost uzavírat spojezováno na negativní dopady stereotypů.
Multikulturní společnost – společnost, která
se stane multikulturní, zaměření na její hodnoty
je důležité. Multikulturní výchova se zabývá téma-

nectví mezi různými etnickými skupinami uvnitř
společnosti.
Role protirasistické výchovy ve vytváření zákonů.

Jak vypadá rozvojové vzdělávání
u nás a v Irsku
Základní školy

Situace v Irsku a ČR se může zdát ve výsledcích
podobná, neboť ani jedna ze zemí neuspěla v prosazování rozvojového vzdělávání do národního kurikula pro základní školy, avšak liší se bezpochyby
v předchozím vynaloženém úsilí. V současné době
se v Irsku tématem rozvojového vzdělávání zabývají
třicet let, v ČR je to otázka pěti let, proto u nás prozatím neexistuje skupina, která by se snažila tento
problém řešit na úrovni školních osnov.

Střední školy

ní obor Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Obor se zaměřuje na přípravu odborníků na práci v organizacích zabývajících
se rozvojovou pomocí.

Nestátní neziskové organizace (NNO)

V ČR na rozdíl od Irska existuje pouze několik NNO,
jejichž prioritou je snaha o šíření a zvyšování povědomí občanů nejrůznějších věkových i sociálních
skupin o problematice zemí třetího světa (Sdružení
pro fairtrade a rozvojové vzdělávání, projekt Člověka v tísni Globální rozvojové vzdělávání). Několik
českých NNO má rozvojové vzdělávání jako jeden
z cílů, ne však prioritu (Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, INEX – SDA, Bohemia
Corps, Česká katolická charita, Volonté, Amnesty
International, Humanitas Afrika), působí v oblasti humanitární pomoci či přípravy dobrovolníků
na práci v rozvojových zemích. Tyto organizace
sdružuje FoRS, České fórum pro rozvojovou spolupráci. Organizace pracují v oblasti české rozvojové
spolupráce, rozvojového vzdělávání a humanitární
pomoci (www.fors.cz, czech.fors@fors.cz). Kromě
samotné humanitární pomoci, která se děje především ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních
věcí ČR, hrají tyto NNO důležitou roli při vytváření
a realizaci zahraniční politiky ČR v krizových oblastech. V Irsku funguje více nejrůznějších NNO, které
se zaměřují na rozdílné oblasti rozvojového vzdělávání. Z nejznámějších je to síť center One World
Center, DEFY (Development Education for Youth),
Trócaire, Comhlámh a další.

Výsledky v případě rozvojového vzdělávání na středních školách v ČR a Irsku jsou také téměř stejné
(až na výjimku zeměpisu v případě Irska) – ani v jedné ze zemí se nevyskytuje rozvojové vzdělávání jako
samostatný předmět. Ve studii Vzdělávání v oblasti
zahraniční pomoci (Nováček, 2000:28) je poznámka, že by nebylo perspektivní snažit se o zavedení
nového předmětu, tedy předmětu rozvojového
vzdělávání, na střední školy, avšak opět se snažit
o propojení tématu rozvojového vzdělávání s tématy jednotlivých předmětů jako jsou zeměpis, dějepis, biologie, základy společenských věd, základy
ekologie či globální výchova. Kromě toho je zde Problémy irského neziskového sektoru
také zmínka o možnosti a potřebě vytvořit v rámci V rámci neziskového sektoru rozvojového vzděláMŠMT materiály, které by mohly pedagogům, zají- vání v Irsku byl vytvořen dotazník, který mapuje
majícím se o toto téma, usnadnit výuku a poskyt- postoj pracovníků k některým tématům a otázkám
nout potřebné informace. Takový učební materiál jejich práce. Šetření bylo organizováno organizací
již existuje, vydal jej Člověk v tísni, obsahuje jak NODE, dotazovaných organizací bylo dvacet pět.
teoretickou část, tak ukázky různých aktivit. Více Výsledky jsou zajímavé a pro budoucí práci v ČR
informací obsahují stránky www.varianty.cz/grv, na poli rozvojového vzdělávání mohou být dobrým
grv@clovekvtisni.cz.
ukazatelem. Myslím si také, že odpovědi jsou do jisté míry obecně platné i pro náš neziskový sektor.
Vysoké školy
Tazatelům byla položena otázka, co považují za nejSituace na vysokých školách v Irsku i u nás už důležitější cíle, kterých dosáhli v rámci rozvojovése značně liší. V Irsku, na rozdíl od ČR, vznikly ho vzdělávání. Ukazuje se, že jsou to především
již dříve obory zaměřené na rozvojové vzdělává- nashromážděné zdroje a materiály a také ovlivnění
ní – konkrétně na jeho praktickou část soustřeďu- některých jednotlivých skupin, pro které byly v rámjící se na přípravu lidí, kteří chtějí buď pracovat ci centra pořádány přednášky, školení a zábavné
v rozvojových zemích nebo v místních komunitách programy. Kromě toho se navíc zmiňují o úspěšna jejich rozvoji (Center of Development Studies, ném vytvoření vztahů mezi irskými organizacemi
Kimmage Manor), kromě toho NNO Comhlámh rozvojového vzdělávání a zeměmi třetího světa.
každoročně vydává přehled kursů a přednášek Otázka číslo dvě zmíněného dotazníku mířila na přena univerzitách v Irsku, které se tématikou rozvo- kážky v práci rozvojového vzdělávání. Za nejobtížnějjového vzdělávání a příbuznými tématy zabývají. ší považovali dotazovaní nabírání a udržení dobrovolV ČR byl na podzim 2004 zahájen bakalářský studij- ných spolupracovníků a závislost na nich, nedostatek
profesionality v mnoha oblastech a nedostatek času
na podávání žádostí o granty stejně jako přehnaný
byrokratický systém, který celý proces žádosti a získání grantu zvyšuje. Lidské zdroje a jejich nedostatek jsou zde označeny za největší omezení. Dávají to
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často do souvislosti s nedostatečným financováním, být schopný reagovat na současné aktuální dění,
které je tudíž spojené i s nedostatkem času na vytvá- v dnešní době je třeba ve školách hodně diskutoření projektů a programů. Kromě toho zmiňují nedo- vaný rasismus, učitel by proto měl umět vytvořit
statečnost dobrých strategií a koordinace rozvojové- ve třídě takovou atmosféru, aby všechna tato témaho vzdělávání na národní úrovni.
ta mohli žáci přijmout.
Když byli respondenti tázáni, co považují za nej- Co považujete za důležitý zlom v celkovém veřejvětší dovednosti přístupné v rámci rozvojového ném přijetí rozvojové tematiky?
vzdělávání, na prvních místech se objevily zkuše- Nebyla to jedna jediná událost, ale řada nejrůznějnosti a vědomosti jedinců či skupin a dovednosti ších ekonomických problémů, válečných konfliktů
lidí aktivních v oblasti rozvojového vzdělávání. Jako a jiných komplikací. V roce 1989, v době velikého
velkou výhodu zmínili také kontakty a spojení s lid- hladomoru v Etiopii, se například mezi lidmi rozpoumi, kteří se vrátili z rozvojových zemí.
tala debata o tom, jak je možné, aby lidé v dnešním
Ve vztahu k dovednostem, které jsou v rozvojovém bohatém světě umírali hlady? Dalším důležitým
vzdělávání zapotřebí, je vnímáno jako nejdůležitější momentem byl konec studené války, konec apartheia nezbytné vytvoření výukových, výcvikových mate- du v JAR a propuštění Nelsona Mandely, v neposledriálů a samotné pořádání výcviků v různých oblas- ní řadě je to také globální oteplování, které přináší
tech rozvojového vzdělávání.
otázku, jak je to s naší konzumní společností.
Když se měli dotazovaní zmínit o největších pře- Oxfam i další britské organizace jsou poměrně
kážkách rozvojového vzdělávání v rámci Irska, vynalézavé ve snaze popularizovat rozvojovou
uvedli, že hlavní potíž vidí stále v malém povědomí tematiku. Dají se některé z forem oslovování veřejo rozvojovém vzdělávání v rámci společnosti, stejně nosti sdělit lidem z východní Evropy?
jako stále trvající problém s definicí, porozuměním, Ano, určitě. Jen bych na úvod chtěl říct, že si
kooperací a vytvářením národní strategie rozvojo- myslím, že naše komunikace s Českou republikou
vého vzdělávání.
a ostatními postkomunistickými zeměmi ještě není
dostatečná a rádi bychom s vámi sdíleli projekty
jako jsou DEPART nevládní neziskové organizace
DEEEP (www.deeep.org).
Rozvojové vzdělávání
Oxfam funguje už od šedesátých let a vždycky
ve Velké Británii
se snažil tlačit na vládu a ovlivňovat politickou
situaci. Co považujeme za velice důležité, je spoluVelká Británie se stejně tak jako Irsko věnuje roz- práce všech lidí a organizací, které se zabývají tímvojovému vzdělávání již dlouho a Britové se tudíž to tématem. Když jsme například vytvářeli učební
setkávají s překážkami, které nás teprve čekají. materiály, snažili jsme se do tohoto projektu zapojit
Následující rozhovor o rozvojovém vzdělávání (RV) co největší množství učitelů. Teď se například soujsem vedla s významnou osobností v tomto oboru, středíme na kurikulum, které se bude týkat světose školitelem, pedagogem a současně i duchov- občanství – jaká jsou naše práva a odpovědnosti
ním otcem rozvojového vzdělávání ve Velké Britá- v dnešní době.
nii (ale i jinde ve světě) Petem Davisem.
Další důležitou oblastí je vzdělávání pro udržitelný
Téma rozvojové spolupráce není zrovna chytlavé rozvoj, považujeme za důležité nalézat rovnováhu
téma – často se mluví o chudobě, nerovnováze, mezi naším chováním a životním prostředím v konpovinnosti bohatých lidí dělit se s chudými. Jaké textu naší budoucnosti. Podařilo se nám mimo jiné
zaznamenáváte reakce britského publika na svou zapojit i učitele základních škol i organizace pracupráci?
jící s mládeží.
Myslím, že britské publikum si je vědomé kom- Snažíme se v případě přípravy učebnic a jiných publiplexnosti a provázanosti globálních problémů. Ví kací spolupracovat s rozvojovými zeměmi, abychom
o udržitelném rozvoji, environmentálních pro- uváděli pravdivé informace o tom, jaká je tam situablémech, zadluženosti rozvojových zemí a určitě ce, například jak banány prodávané ve Velké Británii
nevěří v to, že svět by měl být rozdělený na bohaté ovlivňují život v zemi, ze které se dovážejí. Mohl bych
a chudé. Důležité je, aby jim byl jasný cíl globálního jmenovat spoustu dalších příkladů.
rozvojového vzdělávání a rozuměli tomu, co sdělu- Nemáte pocit, že i přes poměrně velkou propagaci
je, protože se může stát, že bude snaha interpre- rozvojové tematiky za posledních deset či patnáct
tována špatně a může tudíž dojít k nedorozumění. let se v západních společnostech mnoho nepohnuOdvažuji se říct, že jsme s RV úspěšní jak ve školách lo? Vidíte nějaké hmatatelné změny? Pokud ano,
u mladých lidí, tak u učitelů, a dokonce i v prosazo- jaké? Jaké jsou podle vás v tomto ohledu největší
vání RV do kurikula.
výzvy do budoucna? A překážky?
Měnil a mění se přístup lidí k této problematice Mnoho lidí ve Velké Británii stále neví, co je to globěhem let?
bální rozvojové vzdělávání. Pro nás je velice důležité
Úspěšnost jakéhokoli vzdělávání a výchovy je jen mít jasno, ke komu mluvíme, kdo je naše publikum
těžko měřitelná. RV se snaží interpretovat svět a co společnost potřebuje. Pokud tohle nereflektua přivést ho například do školních tříd, dalo by jeme, přinášíme sice zajímavá témata, ale ve spose také říct, že světové dění monitoruje. Učitel musí lečnosti se nic nezmění. Věřím, že RV míří správným

směrem, máme dobře vypracovanou metodologii,
snažíme se o realistický pohled a partnerství, které
je podstatnou součástí mezilidských vztahů. Pokračování dobrého směru RV záleží hodně na podpoře
demokratické společnosti ze strany politiků a kabinetu, ve Velké Británii má RV podporu vlády, která
poskytuje peníze a spolupracuje jak se školami, tak
s neziskovým sektorem. Je to základní věc, která
umožní zlepšit GRV. Jako překážku vnímám nacionalismus, který je takovým antiglobálním rozvojovým vzděláváním. Další velikou překážkou je strach.
Strach z terorismu, z nebezpečí, který přináší.
Strach jako takový je osobním terorismem páchaným na nás samých. Může kromě jiného zničit vůli
lidí na účasti v globální společnosti. Lidé se snaží
dosáhnout celosvětových dohod jako například
v Kjótu. Je potřeba, abychom měli společné celosvětové cíle, které se stanou důležitější než cíle
národní.
Je něco, co byste chtěl vzkázat lidem v Česku?
Nechci znít jako kazatel, ale… Věřte sobě a potenciálu, který máte a nikdy nenechejte nikoho, aby vám
vzal vaše práva. Tento respekt tvoří základ globálního rozvojového vzdělávání.

Účinnost rozvojového vzdělávání
z perspektivy třetího světa
(afrického kontinentu)
Tato kapitola je napsána na základě vlastních zkušeností a postřehů ze zemí třetího světa. Je to jakési
malé zprostředkování zážitků setkání s lidmi, které jsem na cestě potkala a kteří mi, každý zvlášť,
poskytli jiný pohled na věci spadající mimo jiné
i do oblasti rozvojového vzdělávání.

Rozvojové země a vzdělávání

Navštívila jsem několik zemí (Jihoafrickou republiku, Mozambik, Zambii, Zimbabwe, Swazijsko
a Lesotho), které jsou všeobecně považovány
za rozvojové (co do materiálního blahobytu). Zde
jsou následující postřehy založené na zaznamenaných rozhovorech s lidmi nejrůznějšího věku a sociálního postavení. Rozhovory vyplynuly spontánně.
Při otázce, co zemi nejvíce tíží, se objevilo několik
odpovědí, ale nejčastější (i podle pořadí) to byla
korupce, problém HIV a nezaměstnanost, chudoba.
Jedním z východisek by podle tazatelů bylo dobré,
kvalitní a všem dostupné vzdělání.
Jak se díváte na způsob vzdělávání, který pochází
z Evropy a který nevznikl v místě, kde se používá (tedy v Africe) a který možná vůbec neučí děti
a mladé lidi to, co by potřebovali? A jak vnímáte
důležitost vzdělání?
Myslím, že je to úplně v pořádku, byli jsme vždy
anglickou kolonií s anglickými pravidly, a tak je tento typ výuky na místě. (osobní sdělení, 2002, muž,
40 let, učitel angličtiny na základní škole)

V Evropě jsou školy jak akademického, tak technického typu, tady jsou bohužel jen ty akademické,
chybí zde druhá varianta… (osobní sdělení, 2002,
žena, 33 let, původem z Holandska, žijící již deset
let v Africe)
Mladí lidé by se odsud měli vydávat do světa, aby
nabrali zkušenosti a přinesli je zpět. Namibie má
veliký potenciál, ale nevyužívá ho. (osobní sdělení,
2002, muž, 27 let, podnikatel)
Osmdesát procent dětí ve škole je líných se učit.
Některé je dokonce těžké do školy dostat. Raději
zůstanou doma a pracují na vinicích. Chtějí sice
auta a lepší život, ale nic pro to nedělají. (osobní
sdělení, 2002, muž, 38 let, učitel)
Vzdělání by mělo lidem poskytnout úctu a důstojnost, také vědomosti a dovednosti, stejně tak jako
sebedůvěru a odvahu přispívat k osvobození společnosti od všech forem ignorance, nespravedlnosti
a strastí. Možnost vzdělávat se by měla znamenat
možnost vychovat vůdčí osobnosti. (osobní sdělení,
2002, muž, 60 let, misionář)
Vzdělání je důležité, nevadí, že po skončení školy
nebudou mít zaměstnání. Je nutné, aby se lidé naučili přemýšlet. Chystáme hudebně sociální projekt,
v podstatě výuku, která bude založená na tom, co
je místním mladým lidem blízké. Tedy na hudbě.
Potom bych také chtěl založit školu pro děti z ulice,
ale takovou, aby je to bavilo a aby se tím, co se tam
naučí, uživily. Třeba pletením košíků a tak. (muž, 24
let, zakladatel neziskové organizace bojující s AIDS,
přední mozambický básník, poradce ministra školství, pracovník programu OSN)
Vzdělání je v této chvíli nezbytné a velice podstatné.
Myslím, že by to mělo být nějaké sociální vzdělání,
myslím tím, že by se měli učit, co a jak dělat v různých životních situacích, jak se zachovat. Vždyť
se podívejte, tady je běžné, že dospělý černoch spí
s malou holčičkou, vždyť to neexistuje ani u zvířat!
Některé z nich je třeba naučit tomu základnímu.
A taky je třeba, aby se naučili zodpovědnosti. Chtějí přijmout západní styl života a standard, který
tam je, ale nejsou ochotní pochopit, že některé
věci musí změnit. Například taková obřízka, která
se zde za jistých okolností ještě praktikuje. Akt je
učiněn takovým způsobem, že se rána po zákroku
často zanítí a v lepším případě vyžaduje lékařskou
pomoc, v horším případě utrpení, někdy po zbytek
života. Stejné je to s používáním kondomů. Některé věci nechtějí přijmout, ale musí si uvědomit,
že bez toho, že změní to, co není dobré, se dál nepohnou a západního standardu života nikdy nedosáhnou. Život tady nemá takovou cenu jako v Evropě.
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Tam jste vlastně pořád trochu jako děti – vždy máte jdou, vyberou mezi sebou zástupce, který vyjednává
za zády stát, který se o vás nějakým způsobem s vedoucím projektu a komunita mezi sebou zvolí
stará. Tady ne. Nemáš zaměstnání – tvůj problém. například deset lidí, kteří nejnutněji potřebují práci
Nebude doktor, nebude jídlo, musíš si nějak poradit. a kteří se budou podílet na výstavbě silnice (úprava
(osobní sdělení, 2002, muž, 35 let, podnikatel)
terénu, vybírání kamenů, atd.).
Snažíme se poskytnout vzdělání co nejvíce dětem. Neméně cenné a důležité je v tomto ohledu působeNěkteré přicházejí hladové, dříve jsme dostávali ní misionářských stanic. Jedna z mnoha, které funna jídlo peníze od UNICEF, vláda však tento pří- gují v Jihoafrické republice, začala v roce 1999 prosun peněz zastavila s tím, že se musíme postavit gram nazvaný Community Leadership. Vznikl jako
na vlastní nohy. Děláme, co můžeme. Kromě kla- odpověď na současné potíže venkovských oblastí
sických předmětů, které jsou ve školách v Evropě, s přesvědčením, že jejich rozvoj je velice úzce svámáme ještě zemědělství. Chtěli jsme, aby děti, zán s rozvojem potenciálu lidí v těchto komunitách.
až vyjdou ze školy, byly samostatné a dokázaly Projekt, který vznikl na misijní stanici a zabývá
se o sebe postarat. Proto je učíme zemědělství, se prací v komunitách, obsahuje následující tématedy jedinému způsobu, jak se v této zemi uživit. ta: vůdcovství – co je to vůdcovství, různé druhy
Studium na vysoké škole je velice drahá záležitost vedení atd.; skupina a rozhodování – důležitost
a dovolit si ji může opravdu jen málokdo. (žena, 40 spolupráce, podpora spolupráce, různé způsoby
let, ředitelka základní školy v Lesotho)
řešení konfliktů, různé druhy konfliktů, rozhodování, hodnocení a stanovování cílů; plánování – hleKomunitní práce
dání problémů v rámci komunity a možných řešení,
Afrika má lidský potenciál, který znamená cíle a výstupy, detailní plánování činnosti, provedea v budoucnu ještě bude znamenat mnoho. Zno- ní a monitorování provedené činnosti, hodnocení;
vu zaznělo mnoho odpovědí, které poukazovaly zdroje – lidský potenciál, fundraising, účetnictví.
na potřebu vzdělání, “know how“ a učení se od lidí
přicházejících do Afriky ze světa. Snaha o nezávis- Existuje rčení: Pokud dáš člověku rybu, vystačí mu
lost a soběstačnost platí jak pro jednotlivé africké jeden den, pokud ho naučíš chytat, nebude mít
státy, tak pro malé komunity. Proto se řada místních po zbytek života hlad. Často bývá citováno v rámci
i mezinárodních organizací zabývá prací v konkrét- podpory nejrůznějších rozvojových programů. Je
ních místech, jak nasvědčují následující případy.
v něm ale ukrytý problém: kdo rozhodl, že lidé, aby
Prvním z nich je práce UNICEF, mezinárodní orga- se uživili, mají zrovna „chytat ryby“? Potíž je, že roznizace zabývající se podporou dětí. Velkým problé- hodnutí o rozvoji – co dělat a jak – se děje lidmi
mem jsou děti, kterým umřeli rodiče na AIDS. Děti z vnějšku, ne z místních komunit. Experti přijíždějí
zůstávají odkázané na příbuzné či na komunitu. a rozhodují, co je potřeba; řídí a učí lidi, jak na to.
Snahou a cílem UNICEF ve Svazijsku není vystavět Myslíme si však, že lidé by si měli svůj rozvoj řídit
v každé komunitě dům pro sirotky (většinou finan- sami. Jsou schopní se rozhodnout, zda chtějí raděcovaný z peněz plynoucích ze zahraničí), jejich cílem ji chytat ryby či farmařit, začít podnikat či založit
je naučit komunitu, aby si v takových případech manufakturu. Vůdcovstvím nazýváme schopnost
dokázala poradit sama, lidé v ní učinili potřebná rozhodnout se, co člověk chce dělat, schopnost
rozhodnutí a opatření a o dítě se společně postarali. UNICEF se snaží spolupracovat s místními, učit
je, jak se ve skupině rozhodovat, nalézat společná
řešení, případně řešit konflikty.
Dalším příkladem je projekt nazvaný Afordable roads,
který byl původně projektem vytvořeným na univerzitě v rámci studií a ze kterého se nakonec stal
životaschopný, fungující projekt, který prospívá řadě
komunit. Spočívá ve výstavbě a úpravě silnic spojujících venkovské oblasti s městy. Důležitou a nedílnou
součástí projektu je kromě ekonomické a technické
také část sociální, tedy spolupráce s místními. Snaha navázat ji má několik cílů. Nejdůležitějším je, aby
lidé, pro které se silnice staví, cítili, že je jejich, aby
vnímali, že je pro ně. Je tedy třeba, aby od počátku
byli u kreslení plánů, všech důležitých rozhodování,
aby tedy byli od počátku vtaženi do práce. Výhodou je, že se lidé o silnici a případně další objekty
vybudované ve prospěch komunity (škola, nemocnice) poté starají, neničí je a nenechají je ničit. Další
výhodou je možnost zaměstnání. Při zahájení práce
se komunita a její jednotlivé skupiny, představující
především seskupení náboženská a politická, se-

Ilustrační foto © Eva Holečková
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vyjádřit své sny a přání. Chceme podpořit lidi, kteří
umějí snít, vyjadřovat své sny a rozhodovat se a jednat tak, aby jejich činy a aktivity pocházely z lidu
našeho regionu. (osobní sdělení, 2002, muž, 58 let,
misionář)

Co by měli tedy Evropané udělat,
aby Africe pomohli?

Ilustrační foto © Eva Holečková

Lidé zde vnímají kupodivu velice silně demonstrace
proti globalizaci, které se dějí v Evropě a Americe.
Jsou rádi, že někdo stojí na jejich straně.
Rozvoj civilizace došel tak daleko, že nelze požadovat či chtít po lidech, aby zachovali tradiční způsob
života (především zemědělský), jak by to po nich
požadovali lidé z Evropy, protože vědí, že jejich
způsob života není tím nejlepším řešením. Nelze
jim nařídit, aby netoužili po jiném způsobu života
a někteří si své sny nesnažili uskutečnit odchodem do měst. Téměř všichni ti, kteří stále ještě žijí
na vesnicích a jejichž způsob obživy je v souladu
s přírodou, již někdy navštívili města či se od jiných
dozvěděli o „pohodlnějším a lepším způsobu života“, proto jim ten jejich nyní připadá nudný a prázdný. Těmto lidem nelze nakázat ani je přesvědčovat,
že takový život nemají chtít. A nelze jim také, jak
se to snaží dělat odborníci přicházející zvenčí, nakázat, aby chránili přírodu, když ona sama je jediným
zdrojem obživy. Zde se nehledí do budoucna, Afričané většinou nejsou navyklí rozhodovat o různých
záležitostech z dlouhodobé perspektivy, ale ze dne
na den. Dnes musím jíst, dnes musím nasytit deset
hladových krků, zítra a pozítří vyřešíme zítra a pozítří. (osobní sdělení, 2002, žena)
Zdá se mi to nefér. Přijdou sem z Evropy a Ameriky, aby nám pomohli bez toho, že by znali místní
situaci, dají nám peníze a za to si diktují podmínky
a pravidla, které my nemůžeme splnit. Někdy se mi
zdá, že by bylo lepší, aby Evropa a Amerika zmizely.
Aby se nám tady ta jejich kultura nepletla. Protože

jakmile uvidíte, že je možné koupit si televizi, chcete ji taky. A stejně tak auto. Kdybychom tohle všechno neviděli a nevěděli, že to existuje, byli bychom
možná šťastnější. Vezměme si jenom to, že mladé
dívky si dnes vybírají muže podle majetku. (osobní
sdělení, 2002, muž)
Jsem naštvaný a znechucený. Byl jsem na několika
jednáních Světové Banky a Mezinárodního měnového fondu, snažil jsem se jim vysvětlit, jak se věci
mají, co by bylo potřeba, aby se problematika dluhů a půjček vyřešila, ale oni nejsou schopni žádného dialogu a žádné snahy nalézat řešení. Pořád
se snaží dělat všechno ve svůj prospěch a nechápou, že takhle se situace nikdy nevyřeší. Byl jsem
v Evropském parlamentu a sdělil jsem jim, že vlády
neříkají svým občanům pravdu o jejich rozvojové pomoci a že sami moc dobře vědí, že sebe i je
obelhávají. Že to nikdy nebude opravdu tak, že by
pomohli. Vzdal jsem to a přestal jsem na taková
setkání jezdit. Bylo by dobré, kdyby nám prominuli dluhy, ale to oni nikdy neudělají. Považuji teď
za důležitější podporovat lidi tady, v Africe, tak,
abychom byli schopní postavit se na vlastní nohy
a nemuseli tohle už více podstupovat. Stejně si
myslím, že za dvacet, třicet let se situace obrátí,
Afrika začne rozkvétat a prosperovat a Evropa bude
mít problémy s chudobou, velikou nezaměstnaností. (osobní sdělení, 2002, muž, 54 let, pracovník
NNO)
Posílat sem peníze a podporovat nás. Bez nich to
nezvládneme. (osobní sdělení, 2002, muž)
Hrozně mě to štve. Lidé z Evropy, zaměstnanci rozvojových programů OSN, sem přijíždějí do velikých
luxusních domů s bazénem, dostávají veliká pohodlná auta a plat, no a tři roky, po které tady pracují,
se stanou báječnou a nezapomenutelnou exotickou
dovolenou. Přijíždějí sem a začínají různé rozvojové programy, aniž by pořádně znali místní poměry,
místní situaci. Často jsou pak tyto programy, na které je vynaloženo tolik peněz, úplně k ničemu. My
je potřebujeme, potřebujeme i jejich peníze, ale je
třeba, aby programy byly plánovány ve spolupráci
s místními a aby byly dotahovány do konce. Také by
bylo dobré, kdyby se o nás v Evropě více psalo – ale
pravdivě. To, co říkají ve zprávách a píšou v novinách, často pravdivé není, nebo jen z části. (osobní
sdělení, 2002, muž, 24 let, zakladatel neziskové
organizace bojující s AIDS, přední mozambický
básník, poradce ministra školství, pracovník programu OSN – podotýkám, že s platem desetkrát
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Kdo ve světě má dostatek?

Cíl: porozumět nerovnoměrné distribuci světového
bohatství. Čas: asi 25 minut. Materiál: veliká místnost a židle, nápisy s názvy kontinentů, flipchart,
fixy. Příprava: rozmísti na stěny místnosti cedule
s názvy kontinentů.

Ilustrační foto © Eva Holečková

Pravidla:
1. Požádej hráče, aby se v místonosti rozmístili podle toho, kolik se domnívají, že na jednotlivých kontinentech žije lidí. Když jsou hotovi, zeptej se, zda
s rozdělením všichni souhlasí. Pokud ne, ať ještě
poměr změní. Poté přečti reálné údaje (viz pomocnou tabulku) a požádej, aby se podle nich přeskupili a zapamatovali si výsledné rozestavení.
2. Umísti do prostoru tolik židlí, kolik je hráčů.
Vysvětli, že židle reprezentují světový příjem. Poté
hráče požádej, aby rozmístili židle pod nápisy kontinentů tak, jak se domnívají, že vypadá distribuce
světového příjmu. Opět se zeptej, zda s rozdělením
všichni souhlasí. Poté přečti reálná čísla (tabulka)
a nechej podle nich židle přemístit.
3. Nyní hráče vyzvi, aby se umístili na židle „přidělené“ kontinentu, k němuž patřili na závěr první
části hry.
Ukonči aktivitu diskusí:
1. Cítili jste se pohodlně? Měli jste dostatek prostoru? Jak na tom byli ostatní?
2. Jak by to vypadalo, kdyby měli mít všichni
na světě dostatek?
3. Jaký to má dopad na každodenní život lidí
na jednotlivých kontinentech?

PŘÍKLAD Z PRAXE

Počet obyvatel kontinentů

počet hráčů		 10
Evropa, Rusko15,4 % 1
Sev. Amerika 5,3 % 1
Afrika
12 % 1
Asie
58,7 % 6
Jižní Amerika 8,6 % 1

15
2
1
2
6
1

20
3
1
2
12
2

22 24 26 28 30 40 50
3 4 4 4 5 6 8
1 1 2 2 2 2 3
3 3 3 3 3 5 6
13 14 15 16 17 23 29
2 2 2 3 3 4 4

počet hráčů		 10
Evropa, Rusko 32 % 2
Sev. Amerika 52 % 5
Afrika 4 %		 0
Asie 7 %		 0
Jižní Amerika 5 %
0

15
4
7
0
1
0

20
6
10
0
1
1

22 24 26 28 30 40 50
7 8 8 9 10 13 16
11 14 15 16 16 21 26
0 0 1 1 1 1 2
2 2 2 2 3 3 4
1 1 1 1 1 2 3

Rozdělení světového příjmu na kontinenty
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menším než zaměstnanci rozvojových programů
OSN přijíždějící z Evropy)
Názory výše uvedené představují jen nepatrnou,
avšak důležitou ukázku. Pokud má být rozvojové
vzdělávání dobré, je třeba, aby se do něj zapojilo
co nejvíce lidí z různého prostředí, různých názorů
a vyznání.
Tato studie je úvodem do problematiky rozvojového vzdělávání. V ideálním případě by člověk, který
se s rozvojovým vzděláváním setká, měl začít sám
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MOŽNOSTI TU JSOU
Když jsem jako malá holka denně chodívala do školy tou stejnou cestou, téměř se železnou pravidelností
jsem potkávala jednu bláznivou osobu. Byla to stará žena, která se neustále dívala na chodník, skloněná
hlava se jí kývala ze strany na stranu a pořád dokola opakovala jedinou větu: Máte to marný, Laďu si
nevemu!
Nejprve jsem z ní měla strach, pak jsme se jí společně s ostatními spolužáky ze čtvrti posmívali, časem
mi už nepřipadala tak divná a zkoušela jsem si představit, jak strašný chlap ten Laďa musel být, když to
s ní tak zamávalo. Pak se najednou už nikdy neobjevila a já se divila, že se mi po tom jejím rituálku občas
i zastesklo. Po dlouhou dobu byla součástí mé cesty do školy a na proměně mého vztahu k ní jsem si
mohla uvědomovat, jak rostu.
Tedy o kom a o čem tentokrát? O mentálně postižených, vozíčkářích, nevidomých, vězních, homosexuálech, představitelích národnostních či náboženských menšin, o starých a nemocných, mladých a neklidných – o všech, které se snažíme pomocí nejrůznějších programů a grantů integrovat zpět do „normální“
společnosti. Ale kdo ji tvoří? A kde byli oni výše zmiňovaní dříve, když ještě neexistovaly specializované
ústavy, kluby, nadace či unie? Skoro každá vesnice měla svého „blázna“ tak jako naše čtvrť a bylo to tak
přirozené. Dnes bych si měla koupit lístek na festival Mezi ploty, abych zas nějakého poctivého “blázna“
viděla. I když, kdo ví, jak by dopadla Viktorka, kdyby se zapsala do svazu nešťastně zamilovaných. Možná
by ještě dlouhá léta spokojeně meditovala u splavu. Ale to už asi moc odbočuji.
Dalším tématickým balíkem je integrace školních předmětů, pedagogických směrů, metod a technik. Ale
i společnosti a kultury, které se mísí v nejrůznějších projektech zážitkové pedagogiky. Že bychom snad
zase začínali vnímat svět komplexně v celé jeho kráse a rozmanitosti? Vyloupli se z ulit našich úzce profilovaných pseudooborů a specificky profilovaných sdružení pro tyto a támhlety? Poodstoupili od vlastního talíře, prošli se kolem bohatě prostřené tabule a tu a tam si uždibli ze společného menu lidskosti?
Tento pokus o pidifejeton v žádném případě nemá za cíl shazovat jakékoliv snahy o integraci kohokoliv
a čehokoliv kamkoliv. Jen mě tak napadlo, že jsme si sami přidělali práci: vše, co jsme nejdříve vyšoupli
někam bokem, se teď pracně snažíme začlenit zpět tam, kam to vlastně celou dobu patří. Zpět do našeho
života, který bychom chtěli alespoň letmo zachytit v následujících rubrikách.
Takže koho najdete Pod lavicí? Martinu Kamenskou, která tam skládá dohromady všemožné školní předměty jako barevnou mozaiku, zalévá sedmikrásky do pryskyřice a sní o velbloudech. Hned o lavici dál
se snaží Radek Sluka najít příčinu toho, proč Petr Novák nechce sedět s Dežo Horvátem.
Bez kravaty vám Kristýna Křížová (která ji stejně nikdy nenosí) nabídne možnost, jak v rámci fúze dvou
či více podniků integrovat pracovníky do nové společnosti tak, aby nadobro neztratili zbytky své firemní
loajality.
Převtěleni V různých postavách se ocitnete v kůži azylanta, který byl nucen opustit svou rodnou zemi.
Hana Regnerová se pokouší najít způsob, jak žadatelům o azyl alespoň částečně zjednodušit vstup
do nové kultury. Díky Jarmile Kalinové se pak přemístíte do období klasicismu a v roli chudého sedláka
se budete marně dožadovat vstupu na první veřejný koncert měšťanstva.
Na okraji se vám Zbyněk Janečka pokusí zprostředkovat jaké to je, když někdo nevidí. Mimochodem je
to jeden z nejlepších příkladů, jak někomu v rychlosti vysvětlit, co je to zážitková pedagogika. Na otázku:
Kdo je slepec? může totiž učitel zareagovat dvojím způsobem. Buď zavelí, ať si všichni otevřou sešity
a pod dnešní datum si zapíšou, že slepec je člověk, který nevidí. Anebo může říci: Zavřete oči a zkuste
najít východ z této místnosti.1

1

Way, B. (1996): Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV.
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Je to více než dvanáct let, kdy jsem měl jako student možnost nahlížet pod pokličku rozmanitých alternativních škol v Holandsku, které je pro vnímavého pedagoga inspirativní svou pestrostí vzdělávacích
koncepcí. V debatě jsme ředitele jedné z těchto škol zahrnuli množstvím otázek, z nichž řada se vztahovala i k vzdělávacímu obsahu – kurikulu. Otázka zněla: Jak může vaše ministerstvo školství kontrolovat
kvalitu jednotlivých škol, když každá používá jiné vzdělávací formy, výchovné metody a prostředky, jinak
strukturuje a rozmanitě integruje vzdělávací obsah, ale například také žáky různého věku a podobně?
Po odpovědi, které se nám dostalo, jsem se při představě našich dogmatických osnov a v té době stále
ještě hojně rozšířených metodických příruček popisujících, kdy se bude probírat která látka, jak má být
žákům naservírována a jak se má učitel tvářit, propadl hluboké pedagogické skepsi. Jaká byla odpověď
pana ředitele? Inspekce, případně další kontroly mohou kontrolovat pouze to, co jsme na počátku uvedli
do naší školní vzdělávací koncepce. Uvedeme-li to na příměru pečení dortu, pak na začátku si vymyslím,
jak bude vypadat, z jakých surovin se má skládat a jakým technologických postupem ho vyrobím. Degustéři pak zkontrolují pracovní postup a výslednou chuť.

Škola jako pečení dortu
Rámcový vzdělávací program tvoří první úroveň přeměnit na vzdělávání a výchovu pro život. Tendokumentů garantovaných státem a vymezuje to na první pohled pragmatický způsob uvažování
vzdělávací rámec, který musí školy respektovat má několik průvodních atributů, které velmi dobře
při vytváření vlastních vzdělávacích postupů při popsal jeden z autorů připravovaného dokumentu
konkretizaci vzdělávacího obsahu. Smyslem toho- Jan Tupý. [Tupý, J. (2003): Rámcový vzdělávací
to státem schvalovaného dokumentu (například program pro základní vzdělávání. Komenský 128
pro základní vzdělávání) je vymezit, co je ze strany (1), 3].
společnosti (státu) závazné a z čeho mají školy při
přípravě svého osobitého školního vzdělávacího Celoživotní učení
programu vycházet. Školní vzdělávací program pak Nelze naučit všechny všemu, ale lze k učení motimůžeme s trochou nadsázky přirovnat k našemu vovat, učinit je potřebným a zajímavým v každém
dortu a nebudeme ani příliš vzdáleni vysvětlení věku.
pana ředitele. Tato možnost, kterou stát v současné době nabízí učitelským sborům na jednotlivých Rozvoj individuality
školách, je na jedné straně osvobozující, na stra- Je nesmyslné usilovat o stejné výsledky u všech
ně druhé však od učitelů vyžaduje notnou dávku žáků, ale je možné snažit se dosahovat předpoklánápaditosti, profesní tvořivosti a v neposlední řadě daných výsledků na úrovni individuálního maxii velké odpovědnosti. Školní vzdělávací programy ma každého žáka v závislosti na jeho možnostech
již zcela a neformálně otevírají prostor pro integ- a potřebách. Tuto myšlenku vyslovil již dříve Kurt
raci učiva, myšlenek (řada inspirujících příkladů je Hahn při promýšlení koncepce své školy Salem (viz
součástí této rubriky), posílení mezipředmětových Gymnasion 1, 95–98).
vztahů, ale také pro integraci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Do této kategorie nejsou Dvoustupňové kurikulum
zařazeny pouze děti se zdravotním nebo mentálním Neexistuje jediné nejlepší pojetí vzdělávání, které
by vyhovovalo všem, stejně jako cesta k dosažení
handicapem, ale také nadané děti.
Smysl připravované koncepce pro naše školství je stejných výsledků. Můžeme vymezit prostor, který
však daleko hlubší a v mnohém nám může připo- by umožnil různé pojetí vzdělávání a uplatnění růzmínat naše zážitkové projekty, kurzy a programy ných metod výuky při zachování stejného vzdělávas promyšlenou dramaturgií, s cílem pozitivně ovlivňovat osobnost člověka. Zásadní změna se vztahuje ke způsobu uvažování a vytváření postoje
k výchově a vzdělání jako určité nezpochybnitelné
kulturní hodnotě. Vědomosti o světě hmotném
i nehmotném, ve kterém žijeme, by se totiž měly
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Možnosti Integrace
v Rámcovém vzdělávacím programu
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cího základu.

Vzdělávání pro život

Pro kvalitu vzdělávání není rozhodující množství
poznatků, které si žák osvojuje, ale jejich propojenost, smysluplnost, trvalost a využitelnost v životě.

ků nižší etapy vzdělávání a tak dále.

Naznačená východiska, která bychom neměli zcela
ignorovat při úvahách o konkrétním školním vzdělávacím programu, nám v mnohém evokují principy,
které již po dlouhá desetiletí využíváme v mimoškolní výchově, zážitkově orientovaných prograPedagogická autonomie
Z centra nelze postihnout rozmanitost potřeb žáků mech, táborech a podobně. Že bychom s trochou
a podmínek škol, ale lze přenést pravomoci a odpo- nadsázky mohli i ve škole mluvit o učení výzvou,
vědnosti na učitele, kteří jsou se žáky v každoden- o radosti z učení nebo společného prožívání?
Náměty, které přináší tato rozsáhlá rubrika nejsou
ním kontaktu.
dogmatem o integraci, ale ukázkou, jak nad jednotlivými činnostmi rozmýšlet a jak je využívat při
Klima školy
Žák není formován jen vzděláváním, ale celou atmosférou školy, vztahy, jednáním, způsoby hodnocení,
prostorem pro vlastní potřeby a iniciativy, možností
ověřit si osvojené v životě školy a podobně.

Monitorování
a evaluace výsledků vzdělávání

Efektivitu vzdělávání nelze založit na posuzování
chyb žáků a na přípravě pro přijímací zkoušky, ale
lze vytvářet nové mechanismy a nástroje monitorování výsledků vzdělávání, postavené na průběžném
hodnocení činnosti žáků a na ověřování schopnosti
řešit komplexní dovednosti, na akceptování výsled-

Projekt Společná jízda je financován vládou ČR
v rámci Kampaně proti rasismu.

SPOLEČNOST TOLERANCE, o.p.s. si vzala za cíl čelit narůstajícím projevům rasismu a extremismu v naší
společnosti. Náplní její činnosti je široké spektrum vzdělávacích, kulturních a mediálních aktivit s cílem
přispět ke skutečně rovnoprávnému postavení menšin v České republice.
Vychází ze základní premisy, že vzdělání a informovanost jsou základními předpoklady pro soužití menšin
s majoritou. Chce působit na celou společnost pořádáním vzdělávacích aktivit a přispět tak k multikulturnímu chápaní světa. V oblasti školství se společnost zaměřuje nejen na žáky a studenty základních a středních škol, ale i na pedagogy jako subjekty významně formující myšlení a názory mladých lidí. Spolupracuje
s předními akademickými pracovišti v republice a využívá nejmodernější vědecko-pedagogické poznatky
a výzkumy k nápravě stávající situace.
SPOLEČNOST TOLERANCE usiluje o zkvalitnění informovanosti o životě menšin v českých médiích. Chce
se stát informačním servisem a zprostředkovávat novinářům aktuální zprávy z této oblasti. Upozorňuje
na všechny formy rasismu, intolerance a xenofobní tendence v České republice. Zároveň veřejnosti prezentuje i pozitivní příklady týkající se soužití majoritní a minoritní společnosti. V neposlední řadě působí
přímo na novináře jako spolutvůrce veřejného mínění pořádáním specializovaných seminářů, workshopů
a školení.

Společná jízda

Zhruba tři tisíce středoškolských studentů z jeden- Nosnou ideou projektu Společná jízda je skutečnost,
advaceti českých a moravských měst se zapojilo že věková skupina středoškoláků (tedy šestnáct
do dalšího pokračování osvětového a vzdělávací- až osmnáct let) je mnohem více otevřená názorům
ho protirasistického projektu Společná jízda 2003. svých téměř vrstevníků (věkové složení posádek
Procentuálně největší zastoupení bylo mezi studen- Společné jízdy se pohybuje v rozmezí devatenáct
ty maturitních oborů ve věku patnáct až devatenáct až pětadvacet let) než vůči přednášejícím o genelet. Projekt je – stejně jako v loňském roce – i letos raci starším. Zkušenosti z předchozích projektů
ukazují, že studenti přijímají lektorské týmy pozisoučástí vládní Kampaně proti rasismu.
Základem projektu Společná jízda 2003 byla prá- tivně a jsou ochotní aktivně se účastnit jak her, tak
ce multietnických lektorských týmů, které navště- i diskuse.
vovaly střední školy, kde se studenty diskutovaly Návštěva lektorského týmu v jedné třídě trvá dvě
o toleranci, předsudcích, rasismu a dalších téma- vyučovací hodiny a její součástí je diskuse o negatech. Zároveň se studenty hrály psychosociální hry, tivní podstatě všech projevů rasismu a xenofobie,
jejichž cílem bylo přivést mladé lidi k zamyšlení předávání informací o jiných národnostech žijících
na našem území, jejich historii, tradicích a zvyklosnad negativní podstatou rasismu.
Čtyřčlenné lektorské týmy jsou tvořeny většinou tech.
dvěma romskými lektory, jedním zahraničním lekto- Součástí projektu je stejně jako v případě minulých
rem původem z Afriky, který žije v ČR, a českým lek- projektů i rozsáhlý průzkum postojů a názorů střetorem. A tímto vícenárodnostním složením je také doškolské věkové skupiny.
inspirován název projektu – Společná jízda. Spo- Lektorské týmy Společné jízdy byly před začátkem
lečnost jím chce deklarovat vzájemnou pospolitost projektu proškoleny na téma krizové komunikaa toleranci lidí různých barev pleti a národností.
ce, mnoho lektorů má navíc již aktivní zkušenosti
z předcházejících Společných jízd.

možnosti tu jsou

Společná jízda

Mgr. Radek Sluka,
(1980) interní doktorand na Fakultě
tělesné kultury UP
v Olomouci, externí
pracovník Člověk v tísni, o.s., lektor
Společnosti tolerance, o.p.s.
slukarad@atlas.cz
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Hodnocení výroků o Romech (souhlas s výrokem v %)
Romové zneužívají systému sociální podpory
Nerozlišuji mezi „bílými“ a Romy – vždy záleží na konkrétním člověku
Zaměstnavatelé nejsou ochotni zaměstnat Romy
Pokud chtějí Romové žít v České republice, musí se přizpůsobit hodnotám a zvykům většinové populace
Je nepříjemné, když v sousedství žijí Romové, neboť jsou hluční a nedodržují hygienu
Romové jsou líní pracovat
Myslím, že rasistické útoky na Romy by se měly trestat přísněji, než doposud
Vyšší kriminalita Romů je způsobena jejich horšími sociálními podmínkami
Myslím, že nejsou příliš velké rozdíly mezi kriminalitou Romů a kriminalitou ostatních
Romy je obtížnější vzdělat
Romové obohacují českou společnost o svou kulturu, tradice a zvyky
Měla by se zavést kontrola romské porodnosti
Vláda by měla Romům více pomáhat, aby se překonala jejich sociální nerovnost
Za část dnešních problémů s Romy je zodpovědná většinová populace
Romové nepatří do této země
Kriminalita Romů by měla být přísněji trestána
Mám stejný názor na Romy jako skinheadi

92
85
81
79
73
66
65
63
62
58
44
44
35
30
29
23
18

Sociální distance studentů od národnostních, konfesních a rasových skupin

Studenti mají největší odstup od romského etnika. Romové jsou pro většinu z nich nejméně přijatelní
jako životní partneři. Ačkoli bydlet s nimi v jedné ulici by studentům tolik nevadilo, ve srovnání s jinými
skupinami je i tato distance vůči Romům výrazně vyšší.

Změnila Společná jízda tvé názory na soužití s Romy?

Asi u třetiny respondentů změnila akce názor na soužití s Romy. Zhruba stejný počet měl tolerantní názory již před akcí. Zbytek studentů lze přesvědčit jen stěží.

Zalévání krásek,
Ahura Mazdao
a velbloud.
Nebo dromedár?
Využití umělecko-řemeslných dílen ve školní výuce

Umělecké řemeslo ti samo řekne, po čem chceš pátrat. Vzdělávání se touto cestou je velice přirozené
a snadné – dozvídáš se, co tě zajímá. Tím si to lépe pamatuješ. A utvrdíš to tvorbou samotnou.
Proč umělecké řemeslo ve škole? Přirozená touha tvůrce je dozvědět se o tom, na čem pracuješ, co nejvíc.
Proč této úžasné hnací síly nevyužít i ve vyučování? A navíc – ponoření se do vlastní tvorby oslovuje nejen
kumštýřův intelekt, ale i srdce a ducha.
Ráda bych se s vámi, milí čtenáři, podělila o několik konkrétních zkušeností, které jsem zakusila při práci
se studenty gymnázia.
První se týká zalévání květin do čiré syntetické pryskyřice v rámci biologického cvičení, druhá tvorby
barevné keramické nástěnné mozaiky s motivem sluneční bytosti Ahura Mazdao v rámci týdenního projektu GO! pro první ročníky gymnázií, třetí sochy velblouda…
Mým cílem je posvítit si na parádní výchovnou metodu, jakou umělecké řemeslo bezesporu je, a zaset
do vašeho vědomí touhu podniknout něco takového se studenty. A abyste uvedené příklady brali jen
jako uvedené příklady, které vás mohou inspirovat. Ale hlavně si přeji, abyste neměli strach či ostych,
naopak – abyste dostali chuť vymýšlet si umělecko-řemeslné dílny sami. Že nejste tvůrci? To je nesmysl,
protože tvůrce je ten, kdo tvoří.

Zalévání květin
do syntetické pryskyřice
Na gymnaziální praxi jsem přijela o deset minut
později. Bylo potřeba dostopovat ze Švédska do Telče na Gymnázium Otokara Březiny:
Slyš hučení odvěkých moří
pod blankytů ohnivou šíří!
Protéká splavem tisíců duší a vře
a jiskří a víří
a šlehá! K pochodu tvému píseň!
Od břehů věčna se slívá
a z jejího refrénu pozvání Nejvyššího ti zpívá!
Otokar Březina, ze sbírky Svítání na západě
Se studenty 3. ročníku a s Pavlem Macků, rakousko-uherským kantorem biologie, jak sám o sobě
s úsměvem prohlásil, jsme měli v rámci cvičení
domluveno téma Zalévání krásek (sedmi) do pryskyřicových bloků. Nikdo nechyběl. Proč jsem jim
nabídla právě toto téma? Důvodů bylo víc. Měli jste
někdy čas věnovat se tři hodiny kráse sedmikrásky?
Zkuste to, je to dobré. Blížily se Vánoce. Vidina neobvyklého dárku pro mámu či lásku byla velice motivující. Za další jsem chtěla studentům nabídnout

něco, co mě samotnou oslovuje, abych na ně mohla
přelít svoje nadšení. A po čem že bylo třeba pátrat?
Zalévání květin do pryskyřice nám pootevřelo dveře do botaniky, chemie, řemesla, umění i filosofie.
Nevěříte? Studenti před sebou viděli dílko, které si
mohli sami utvořit a odnést. Těšili se na tu okouzlující zkušenost „já – tvůrce“. Než jsme se pustili
do díla, provedla jsem je oblastmi, kterých se lití
do pryskyřice dotýká: Botanici na celém světě kývnou na Bellis perenis. Květina musí být před litím
usušená, protože syntetické licí medium nesmí přijít do styku s vodou – udělal by se nežádoucí zákal.
Proč? Zatímco voda je polární rozpouštědlo, naše
dvousložková pryskyřice je rozpouštědlo nepolární.
Na tabuli se objevily chemické vzorce vody a uhlíkaté sloučeniny. Květy sedmikrásek jsem jim předsušila, společně jsme separační vrstvou ošetřili formy
z krabiček od sirek, květy po několika vrstvách zalili,
pohrávali si s kompozicí – zlatý řez a tak, po utuhnutí a ofrézování nás čekala symfonie brusných
papírů a leštící pasty… To vůbec nebylo zadarmo,
chtělo to notný kus adolescentní vůle. Fascinuje mě,
kolikrát při dobrodružství objevování zabrousíte
do míst, o kterých jste předem ani netušili. Květiny kvetou potichu. Jsou to moudré učitelky a jejich
poselství promlouvá i přes umělý jantar.
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Martina Kamenská,
(1976) umělecká
kovářka, instruktorka
Prázdninové školy
Lipnice a Outward
Bound – Česká cesta, s.r.o.
art.amen@volny.cz
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fii ochutnáš poselství koránu. Naučíš se vázat šátek tak, aby ti posloužil před spalujícím sluncem
i před větrem nesoucím písek Sahary. Pohladí tě
krásné podobenství pana Nietzscheho o velbloudovi a jeho nákladu. Že to pár let trvá, než se naučíš
nakládat si tolik, kolik opravdu uneseš, a že je čas
nakládat, ale i čas náklad složit. Vklouzneš do světa karavan a nahlédneš, že voda znamená život.
A až se vrátíš zpět, v atriu tvé školy bude stát socha
krásného důstojného velblouda, kterého jste ve třídě z drátů, balícího papíru a lepidla na tapety vytvořili v životní velikosti.
V takové škole by mě to bavilo. Dost možná bych
si vyžádala další kaligrafické předlohy, a v Levných
knihách bych si koupila korán za stovku. Babičku
bych naučila vázat šátek po arabsku, doma by bylo
veselo, i když by v něm v neděli do kostela asi nešla.
V encyklopedii bych si nalistovala život v oáze, docela by mě zajímalo, jak fungují ty studny, a co tam
tedy vlastně všechno roste. Ty jo, a jak je to s těmi
zahalenými muslimkami? Musí řád nutně znamenat
nesvobodu…? Musím se na to příště zeptat učitelky,
to by mě fakt zajímalo…
A někdo jiný by se zajímal, jak to, že ten měděný
drát, ze kterého děláme prostorovou kostru velblouda, se ohýbá tak lehce, na rozdíl od toho železného. A jsme v chemii a fyzice. Cu a Fe. Uspořádání
atomů a vlastnosti kovů…
Vyšším ročníkům bych doporučila Citadelu od Antoine de Saint-Exupéryho. A že budu tolerovat, když
si ji v mých hodinách budou číst pod lavicí. Ne,
počkejte, ještě jinak: Přineste si Citadelu. Budeme
ji ilustrovat.

Na Vysočinu přijela v první zářijový týden třída
prvního ročníku pražského gymnázia. Když jsem
po večeři poprvé pozvala patnáctileté studenty
k našemu každodennímu večernímu setkávání
do „aťasu“, zírali na nachystané barevné keramické
kachličky, kladiva, kleště, špachtle, pytel „cementu“, nádobu s vodou a velkou naznačenou předlohu
na sádrokartonové desce, velké téměř 2 × 2 m. Pronesla jsem k nim plamennou řeč o střípcích jejich
osobností, které budou po celou dobu studia denně
přinášet do své třídy. A že se z těchto střepů bude
skládat čtyřletá mozaika, obraz, někdy různobarevný, jindy jednobarevný, leckdy v něm budou mezery,
někdy ta mozaika bude velice plastická, jindy v ploše… A bude ukončena maturitou. Dál že už půjde
každý svou vlastní cestou.
Po vystavěné pomyslné lávce jsem se vrátila zpět
do místnosti. Přizvala jsem je k tvorbě opravdické
mozaiky, v těle nám pomaloučku začala tepat krev
španělského výtvarníka a architekta Gaudího. Byl
to náš každodenní, řekněme půlhodinový rituál
o několika pravidlech typu: než vstoupím do ateliéru, zklidním svoji mysl. Když hraje hudba, nemluvím.
Když budu rušit ostatní, souhlasím s tím, že budu
vykázán/a.
Když budu mít za každým střípkem schovaný
nějaký svůj konkrétní dnešní zážitek, mozaika pak
bude kouzelná…
Nejenže nám pod rukama rostla barevná Sluneční
Bytost Ahura Mazdao, synchronně jsme se stíhali přiučovat i ohledně pozornosti, ohleduplnosti
a vnímání druhých: prostoru bylo málo, zatímco
věcí k zorganizování společné práce hodně. První Přeji nám všem hodně povznášejících chvil ve škole
den jsem jim určila jasnou strukturu: vyhlásila jsem – těm před lavicí, za lavicí i pod lavicí. Záleží jen
konkurz na dva Světlonoše, kteří denně zapalova- na nás, jestli se dostaneme do realizačního týmu
li šest svíček; Vodnáře, který zajišťoval vodu; dva Jana Amose Komenského. Myslím to vážně – to,
Destruktory, kteří v pauze předpřipravovali střepy; že Komenský předběhl svou dobu, ještě neznameChemika, který umíchával lepící tmel; dva Restau- ná, že napořád.
rátory, kteří po akci umývali nástroje; a dvě Kosmetičky, které místnost uváděly do původního stavu. S úctou
V průběhu dalších dní si pak za své role mohli zajis- Martina (Amos) Kamenská
tit náhradu.
Motivaci k tvorbě měli velkou: jednak to starší
ročníky z gymplu ve své třídě ještě neměly, jednak
věděli, že pokud mozaiku nestihneme po večerech
dodělat do konce týdne, neodvezou si ji oni, ale já.
Poslední dny si tedy dokonce přivstali, ne všichni,
ale většina. No, jsem o mozaiku chudší, výborně.

Socha Velblouda
Není důležité, jestli je to velbloud nebo dromedár,
důležité je, jaký je to člověk! divadlo Sklep
Za jeden den se ve škole naučíš, jak se řekne velbloud arabsky. Přestaneš si plést velbloudy a dromedáry. Pochopíš strukturu domu v oáze a výhody
nomádského stanu v poušti. Skrz arabskou kaligra-

ZP a Outdoor Management Training
Kristýna Křížová

Jedním z hlavních znaků a typických jevů v tržních ekonomikách posledních deseti až patnácti let jsou
zejména časté, rozsáhlé a opakované fúze podniků, jejich vnitřní restrukturalizace, zeštíhlování a přechod
na plochou strukturu řízení. V důsledku toho došlo k razantní změně vnitřního prostředí firem, a sice
k přechodu od dlouhodobých vztahů zaměstnavatel – zaměstnanec, založených na relativní stabilitě
a předvídatelnosti, senioritě a zásluhách ke vztahům s mnohdy výrazně kratším trváním, spočívajících
na „transakci“ – odvozování postavení a kariérního postupu, odměn a jistoty zaměstnání od odevzdaného
výkonu a v souladu tohoto výkonu s cíli společnosti. Tento proces je již prakticky všude dokončen – s jedinou výjimkou, kterou jsou podniky, jež dosud neprošli privatizací nebo kde není plně u konce.
Managementy firem tedy ze svého rozhodnutí (jeho příčiny nehodnotíme – souvisejí s vývojem trhu, nás
zajímají jen důsledky) dezintegrují dosavadní modely fungování svých podniků. Zaměstnanci se stávají
příjemci této situace, objekty jejího působení a logicky na dané změny reagují. Jejich odpovědi bývají
velmi často odmítavé, mohou vést k frustraci a stresu, ztrátě motivace i zaměstnání a tím ke vzniku existenčních nejistot a podobně.
Situace se zhoršuje v okamžiku, kdy společnost prochází opakovaně procesy fúze, prodeje, reorganizace
či zásadní změnou strategie, to vše ruku v ruce s vyšším tlakem na výkon. Může totiž dojít k vyčerpání
na straně zaměstnanců a tedy k vnitřní dezintegraci společnosti.
Má v tomto okamžiku outdoor management training co nabídnout? Ano, může pomoci hledat novou
psychologickou smlouvu, novou podobu integrované firmy.

Psychologická smlouva
Každý pracovník okamžikem svého vstupu do spo- psychologické smlouvy: Já dám firmě tolik času
lečnosti uzavírá takzvanou psychologickou smlou- v takové kvalitě a ona mi za to zaplatí tolik peněz
vu. Nejde o písemný dokument, ale o soubor reci- a nechá tolik volného času; následuje frustrace
pročních očekávání mezi podnikem a zaměstnanci, a rezignace na výkon a s ní i smíření se s nižšími
a to zejména z pohledu zaměstnance.
odměnami, dostane-li přednost jistota zaměstnáObsahem psychologické smlouvy může být napří- ní a volný čas či snaha udržet zvýšeným výkonem
klad očekávání, že budu-li podávat určitý výkon odměny na původní úrovni, kompenzovaná omeze(vycházející z osobní míry efektivity, času a nasaze- ním volnočasových aktivit.
ní věnovaného práci), získám za to od společnosti Po ustálení změn ve společnosti může tedy dodohodnutou odměnu, možnost podílet se v defi- jít k uzavření nové psychologické smlouvy, avšak
nované míře na řízení firmy či společenský status s potenciálním rizikem, že bude mnohem křeha uznání. Současně počítám s tím, že po uplynutí čí a možná méně výhodná pro zaměstnavatele
doby, kterou jsem denně připravena firmě věnovat, (zaměstnanec sníží své nasazení).
mi zbude určité množství volného času na rodi- V této situaci se pro velmi kvalitní program realizonu, koníčky a podobně. V okamžiku výrazné změ- vaný s využitím zážitkových technik a přístupů nany ve společnosti téměř nevyhnutelně dochází skytují hned dvě příležitosti: programy, jejichž účei ke změně podmínek pro psychologickou smlouvu. lem je napomoci hladšímu průběhu změny a jejímu
Úprava odměňovacího systému obsahující větší rychlejšímu přijetí, a tedy efektivnějšímu přechodu
důraz na individuální výkon a vyšší závislost mé do fáze nové vnitřní integrovanosti firmy; programy,
odměny na tomto výkonu může vést k prodloužení které mohou pomoci v situaci vnitřní dezintegrace
času, který musím trávit v práci, abych si vyděla- po změně.
la stejné množství peněz. Důsledkem je omezení
času na rodinu a koníčky. Došlo k narušení původní
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Zkrácení období

Na cestě k nové integrovanosti

vnitřní dezintegrovanosti

V tomto druhém případě spočívá úloha zážitkové
metody v nabídnutí bezpečného (zejména sociálně,
vztahově) prostředí k hledání nových společných
základů pro daný celek, nové psychologické smlouvy. Zážitkové aktivity, tentokrát především z oblasti
kreativních a komunikačních workshopů, nabízejí
nenásilnou formu (neboť dávají prostor každému
zvolit svou míru vkladu a otevřenosti) k diskusi
o možných stavebních kamenech nové integrovanosti, například o nových hodnotách společnosti,
nových očekáváních vedení firmy na straně jedné
a jednotlivých pracovníků na straně druhé či stanovené strategii a principech fungování podniku či
oddělení.
Podmínku úspěšnosti takového programu představuje kromě velmi kvalitní a citlivé realizace
i dostatečná a otevřená komunikace se zúčastněnými před samotným kurzem a zejména poctivé
nakládání s výstupy kurzu po jeho skončení. Společné hledání základů nové integrovanosti představuje totiž pro účastníky nemalý emoční a osobní
vklad – otevření sebe sama, vklad nových nadějí.
Není-li manažer schopen citlivě a zejména důsledně
navázat na to, jak kurz proběhl a co přinesl, hrozí
naopak výrazné zhoršení situace: pracovníci nemusejí být zcela pochopitelně ochotni po případném
zklamání znovu v sobě hledat ochotu k navazování
nového pevného vztahu ke společnosti.

V prvním případě nabízí scénář kurzu takové aktivity, v nichž si účastníci mohou uvědomit princip
změny jako takové a zamyslet se nad jejími riziky
i přínosem. (Příkladem mohou být zejména vhodně
upravené strategické hry, týmové úkoly či komunikační aktivity.) V rámci hry se musejí se změnou
vyrovnat a pokusit se splnit zadaný cíl. V rozborech
po těchto aktivitách je pak středem pozornosti
právě proces vyrovnávání se se změnou, účastníci
si definují svůj postoj ke změně. Na závěr kurzu či
série programů zaměřených právě na změnu pak
doporučuji zařadit větší teoretičtější blok, jenž
představí účastníkům princip psychologické smlouvy i jednotlivé fáze průběhu změny, od jejího prvotního odmítnutí (Není to třeba, vždyť vše funguje,
jak má!), přes vznik odporu (někdy až osobních
útoků), zejména proti těm, kteří změnu prosazují,
následnou fázi zkoumání podstaty nové situace
(Že by na tom něco užitečného přeci jen bylo?)
až po ideální finální stav, jímž je přijetí změny
a snaha o nalezení optimálního chování v nových
podmínkách.
Uvědomění si tohoto zákonitého procesu totiž
umožňuje pracovníkům porozumět svým pocitům
a pocitům svých kolegů a přijmout je a chápat
i pocity negativní a odmítavé jako přirozené a ne
nutně definitivní stanoviska. Racionální poznání
průběhu adaptace na změnu rovněž podporuje Na závěr bych však ráda upozornila, že skutečnou
rychlejší průběh tohoto děje, a tedy zkrácení obdo- pomocí v situaci dezintegrace může být jen velmi
bí vnitřní dezintegrovanosti podniku či oddělení. kvalitní a profesionálně vedený program s vhodně
Může napomoci i snížení míry odchodů ze společ- volenými prvky zážitkových a outdoor aktivit, nikonosti, pokud jsou motivované nikoliv nepřijatelným liv jen „klasický teambuilding“ či „outdoor“.
výsledným stavem, ale spíše dlouhým frustrujícím
obdobím odmítání a odporu vůči změně.

Podnikání v globálním měřítku
Začněme tím, že uděláme průzkum mezi veřejností.
Položme lidem otázku: Jak si představujete podnikání nadnárodní společnosti? Myslím, že taková
firma podniká ještě na jiném, než na svém domácím trhu, bude pravděpodobně znít odpověď, kterou můžeme očekávat nejčastěji.
Odborník na trhy by ale podotkl, že takový popis
neříká nic o tom, jak je taková firma velká a jak
rozsáhlá je její podnikatelská činnost na mezinárodním trhu. Dále by poznamenal, že nadnárodní
společnost podniká na trzích několika dalších zemí
a realizuje na nich minimálně pětinu svých podnikatelských aktivit. Na nich nejen obchoduje, ale
také investuje nebo vlastní výrobní závody. Jednotlivé země se odlišují charakterem ekonomik a každý
trh má proto svá specifika. Management nadnárodní společnosti musí proto myslet „globálně“, musí
brát v úvahu jak místní podmínky na trhu, tak jeho
pozici vůči jiným trhům.
Typické příklady takového globálního přístupu
můžeme najít v mnoha průmyslových odvětvích
jako je automobilový průmysl, strojírenství nebo
elektrotechnika. Jedním příkladem za všechny
může být například elektrotechnický koncern Philips s centrálou v Nizozemí. Philips má obchodní
zastoupení a továrny s více než sto šedesáti tisíci
zaměstnanci zhruba v šedesáti zemích a řadí se tak
k největším nadnárodním společnostem na globálním trhu.
Představu o globálním přístupu si můžeme ukázat
na příkladu – jak a kde je vyrobený jeden z mnoha
produktů elektrotechnického průmyslu – televizor, který má doma pravděpodobně většina z nás.
Máte-li doma Philips, jeho barevná obrazovka může
být vyrobená v Česku s použitím skla z Německa,
kovových komponentů z Holandska, cívkami ze Slovenska, pak může být dodána jako díl do továrny
v Polsku nebo v Turecku, kde je náš televizor zkompletován jako finální výrobek pro spotřebitelský
trh. Továrny, v nichž byly vyrobeny jednotlivé díly
obrazovky, a samotná továrna na výrobu obrazovek
patří do skupiny LG.Philips Displays, v níž je Philips jedním ze dvou akcionářů. Samotná obrazovka
může být jak v televizoru Philips, který máte doma,

tak v přístrojích dalších renomovaných značek.
Ve výrobcích spotřební elektroniky jsou součástky,
které se často vyrábějí v různých zemích, finální
produkt se kompletuje v továrně, která leží v jiné
zemi. A takové příklady bychom dnes našli téměř
v každé oblasti podnikání.
Velikost a globální rozměr některých nadnárodních
společností je impozantní. Uveďme několik příkladů za všechny. Největší firmy jako IBM, Microsoft,
BP, Mobil Oil mají pobočky v šedesáti až osmdesáti zemích. Jiné, nejčastěji potravinářské a tabákové
společnosti jako Sara Lee, Heinz, Nestlé, Philip Morris
aj. vyvážejí na světový trh více než padesát procent
výrobků. Bez nadsázky můžeme říci, že několik set
nadnárodních společností tak zabezpečuje více než
polovinu světového obchodu s výrobky a službami.
Vzhledem k jejich globálnímu působení dělají nadnárodní společnosti často rozhodnutí, která jsou proti
zájmům zemí, v nichž mají společnosti své pobočky
nebo továrny. Pokud takto upřednostňují svoje zájmy,
které jsou rozdílné oproti místním zájmům, a nedohodli se na tom předtím, než se rozhodli investovat,
vede to často ke zhoršení vzájemných vztahů s vládou dané země. Firma se může například rozhodnout
uzavřít továrnu v zemi X, protože chce koncentrovat
výrobu v zemi Y nebo ji přesunout do Z, kde jsou
mnohem nižší náklady na provoz. Toto je ovšem rozhodnutí, které je v zemi X vnímáno velmi negativně.
Vláda takové země bude nejspíš vyvíjet tlak na nadnárodní firmu, aby své rozhodnutí změnila.
Příkladem z nedávné minulosti může být třeba
působení firmy Flextronics na českém trhu. Firma
získala výhodné investiční pobídky pro její podnikání. Flextronics sliboval realizaci rozsáhlých
investic a dlouhodobé působení na českém trhu.
Skutečnost však byla taková, že firma vstupovala
na trh jako americká a po druhém roce přenesla
– už jako singapurská – veškerou výrobu na asijský
trh. Nadnárodní firmy bývají kritizovány z mnoha
dalších důvodů. Pobočka v jedné zemi někdy dodává do pobočky v jiné zemi díly, výrobky nebo služby za cenu, která je pod úrovní nákladů. Obvykle
se to děje v situaci, kdy se otevírá nová pobočka
na novém trhu. Jedna podporuje druhou a pomáhá
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RNDr. Jiří Rusek,
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jí, aby se na daném trhu stabilizovala.
Kritiku také sklízí přístup, když chce nadnárodní společnost převádět svoje zisky na jednotlivých trzích
do centrály. Jsou-li ve hře velké peníze, může takový
převod v slabé místní ekonomice ohrozit stabilitu
měnového kurzu. Vytvoří-li stát podmínky pro realizaci investičního záměru nadnárodní společnosti,
chce například, aby její investice dosáhla určité výše,
čímž by nadnárodní firma zajistila na místním trhu
zaměstnanost, případně aby poskytla výdělek místním dodavatelům apod. Výsledkem je to, že se mnoho zemí snaží přivést na domácí trh kapitálově silné
nadnárodní investory, zároveň však chce jejich operace omezovat. Obvykle se stává, že zástupce státu
od investora požaduje po určitou dobu právo veta
u klíčových rozhodnutí, vlastnický podíl nebo žádá
zastoupení v managementu.
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Vliv odlišného kulturního prostředí
na management
Nadnárodní společnost se obvykle snaží všude tam,
kde podniká, uplatňovat pravidla, která jsou odvozena podle vlastních, většinou zažitých a úspěšně
uplatňovaných doma. Za této situace musí zákonitě
docházet ke střetům dvou, případně i více národních a současně podnikových kultur. Zavedení systému řízení je pak spojeno zejména s problémem
zvládnutí tohoto multikulturálního kontextu a možné konkurence různých kulturních vlivů. Jestliže
nejsou respektovány kulturní hranice, může se stát,
že mnoho manažerských procesů ztrácí efektivitu.
Mnohé „univerzální“ přístupy manažerské teorie
řízení se pak nedaří uplatnit dokonce ani v těch nejsilnějších a nejzkušenějších nadnárodních firmách.
Dva příklady za všechny: (a) nemusí se podařit
uplatnění metody řízení zaměřené na výkon, v některých kulturách nefunguje, zejména tam, kde jsou
prvořadé vztahy, (b) management cílů často nefunguje v pobočkách nadnárodních firem v zemích,
kde se místní protiví řídit se striktními pravidly, která sami nevytvořili.
Manažerské procesy v nadnárodních firmách zavádějí do praxe manažeři, kteří pro tyto firmy pracují.
Přicházejí pracovat do poboček v jiných zemích,
než je ta, ze které pocházejí. Jejich vzdělání odpovídá nejnovějším manažerským filosofií, tudíž vědí,
jaké jsou priority podnikání v jejich společnosti. Ale
nakolik jsou univerzální jejich manažerská rozhodnutí? Mohou být uplatňována kdekoliv, při jakékoliv
situaci, za jakýchkoliv podmínek? Jak jsou úspěšní
při prosazování svých rozhodnutí?
Manažeři v mezinárodních společnostech musí
mít vlastnosti, znalosti a dovednosti, díky kterým
budou schopni umět se přizpůsobit a vyrovnat
se s různými situacemi, do nichž se mohou dostat.

Žijí a pracují v prostředí, které je pro ně cizí. Mají
vlastní představy, jež neustále konfrontují s realitou. Manažeři pak často zjišťují, že nemohou dělat
to co doma, protože jejich styl a přístup, který tam
funguje tady najednou nezabírá.
Jejich představy mají svůj základ v kulturním prostředí, z něhož pocházejí, v kulturním prostředí,
v němž pracují a v kultuře firmy, pro niž pracují.
Pro manažery, kteří odcházejí působit do zahraničí,
je schopnost umět rozpoznávat rozdíly v místní kultuře velmi důležitá. Musí spolupracovat s lidmi, kteří hovoří jiným jazykem, mají jiné zvyklosti, vyznávají jiná náboženství, jsou zvyklí pracovat v jiném
rytmu a mají zažitý jiný pracovní režim.
Je určitě výhodou, když znají jazyk země, do níž
jdou pracovat. Předpokládejme, že manažer německé firmy, která má pobočku například v Kanadě,
bude mluvit anglicky, těžko však můžeme předpokládat, že Japonec, který přijede do Česka, bude
umět česky. Takže to není to nejdůležitější. Předpokládá se totiž, že manažer ovládá „firemní jazyk“
nadnárodní firmy (nejčastěji je to právě britská
nebo americká angličtina).
Při globálních akvizicích a při přesunech kapitálu
se s různou intenzitou střetává zejména tzv. evropská, americká a asijská kultura. Jak tyto střety
ovlivňují vztahy ve firmách, to nám nejlépe přiblíží
výsledky průzkumů úrovně vztahů managementu.
Podíváme se, jak popisují asijští nebo východoevropští manažeři svoje pocity po vstupu amerického
investora do jejich firmy nebo když začali pracovat
pro amerického investora, který na místním trhu
postavil továrnu. Svěřovali se, že američtí manažeři
jim často dávali najevo svoji intelektuální a kulturní
nadřazenost, dávali jim nepokrytě najevo, že všechno znají nejlíp. Taky na ně vyvíjeli tlak, aby přejali
jejich hodnoty. Docházelo ke konfliktním situacím,
které bylo možné vyřešit pouze tehdy, když americký manažer změnil svůj přístup. Tady průzkumy
prokázaly, kromě jiného, při hledání vhodného přístupu jako zásadní, že blíže úspěchu jsou manažeři, prokazující osobní kvality jako vztah k lidem,
schopnost vcítit se, chtít porozumět jiným kulturám, schopnost adaptovat se v různých prostředích
bez prožívání tzv. kulturních šoků.
Úspěšnost manažera prosadit svá rozhodnutí tedy
závisí především na úrovni schopnosti budovat
mezilidské vztahy, protože manažer musí přesvědčit místní, aby s ním spolupracovali. Musí být více
ochoten učit se od místních a brát je v úvahu jako
partnery, musí se stát „trpělivým“, jinak se mu
nepodaří dohodnout se s druhou stranou.
Do popředí se tak dostává kritérium interkulturální
kompetence. Jedná se o reálnou schopnost (nejen
osobnostní potenciál) manažera zvládat nároky
práce v mezinárodním týmu a v odlišném kulturním prostředí.

Zážitková pedagogika a dramatická výchova

v pojetí Jarmily Kalinové,
absolventky dramatické výchovy na DF JAMU Brno
Projekt, ve kterém se do smysluplného celku propojily tři estetickovýchovné předměty, hudební, výtvarná a dramatická výchova, proběhl na Gymnáziu V. Nováka v Jindřichově Hradci. Jarmila se tímto způsobem pokusila přiblížit svým žákům období klasicismu. Jak sama píše: Estetickovýchovné předměty
jsou na školách velmi často opomíjeny a jen málokterý učitel jim věnuje tolik pozornosti jako výuce
jiných „životně důležitých“ předmětů jako jsou například fyzika nebo chemie. Právě proto, že zřejmě
nepatří mezi tyto „životně důležité“ předměty, jsou vyučovány tradičním až monotónním způsobem.
Ve výtvarné výchově se kreslí zátiší, vycpaná zvířata a geometrická tělesa, v lepším případě se lepí koláž
na dané, nepříliš zajímavé téma. A v hudební výchově je situace obdobná, ne-li horší. Celá hodina se prozpívá a prodrnká na kytaru či klavír, protože se ví, že hudební teorie a dějiny studenty moc nezajímají
a poslech vážné hudby je neskutečně otravuje. Žáci většinou nemají ani ponětí, že obraz, který viděli
kdesi na výstavě, vznikal ve stejné době jako hudební dílo, které právě vyslechli na koncertě. Většinou
vůbec nechápou, že se jedná o tentýž umělecký směr vycházející z určité historické situace. Tato úvaha
a také vlastní zkušenost s pasivní výukou estetickovýchovných předmětů a nejen jich mě vedla ke snaze
pokusit se navrhnout modelový projekt, který by dal žákům prostor pro aktivní činnost, možnost celkově pochopit problém a najít souvislost mezi zdánlivě nesouvisejícím…
Jarmilu Kalinovou jsem proto požádala o rozhovor, abychom se o jejím projektu dozvěděli více.
Které slovo by nejlépe vystihlo tvou zkušenost
z přípravy a realizace tohoto projektu?
Málo zkušeností…
To není hned na úvod příliš povzbudivé, mohla bys
to trochu rozvést?
Já vím, že to jsou slova dvě, ale jinak to nešlo. Je to
trošku paradoxní, ale já jsem si opravdu uvědomila
hlavně to, jak veliká je to fuška udělat dobrý projekt. Člověk musí hrozně moc věcí znát, na moc věcí
myslet a hlavně musí být perfektní organizátor. A to
všechno, co se může stát nebo nestát při realizaci
projektu, by si člověk ani nedokázal vymyslet. Takže
mi prostě chyběly zkušenosti s tímto typem práce.
Jak tě vůbec napadlo propojit právě hudební, výtvarnou a dramatickou výchovu? A co sis
od toho slibovala?
Na tom není nic složitého. Hudební, výtvarná a dramatická výchova mají společného jmenovatele,
kterým je umění a kultura, mají společný základ,
ze kterého se dají čerpat témata pro integrující
projekty. A co chcete k projektu víc, než mít obrovskou zásobu témat společných pro všechny oblasti
potažmo předměty, které chcete vzájemně propojovat?
Vzpomeneš si ještě, když jsi sama chodila

na základní školu, jestli se ti nějak propojovaly
jednotlivé předměty? Vnímala jsi mezi nimi nějaké
souvislosti?
To je právě ten problém. Nepropojovalo se mi nic
s ničím. Vzpomínám si dokonce na jednu hodinu,
kdy se nás paní učitelka literatury ptala na nějakého básníka a pravila, ať si přestavíme dobu, kdy žil,
uvedla nám letopočet… A my jsme jen přikyvovali,
ale nevybavilo se nám vůbec nic. Ona si povzdychla
a vysvětlila nám to všem znovu.
V čem tedy vidíš hlavní přínos projektového vyučování?
Hlavně v tom, že se účastníci projektu mohou dívat
na jednu věc z mnoha úhlů. Jednu událost tak
mohou nahlížet z pohledu výtvarného umění, hudby, divadla, ale také historie nebo literatury. A ne
obráceně. Nedívají se z pohledu jednoho předmětu
na mnoho událostí, které jim dohromady a jinde
nic neříkají.
Teď máš za sebou jednu reálnou zkušenost, prozraď něco ze zákulisí – jak na takový projekt reaguje ředitel a učitelé školy? Jsou nadšení z něčeho
nového?
Ředitel gymnázia, na kterém jsem realizovala projekt, nebyl tou myšlenkou nijak nadšený. To spíš
učitelé byli pro, někteří se o projekt a jeho vývoj
živě zajímali, jiní se tvářili trochu nedůvěřivě, nicméně prostor mi ve svých hodinách dali. Musím ale
říci, že někteří z nich byli tak ochotní zejména proto, že se jednalo právě o předměty a hodiny estetickovýchovných předmětů. Kdyby se třeba jednalo
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Petra Svozilová

V RŮZNÝCH POSTAVÁCH

Projektové vyučování
estetickovýchových předmětů
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A o čem je vlastně řeč? Pro lepší představu a také
pro vaši inspiraci následuje ukázka programu projektového vyučování o společenské situaci v období klasicismu a jejím vlivu na vývoj umění pro žáky
ve věku dvanáct až třináct let.

V RŮZNÝCH POSTAVÁCH
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Evoluce, obraz doby

o fyziku nebo matematiku, už by tak vstřícní nebyli,
což sami přiznávají. A také jsem se setkala se shovívavými pohledy typu: Zkusit to můžeš… Ono tě
to přejde…
A co studenti?
Ti byli vesměs z nové práce nadšeni. Podle jejich
vlastních slov dostali prostor sami tvořit hodinu,
hledat, co je zajímá, obracet věc a myšlenku klidně stokrát a hledat, co všechno z ní vyplývá a jak
funguje. Taky je potěšila větší míra volnosti, kterou v hodinách měli, zejména to, že nemuseli stále sedět v lavicích, že se v rychlém sledu střídala
různá cvičení, že mohli být trochu hlučnější než
obvykle. Starší studenti ocenili především možnost
diskutovat o problému…
Jak jsi už sama naznačila, je příprava takového
projektu zřejmě dost náročná na čas. Je podle
tebe reálné, že by takto probíhala většina výuky
na školách?
Myslím, že to reálné je, ale pouze v případě,
že budou děti na tento způsob práce zvyklé, což
vyžaduje především to, aby takhle pracovaly již
od první třídy. Celý systém vzdělávání by se musel
upravit, protože jinak se i nadále budou ukazovat
spíše negativa projektového vyučování, například
to, že děti pak nemají tolik nabiflovaných informací,
a ne jeho pozitiva, tedy to, že děti chápou problém
mnohem lépe a celistvěji, a že dokážou získané
informace využít i v jejich běžném životě.
Zažila jsi během práce nějaký moment, kdy sis řekla, že to má skutečně cenu?
Ano, když mě ještě měsíc zastavovali studenti
na chodbách gymnázia a ptali se, jestli se ještě
něco takového uskuteční a třeba i v jiných předmětech a s jinými učiteli.
A co tě během realizace projektu nejvíce překvapilo?
Nároky na čas, organizaci, pozornost a improvizaci.
Napadá tě nějaká otázka, kterou by sis položila?
A jak by zněla odpověď?
Šla bys do toho znovu? Ano.
Půjdeš do toho znovu?
Až přijde čas, tak ano.
Tak to nakonec dobře dopadlo, i když to tak
na začátku našeho rozhovoru skoro nevypadalo…

Hra, ve které se její účastníci pohybují po prostoru. Všichni začínají na nejnižším vývojovém stupni.
Hráči vydávají zvuky a naznačují gesta určená vývojovému stupni, na kterém se nacházejí. Vždy, když
se setkají dva žáci na stejné úrovni, stříhají si – ten,
který vyhraje, postupuje o jednu příčku v zadaném
evolučním vývoji výše, ten, který prohraje, sestupuje o jednu příčku níže. Hra končí ve chvíli, kdy
je většina hráčů na nejvyšším možném vývojovém
stupni a na zbylých nižších stupních se nachází už
jen jeden hráč. V tuto chvíli se proces stříhání zastaví, protože není s kým soupeřit.
Tuto hru jsem pro potřeby projektu upravila tak,
že namísto evolučního vývoje vzhůru jsme postupovali dolů společenským žebříčkem Francie roku
1750. Jednotlivé stupně tedy vypadaly takto:
duchovní (sepjaté ruce, opakuje „amen“), šlechtic
(kyne paží, opakuje zdravím), obchodník (mne si
ruce, opakuje many – many), řemeslník (naznačuje
stloukání stolu, opakuje buch – ťuk), sedlák (naznačuje práci s kosou, opakuje kosi – kosi), bezzemek
(krčí rameny, opakuje nemám nic).
Na konci hry byli žáci rozděleni na velkou skupinu
bezzemků a vždy po jednom zástupci na dalším
stupni.

Situace čtyř stavů

Na základě zkušenosti ze hry, z rozdělení, které
vzniklo (tedy převážná většina bezzemků) proběhla
diskuse. V rámci rozhovoru jsme společně vytýčili
čtyři společenské skupiny obyvatelstva, tedy čtyři
stavy: sedláci, měšťané, šlechtici a duchovní.
Charakteristika jednotlivých stavů
Žáci se rozdělili do čtyř skupin. Každá z nich pracovala na charakteristice jednoho stavu a snažila
se shromáždit co nejvíce informací o své sociální
skupině. K dispozici měli obrazy, pokud možno
z období klasicismu, zachycující danou společenskou vrstvu. Následně hledali odpovědi na otázky:
Jaká je vaše nejvyšší životní hodnota? Největší touha? Největší obava? Nejcennější majetek? Nejvyšší
cíl?
Na závěr úkolu si všechny skupiny sdělily své
poznatky o dané společenské vrstvě. Na základě
vlastního uvážení žáci každému stavu přidělili jednu barvu: v této skupině proběhlo rozdělení barev
takto: sedláci = zelená, měšťané = modrá, šlechtici
= červená a duchovní = bílá.

Požadavky změn
Žáci se vrátili do původních skupin a měli za úkol
vytýčit na základě předchozích her tři změny, které
by požadovali, aby se zlepšilo postavení dané sociální skupiny. Jako druhý úkol měli zvolit případného
spojence, tedy která sociální skupina je jim nejbližší.
Následovala diskuse o možnostech spojování stavů,
o reálné situaci, která v roce 1750 nastala, o myšlence svobody a rovnosti, která vyústila ve Velkou francouzskou revoluci. Na závěr se celá třída společně
rozhodla, který ze čtyř stavů je nejvíce zaujal. Žáci si
vybrali měšťany a s tímto stavem dále pracovali.

Improvizace II
Upravili jsme znovu třídu tak, aby svým uspořádáním připomínala koncertní síň. Žáci opět vstoupili do situace, kdy přicházejí na veřejný koncert.
Já jsem do třídy vešla v roli sedláka, který nemá
na zaplacení vstupného. Děti reagovaly spontánně,
část mě chtěla vyhodit, část se domáhala, aby mi
bylo vstupné odpuštěno. Po chvíli jsem improvizaci ukončila. Diskutovali jsme o problémové povaze
veřejného koncertu – rovnost, ale jen pro některé,
hledali jsme možnosti řešení. Nakonec se děti rozhodly, že nejlepší by bylo dobrovolné vstupné.

možnosti tu jsou

Improvizace I
Část žáků zůstala ve třídě připravené pro uskutečnění veřejného koncertu jako personál, další část
přišla na koncert jako posluchačstvo z řad měšťanů.
Žáci vyslechli dvě skladby vážné hudby z období klasicismu. Poté přišla na řadu vlastní produkce posluchačů, která byla nakonec vyhlášena jako soutěž,
jež organizovaly samy děti. Již nezastávaly měšťany,
ale samy za sebe zpívaly a hrály před ostatními. Což
nevadilo, alespoň jsme v závěru diskutovali o tom,
že amatérské produkce byly v měšťanském prostředí daného období běžnou věcí.

Panorama

Seznámila jsem žáky s pojmem panorama v klasicistním divadle. Jejich úkolem pak bylo ztvárnit jeden ze čtyř stavů. Každá skupina pracovala
na jiném stavu a s přihlédnutím k možnostem
sociální skupiny, kterou zastávala, hledala výtvarné prostředky, které by mohly použít ke ztvárnění
zadaného tématu. Žáci pak pracovali suchými křídami a mastnými pastely na velkém balícím papíru.
Na závěr jsme diskutovali o skutečných námětech
období klasicismu, technikách a podobně.

Seznam zábav
Žáci se rozdělili do čtyř skupin, každá pracovala Vzkazy
samostatně. Jejím úkolem bylo vymyslet, jak asi Na závěr projektu se žáci vrátili do čtyř skupin,
mohl vypadat jeden běžný den člověka vybrané- ve kterých pracovali na částech panoramatu a odpoho stavu. Žáci pak dále vymýšleli různé druhy věděli společně na čtyři otázky jako by skutečně byli
zábav, které mohli měšťané mít. Všechny skupiny měšťany: Jak se máte? Co nejčastěji děláte? Máte
se seznámily s prací ostatních. Následně pak celá čas na zábavu? Pokud ano, na jakou? Když odposkupina obdržela dopis, ve kterém jsou jim všechny věděli na otázky, spojily se spolu dvě a dvě skupiny
dosavadní zábavy zakázány, zejména proto, že ne- a ze svých odpovědí musely dojít ke společnému
jsou dostatečně urození a nesmějí mezi vyšší stavy. konsensu. Totéž pak proběhlo v rámci celé skupiny.
Na závěr směla skupina napsat vzkaz, který by chtěla poslat zbylým třem společenským vrstvám.
Veřejný koncert
Společně jsme se seznámili s myšlenkou veřejného
koncertu jako novým fenoménem hudební produkce,
který v sobě nese myšlenku rovnosti – každý může
přijít. Žáci měli za úkol ve skupinách navrhnout plakát, který by na akci upozornil. Následně prostor třídy upravili tak, aby v něm mohl koncert proběhnout,
zamysleli se nad tím, co je nutné zařídit, co všechno
tam bude. Žáci také vymysleli program, jehož poslední částí měla být vlastní produkce posluchačů.

PŘÍKLAD Z PRAXE

Vyšší bere – hra na útlak
Každá skupina, zastupující jeden stav, dostala stužku určené barvy, kterou si všichni hráči viditelně připnuli na oděv. Pak se volně pohybovali po prostoru
a pokud se očima kontaktovali s jiným hráčem, reagovali dle svého společenského postavení takto:
Setkají-li se příslušníci stejného stavu, krátce
se pozdraví a pohovoří si, jak se jim daří.
Sedlák: potká-li měšťana = lehká úklona, potká-li
šlechtice = hluboká úklona, potká-li duchovního =
poklekne na zem. Měšťan: potká-li sedláka = pokyne
mu a propustí ho, potká-li šlechtice = lehká úklona,
potká-li duchovního = hluboká úklona. Šlechtic:
potká-li sedláka či měšťana = pokyne mu a propustí
ho, potká-li duchovního = lehká úklona. Duchovní:
potká-li jakýkoli nižší stav = pokyne mu a propustí
ho.
Hráč ve dvojici, který má vyšší společenské postavení, vždy rozhoduje o tom, kdy jejich setkání skončí. Vyšší propouští nižšího.
Na konci hry proběhla reflexe, jaké měli hráči pocity, jak si užívali nebo protrpěli své vyšší či nižší společenské postavení.
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Další doporučení

Estetickovýchovné předměty jsou, myslím, jednou
Na závěr ještě vybírám klady a zápory projektové- z nejvhodnějších oblastí, kde začít s realizací proho vyučování, které Jarmila Kalinová formulovala jektů. A to z několika důvodů. Umělecké předměty
na základě svých zkušeností. Snad vám pomohou mají již ve svém jádře zabudován důraz na prakticpři rozhodování, zda-li se do nějakého projektu kou činnost. Otvírají nám tedy prostor pro aktivsami pustíte.
ní zapojení žáků do výuky. V hudební, výtvarné
a dramatické výchově nelze pouze sedět a pasivně
Zápory
přijímat učitelem předávané vědomosti, je potřeba
aktivně zpívat, modelovat nebo vstupovat do her• Skutečnost, že celý projekt vyžaduje velice
ních situací. Touto svou vlastností se nám esteticdůkladnou přípravu z hlediska výběru tématu,
kovýchovné předměty přímo nabízejí k realizaci
strukturování činností a také organizace práce.
projektů.
• Nutnost velice pečlivě určit poměr mezi vedením ze strany učitele a mírou volnosti, kterou Výtvarná, hudební i dramatická výchova mají
společného jmenovatele, společný výchozí bod,
žákům povolíme, čímž určujeme také míru
ze kterého se odvíjejí, tedy umění. Proto není nic
zodpovědnosti, kterou na ně přenášíme.
jednoduššího, než hledat v této oblasti zastřešující
• Nutnost mít možnost velice volně nakládat
témata společná pro všechny tři výchovy, která by
s časem určeným pro výuku daných předmětů.
se stala základním kamenem pro vznik projektu.
• Skutečnost, že učitel pouštějící se do takového
Dramatická výchova může být v procesu realizaprojektu by měl být nejen dobrým organizáce projektu spojnicí. Její způsob práce totiž sám
torem, ale i znalcem celé učební látky, protože
o sobě využívá výtvarných, hudebních či literárních
není možné úplně přesně předpokládat, kam
podnětů, je tedy snadné použít těchto i jejích vlastse práce v průběhu projektu posune.
ních metod k výstavbě projektu. Formou hry či vstu• Skutečnost, že k uskutečňování projektu je
pováním do herních situací získávají žáci určitou
nutné mít k dispozici za prvé vhodnou učebnu,
ve které nehrozí, že by okolní třídy rušil zvýšený zprostředkovanou zkušenost, kterou pak mohou
v práci na zvoleném tématu dále používat. Získávahluk, ve které bude možné snadno manipulovat
jí zkušenost, na jejímž základě mohou o problému
nábytkem tak, aby se místnost mohla upravit
přemýšlet, klást otázky, hledat na ně odpovědi, ověpro potřeby projektu, za druhé přístup k výtvarřovat je a znovu se ptát. A protože bez experimentu
ným potřebám, papírům, rytmickým nástrojům,
CD přehrávači, a podobně.
a hry nemůže učení probíhat, je nutné dát žákům
pro takovou aktivní činnost prostor.
Klady
Při práci na přípravě i při samotné organizaci pro• Můžeme za ně považovat všechny výhody,
jektu je velice důležitá úzká spolupráce mezi všekteré vyplývají ze samotné podstaty projektů –
mi učiteli, kteří se budou projektu účastnit a kteří
především myšlenky koncentrace.
se podílejí na jeho utváření. Každý pedagog by měl
• Skutečnost, že projekty mají samy o sobě velpřesně vědět jaké místo v řízení projektu je mu
kou motivační sílu, jsou zajímavé už jen tím,
přiděleno, oč přesně se jedná, jak se bude v práci
že přistupují k výuce jiným způsobem, než je
postupovat a podobně.
zcela běžné.
• Možnost diferenciace žáků podle zájmu o danou Tak co? Jdete do toho?
situaci, v rámci řešení určitého problému
Přejeme co nejvíce nadšených studentů!
vyvstane vždy řada různorodých úkolů, které si
žáci mohou mezi sebe demokraticky rozdělit.
• Skutečnost, že v rámci projektové metody
se žáci učí spolupracovat, diskutovat a následně
formulovat své názory, vyhledávat potřebné
informace a na jejich základě řešit problémy.
• Skutečnost, že tento způsob práce učí žáky
tvořivému přístupu k problémům a podněcuje
jejich fantazii.
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Petra Svozilová

v pojetí Hany Regnerové, absolventky dramatické výchovy DF JAMU Brno
Integrace uprchlíků a žadatelů o azyl do České republiky je problém, kterému se věnovala Hana Regnerová. Protože ví, že sbližování a vzájemné porozumění musí vycházet ze snahy obou sbližovaných stran,
vypracovala dva projekty. První z nich je návrh osnov multikulturní výchovy pro české děti na základních
školách, ve kterých je učivo rozděleno do několika tematických okruhů. Druhým projektem je pak návrh
programu pro děti cizinců, kteří čekají v azylových domech na vyřízení jejich žádosti. O tom, že to s multikulturní výchovou myslí opravdu vážně, svědčí i fakt, že v době, kdy jsme spolu vedli následující rozhovor,
se jí na klíně pohupoval asi roční vietnamský chlapeček, kterého se ve svém soukromém domově dětí
ujala.
Fotokvíz: Najdete mezi dětmi Hanku?

ROZHOVOR

Ilustrační foto © archiv Hany Regnerové

Jak ses k této práci vůbec dostala?
Dostala jsem nabídku pracovat v Lánech, kde
se zrovna rozjížděl projekt Hrátky s češtinou
pro azylové středisko v Zastávce u Brna. Původní
idea vycházela z potřeby naučit žadatele o azyl jazyk,
protože tihle lidé se potřebují integrovat do společnosti. A to mohou především tím, že se naučí česky.
Kromě toho měli v Zastávce možnost navštěvovat
i různé zájmové kroužky. Později ale vzniklo další
takové pracoviště asi pro padesát lidí ve Zbýšově
u Brna, kde ještě žádné podobné možnosti neměli.
Tak jsem se rozhodla začít tam a pracovat s dětmi
azylantů.
Proč tě lákalo pracovat s cizinci, kteří zde žádají
o azyl? Vždyť u nás by se také našla spousta specifických skupin lidí, pro které bys mohla vypraco- to ale jednoduché. Oni vůbec nejsou zvyklí se nějak
vat nějaký zajímavý projekt…
víc veřejně prezentovat. Hodně se styděli, a když
Lákalo mě pracovat s jinými národnostmi, pro- měli něco předvádět ostatním, dělali, že mi nerotože mi mohou nabídnout jiné životní zkušenosti, zumí. Většina z nich nikdy v divadle nebyla, natož
vzhledem k tomu, odkud pochází, z jaké kultury, aby ho sami hráli…
jakého náboženství… A také jsem cítila, že právě Jak se ti tedy povedlo je nakonec přesvědčit?
v této oblasti bych mohla být nejužitečnější. Říkala Například jsem při zkoušení začala používat dikjsem si, že když už sem jednou utekli a budou tady tafon. A to je hrozně bavilo. Když se mohli slyšet
s námi žít, tak bude lepší, když se vzájemně nějak na záznamu, připadali si víc důležití. Zároveň si
obohatíme…
mohli s odstupem poslechnout vlastní výslovnost
Největší přínos tvé práce samozřejmě spočívá a intonaci. To je ohromně motivovalo se zlepšovat.
v tom, že se těm lidem věnuješ, posloucháš je Vždy ses setkala s takovým pochopením?
a podáváš jim pomocnou ruku na jejich cestě Někteří rodiče se o své děti hodně báli a nechtěli
do nových domovů. Mě by ale zajímalo, jestli jsi je ke mně pouštět, protože měli strach, jaký na ně
jim mohla díky dramatické výchově nabídnout budu mít vliv. Takže jsme se jim museli nejprve ukái něco víc…
zat a předvést jim, co vlastně děláme. No a divadlo
Hlavním účelem projektu, který jsem vypracovala, bylo ideální příležitostí, takže naším prvním předbyla samozřejmě sociální integrace, což znamená stavením byla asi čtvrthodinová scénka, která pronaučit se jazyk a zorientovat se ve zdejších podmín- běhla na jedné mikulášské besídce a byla určena
kách. Ale podle mě je také velmi důležité přičich- právě pro rodiče. Druhé představení s touto skupinout ke zdejší mentalitě a kultuře. Proto mi vyho- nou jsem už bohužel nestihla dodělat, protože než
vovala dramatická výchova, kde se děti prostřednic- jsme ho mohli dokončit, tak se většina odstěhovatvím divadla a předvádění vzájemně učí například la… S tím je potřeba při práci s touto specifickou
národní písničky a různé kulturní zvyklosti. Nebylo skupinou počítat.
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Lidé, kteří mají domov jinde
nebo kteří ho ztratili
První praktickou nabídkou je návrh činností
pro dvouhodinovku z tématického celku s názvem
Jsme lidé mající různé domovy, vlastnosti a zvyky,
ale všichni máme stejná práva, vybrané z koncepce
performančně multikulturní edukace pro základní
školy:

Jsem tady, protože má země je zničena

A co jste chtěli hrát?
Pohádky. Příběhy v pohádkách jsou skoro všude
stejné, fungují v nich podobné zákonitosti a mohou
se zapojit všichni.
A děti? Ty jsou si taky podobné?
Převážná většina jich byla z východu, Kazachstánu,
Ukrajiny, Ruska… Zdály se mi sveřepější, když už
jim o něco šlo, tak si za tím stály. Měly takový spíš
dospělácký přístup a přitom byly hodně oddaní
svým rodičům.
Ve tvé diplomové práci jsou v podstatě velmi
detailně vypracované osnovy multikulturní výchovy pro základní školy. Byla bys ráda, kdyby podle
nich někdo učil a pokračoval tak v tvé práci?
Nejraději bych v ní pokračovala sama, ale nemůžu
stihnout všechno. Takže kdyby se někdo našel, byla
bych strašně ráda.

NTEGRACE INTEGRACE
NTEGRACE INTEGRACE
NTEGRACE INTEGRACE
NTEGRACE INTEGRACE

Útržek z novin – …na stovky uprchlíků muselo
odejít ze své rodné země… a fotografie uprchlíků.
Žáci mají za úkol vymyslet, z jakých důvodů mohou
lidé odcházet ze svých domovů. Pokouší se napsat
seznam věcí, které by si jako uprchlíci vzali na cestu.

A jednoho dne jsme utíkali

Žáci čtou některé z příběhů dětských uprchlíků
a učitel je vede k pochopení, že někteří lidé odcházejí po dlouhém rozhodování, druzí náhle. Na základě některého z příběhů se žáci pokusí udělat živé
obrazy jako fotky ze života uprchlíků.

Horká židle

Učitel se představí v roli dětského uprchlíka. Žáci
mají za úkol vyptat se ho na příčinu a okolnosti
jeho uprchlictví a pak půl třídy kreslí jeho vesnici
před katastrofou (přírodní či způsobenou lidmi),
druhá polovina vesnici po katastrofě.
Pomůcky: výtvarné a psací potřeby, fotografie a příběhy uprchlíků.

Mezilidské vztahy
Druhou nabídkou je ukázka pracovního listu
pro tematický okruh Mezilidské vztahy. Napadne
vás, jak by ho bylo možné využít?

PŘÍKLAD Z PRAXE

Ilustrační foto © archiv Hany Regnerové
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O hře inspirované jedním experimentem
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Tolerance k jinakosti
na vlastní kůži

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., (1954) přednáší na Fakultě tělesné
kultury UP v Olomouci
(sport, tělesnou výchovu a tělocvičnou rekreaci u jinak
zrakově disponovaných dětí a mládeže), člen paralympijského realizačního týmu zrakově postižených
sjezdařů Českého svazu zdravotně
postižených sportovců.
janecka.zbynek@seznam.cz
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Jsme jako lidé různí. Malí, velcí, bílí, černí, vidoucí, nevidomí… Jak se s touto různorodostí a jinakostí
umíme vyrovnávat? Nejsme sami v jistých situacích těmi jinými? Jak se dokážeme vcítit do pozice toho
jiného? Samozřejmě různě. Je to do značné míry dáno i osobní zkušeností. Navíc celý problém mírně komplikuje tržní prostředí, které předpokládá stoprocentní pracovní nasazení v našich profesích. I zde však
naše jinakost nabízí nejrůznější předpoklady ke zvládnutí našich pracovních rolí.
Profesor Kowalik z AWF v Poznani prováděl před několika lety se svými studenty psychologickou studii
reakcí lidí, kteří byli k sobě připoutáni vždy za jednu ruku a jednu nohu. Navíc měli v uších ucpávky, takže
téměř neslyšeli, na očích měli klapky. Celý experiment trval několik dní.
To je situace, která vyžaduje od vedoucího experimentu odborné vzdělání a značné zkušenosti. Nás to
však inspirovalo pro hru, která by mohla poskytnout cenné informace pro vnímání, pochopení a vhled
do problematiky lidské jinakosti.

Hra by měla trvat od dvou do čtyř hodin. Ideální
je pro skupinu, kde se účastníci neznají a potřebují
se seznámit. S využitím této situace se totiž výrazně
zkrátí doba, kdy se pod jistým tlakem musí každý
projevit (v pozitivním i negativním smyslu).
Účastníci vytvoří dvojice. Mohou být stejného
i různého pohlaví. Každá dvojice je vždy svázána
vhodnou bandáží za celé předloktí a na očích má
klapky. Důležitou podmínkou celé situace je, že si
během stanovené doby nesmí nikdo rozvázat ruce
a ani na okamžik stáhnout klapky z očí. Obtížnost
úkolů se volí podle věku hráčů. Každá dvojice musí
mít vidoucího „anděla“, který zajišťuje bezpečnost
nevidomých. Nesmí však aktivně pomáhat a podávat jakékoli informace, které nesouvisí s bezpečností
hráčů. Pro závěrečný rozbor a hodnocení se během
celé hry pořizuje videozáznam (i několika kamerami).

Úkoly pro hru
Orientace v prostoru
Zmapovat terén, který si předem nemohli prohlédnout zrakem. Vymyslet způsob, jak si uchovat
informace pro zakreslení plánu do ukončení hry.
Po ukončení v rámci diskuse a hodnocení prožitku
nakreslit na základě získaných informací půdorysný
plán například jedné složitěji členěné místnosti.
Představy o osobách
Získat bez zrakové kontroly co nejvíce informací
o lidech, kteří se pohybují v blízkosti. Najít osoby, které jsou pro hráče při plnění úkolů důležité.
V rámci hodnocení po ukončení hry porovnat svou
představu o osobách s konkrétní realitou.
Základní sebeobsluha
Najíst se bez zrakové kontroly, uložit osobní věci,
obléci se a sladit oblečení. (Lze využít i cizích věcí,
na které nejsou zvyklí, hráči je musí určitým způsobem identifikovat a najít pro ně vhodné využití.)
Velmi vděčné téma pro videorozbor!

PŘÍKLAD Z PRAXE

Vstupní podmínky hry
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Navazování sociálních kontaktů
Rovina komunikace mezi členy páru i skupinami,
výměna informací. Dominance, či submisivita. Zde
se v rámci diskuse po ukončení hry otevírá prostor
pro vyjádření vlastních pocitů. Konfrontace, jak
jsem situaci vnímal já, jak jsem na ni byl připravený a jak stejnou situaci vnímali ostatní. Co bylo
snadné, co obtížnější. Kdy jsem schopný zvládnout
danou situaci sám a kdy již nutně potřebuji pomoc.
Míra pomoci. Je nutná opakovaná pomoc v situacích, které jsem již jednou zvládl? Opět je vhodné
vybrat jen některé situace z videozáznamu.
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Záznam informací
Hráči dostanou velké množství informací, které si
již nebudou schopni zapamatovat. Sleduje se tvořivost při hledání způsobu, jak tyto informace
přesně uchovat. Velmi zajímavé téma po ukončení
hry. Kontrola úkolu o přesné interpretaci zadaného
textu.
Jak fungují věci
Různé méně známé pomůcky, pochopit, co to je, jak
se používají. (Dobrý příklad – složitější typ otvíráku
na konzervy.) Opět velmi vděčné téma pro videorozbor.
Sport
Dle možností různé hry, například s ozvučeným
míčem, atletické disciplíny, plavání (zde pozor
na bezpečnost).

Poznámky k uvedení

To jsou jen některé náměty pro činnosti. Lze jich
vymyslet mnohem více. Záleží na čase, na vyspělosti skupiny, motivaci pro tuho hru a podobně. Důležitou součástí je rozbor hry a její vyhodnocení. Velmi
vhodné je i zpětné hodnocení sebe sama na základě
videozáznamu. Důležitá je pozitivní atmosféra při
hodnocení. Cílem je nalézt optimální vzorce chování v obtížných situacích z hlediska naší jinakosti. Je
důležité vidět, umět nabídnout pomoc, ale nedegradovat osobnost člověka. Vytvářet takové klima
ve skupině, že každý je svým způsobem potřebný
a užitečný a má zde své pevné místo a jistoty.

NTEGRACE INTEGRACE
NTEGRACE INTEGRACE
NTEGRACE INTEGRACE
NTEGRACE INTEGRACE
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vedoucí rubriky: Jan Neuman | neuman@ftvs.cuni.cz

POHLEDY DO SVĚTA
Rozhledy za jakékoliv ploty umožňují přesnější pohled na sebe sama, na vlastní přístupy, hodnoty
i snažení. To, co dělají jinde lépe, může být pro nás výzvou ke zlepšení. V této rubrice pohlížíme do nejrůznějších zemí, sledujeme různorodost organizačního uspořádání, ptáme se po zkušenostech jiných. Naše
společná touha nahlédnout k blízkým i vzdálenějším sousedům kvůli zjištění, jak to u nich vypadá, není
tržištěm zajímavostí, ale podporou snahy spojovat naši známou skutečnost s novými pohledy. Abychom
pokročili dále a abychom si zároveň uvědomili, v čem jsme jiní. A tedy – co můžeme naopak my nabídnout světu. Abychom oknem za náš plot nepokukovali jenom my, ale aby svět otevíral okna i se zvědavým
pohledem k nám a aby se tak pohled do světa stal vzájemným a opětovaným.

Evropské země zastoupené v EOE
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European Institute
for Outdoor Adventure Education
and Experiential Learning (EOE)
Tentokrát bych chtěl v „zahraniční“ rubrice představit jednu poměrně mladou evropskou instituci, která je dle mého názoru zajímavá svým názvem i svou
činností. Pokusím se charakterizovat organizaci,
která se dá v českém překladu nazvat Evropský
institut pro dobrodružně orientovanou výchovu
(nebo dle německého překladu dobrodružně orientovanou pedagogiku) a zkušenostní učení.
Domnívám se, že pro odborníky v České republice
skýtá tento institut další zdroje informací o evropské integraci a poznatcích, které chce svým čtenářům předávat i Gymnasion.

Dění předcházející vznik EOE
Snů o evropské spolupráci bylo v oblasti, ve které
se pohybujeme, mnoho. Málokteré však byly institucionalizovány. Z tohoto hlediska je činnost EOE
průkopnická. V úvodu bych chtěl krátce charakterizovat některé z bezprostředních událostí, které
založení EOE doprovázely.
Počátkem devadesátých let bylo zřejmé, že dříve či
později dojde k rozšíření Evropské unie o další země,
což povzbuzovalo vlnu zájmu o spolupráci mezi
evropskými zeměmi. Proto se stále častěji začaly
objevovat organizace, které rozvíjely učení a výchovu pomocí prožitků a zkušeností využívajících různé
druhy aktivit v přírodě. Hnací silou tohoto dění byla
činnost významných organizací a škol zabývajících
se výchovou v přírodě (Outdoor Education) ve Velké
Britanii, „prožitkovou pedagogikou“ (Erlebnispädagogik) a sociální pedagogikou v Německu. Avšak
i v dalších evropských zemích (Česká republika,
Rakousko, Norsko, Belgie, Holandsko aj.) se formovaly studijní programy vysokých škol a i zde pracovaly organizace blízké výchově v přírodě či výchově
pomocí prožitků, zkušeností a dobrodružství.
Do této atmosféry dobře zapadl mezinárodní seminář, který pod názvem Outdoor Activities proběhl
v listopadové Praze roku 1994. Seminář organizovalo oddělení turistiky, sportů a výchovy v přírodě
Katedry sportů v přírodě UK FTVS. Na semináři
se setkali zástupci jedenácti evropských zemí a USA,
reprezentující spíše oblast univerzit a vysokých škol.
Partnerem pro organizování semináře byla Norská
vysoká tělovýchovná škola z Oslo (Norges Idrettshogskole) a akciová společnost Bohemo z Prahy.

Základní data

Evropský institut dobrodružné výchovy v přírodě a zkušenostního učení je veden jako registrovaný spolek. Centrála Institutu nyní sídlí v Marburgu, kde je také u městského soudu zaregistrován jako nevýdělečná asociace. K 1. lednu 2003
měl 328 členů evropských a 71 mimoevropských.
Česká republika byla co do zastoupení na čtvrtém místě (22 členů). Výbor nyní pracuje v tomto
složení:
předseda prof. P. Becker, B. Keus, dr. D. Festeu,
dr. K. Pedersen, prof. B. Humberstone, J. Schirp,
Ch. Loynes, dr. R. Nicol. Kooptovanými členy
jsou dr. J. Hovelynck, dr. P. Higgins, S. Bowles
a prof. G. Amesberger. Sekretářkou je C. Sack
(sack@bsj-marburg.de).
Institut EOE, především však členové výboru,
vykonali velký kus práce v evropské integraci.
Možná mohla být jeho činnost všestrannější, ale
je třeba vidět „mládí“ instituce a další zvažovat
možnost vývoje, který je také dán aktivitou členů. Zdá se také, že Institutu dosud chybí řada
kontaktů na podobné organizace na mezinárodní úrovni. Zcela opomenuta dnes zůstává rozsáhlá evropská síť asociací vytvářených odborníky ze sportu, tělesné výchovy a pedagogiky.
Ze stručného popisu šesti konferencí či kongresů,
které byly členy výkonného výboru koordinovány,
je vidět, že různorodost tématiky narůstá. Proto
je také v úvodu nových internetových stránek
(www.eoe-network.org) doplněno původní zacílení Institutu a hovoří se zde o podpoře alternativní
a doplňující výchovné práce využívající prostředky aktivit v přírodě. Demonstruje se podpora
rekreace v přírodě pro mladé i starší lidi. Dalším
nosným tématem je terapie, využívající dobrodružné aktivity v přírodě. Evropskou multikulturní dimenzi prezentuje EOE tím, že bere pod svá
křídla různé evropské koncepce jako je norský
Friluftslive, německé přístupy shrnuté pod názvy
Erlebnispädagogik a Bildung (Beckerův koncept
využití dobrodružství jako prostředku vzdělávání) či pohled několika francouzských organizací
zahrnovaný pod pojem Experientiel.
Chtěl bych na tomto místě projevit přání, aby
se čeští členové Institutu dostatečně „integrovali“ a pomohli české způsoby výchovy v přírodě
a zážitkové pedagogiky prezentovat na evropské
scéně. Máme totiž co říci!
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Cílem semináře bylo pokročit v teoretickém zdůvodnění výchovných aplikací aktivit v přírodě a získat podporu pro tvorbu mezinárodně uznávaného
studijního programu. Do odborné diskuse k různorodým aplikacím aktivit v přírodě přispěli mezinárodně uznávání odborníci, jako jsou prof. S. Priest,
prof. Ziegenspeck, prof. Amesberger, prof. Humberstonová, prof. Lobozewicz, doc. Hogenová, doc. Kössl, J. Cryer, W. Siebert a další. Účastníci se shodli
na tom, že nastává doba, kdy je třeba zahájit celoevropskou diskusi a podpořit mezinárodní kontakty mezi akademickou a praktickou sférou. Úspěch
semináře nás optimisticky naladil a v prvé chvíli
se zdálo, že jsme v procesu evropské spolupráce
v České republice získali malý předstih.
Další náměty na podobné téma však zazněly hned
měsíc na to, kdy se v hessenském městečku Wetzlar
konala poměrně velká mezinárodní konference
s názvem Entwicklungstand und Perspektiven einer
sportbezogenen Sozialarbeit in Europa. Zúčastnili
se jí zástupci třinácti evropských zemí, kteří diskutovali o tom, jak využívat sportovní aktivity, včetně
těch v přírodě v sociálně-pedagogické práci. Prof. G.
Amesberger zde také představil novou rakouskou
organizaci Initiative Outdoor-Aktivitaten – spolek
pro využívání pohybových činností a aktivit v přírodě v práci se skupinami. Tento svedl ke společné
práci psychology, terapeuty i tělovýchovné odborníky, kteří cítili potřebu se co nejdříve prezentovat.
Proto se krátce na to, v březnu 1995, sešli ve Vídni
zástupci dvou nově přijatých zemí Evropské unie,
Rakouska a Finska, s odborníky z Německa, Velké
Británie, Holandska a Itálie a domluvili se na dalším
postupu. Doporučili, aby se další mezinárodní konference, navazující na pražský seminář, uskutečnila
ve Finsku. Po ní plánovali odborný seminář v Norsku, který se však nekonal. Odborníci v Rakousku
v čele s prof. Amesbergrem (Institut für Sportwissenschaften Vídeň) byli pověřeni uskutečnit evropský kongres věnovaný práci s mládeží.
Většina účastníků této porady zahájila přípravu
podkladů k založení organizace, která by na sebe
převzala koordinační práce a jejíž chod by mohl být
finančně podporován Evropskou unií.
Další události nabraly rychlý spád. V dubnu 1996
se uskutečnila ve Finsku první konference spojovaná s činností EOE pod patronací vysoké školy
Kemi-Tornio Polytechnic (Department of Adventure Education). Zde byl ustanoven přípravný výbor
pro založení Evropského institutu (prof. G. Amesberger, prof. P. Becker, S. Bowles, dr. P. Higgins,
prof. B. Humberstone, B. Keus, doc. J. Neuman, J.
Schirp). V říjnu roku 1996 proběhl na úpatí rakouského pohoří Totes Gebirge v městečku Spittal am Pyrn
plánovaný mezinárodní kongres zaměřený na práci
s mládeží pod názvem Youth on the Move. Na něm
byl EOE oficiálně založen, ve volbách byli do svých
funkcí potvrzeni členové přípravného výboru a byl
vytvořen první seznam členů. Předsedou výboru
se stal prof. P. Becker z University Marburg. Adminis-

traci převzala na určitý čas Vysoká škola tělovýchovná ve Vídni (Institut für Sportwissenschaften).
V dalších jednáních jsme stále intenzivně hledali
možnosti financování práce EOE, snažili jsme se rozšiřovat okruh spolupracujících organizací i osob.
Souběžně jsme zpracovávali návrhy na zaměření
konferencí. Poměrně dost času nám zabrala příprava
programového prohlášení. Postupně jsme diskutovali o čtyřech projektech. K závěrečnému schválení
se dostal mírně upravený návrh, který přednesli
Peter Higgins a Chris Loynes z Velké Britanie.

Zaměření a poslání EOE
Hned zpočátku bylo zřejmé, že členové výboru nejsou v krátké době schopni zhodnotit nejrůznější
směry a posoudit rozdílnou terminologii. Proto
se v úvodu k programovému prohlášení říká, že je
mnoho názorů na to, co si vlastně máme pod názvem
Dobrodružná výchova v přírodě (Outdoor Adventure Education) představit. Vedle existujících rozdílů
v definicích i pojetí se zdálo, že se odborníci při
vymezování dobrodružné výchovy v přírodě mohou
shodnout na těchto charakteristikách: výchovným
záměrem sledované oblasti je stimulovat osobnostní a sociální rozvoj, zvyšovat odpovědnost pro vlastní učení, rozvíjet sebedůvěru, sebeúctu a budovat
také úctu k životnímu prostředí i přírodě.
Maximálního efektu lze u účastníků dosáhnout
pomocí jejich vlastních bezprostředních zážitků
a zkušeností. Vedoucí v tomto procesu působí spíše jako průvodci než učitelé se všemi formálními
postupy. Dobrodružství se chápe jako objevování
nových oblastí pro získávání prožitků a zkušeností.
Proces, který při tom probíhá, můžeme nazvat učením se pomocí prožitků a zkušeností.
Pro určitou úroveň procesu je důležitá aplikace
výchovných prostředků opírající se o dobrodružství
a aktivity v přírodě, což vyžaduje určité zkušenosti.
Proto je nedílnou součástí dalšího rozvoje podpora
profesionálních standardů ochraňujících společnost, tělesnou i emoční bezpečnost účastníků a přírodní prostředí před poškozováním.
Zakladatelé EOE se shodli na tom, že dobrodružné
aktivity v přírodě respektují trendy moderní výchovy, zdůrazňující vyváženost rozumu a těla. Aktivity
v přírodě mohou také pomoci k nacházení rovnováhy mezi jednotlivcem a společností, ke tvorbě životních hodnot a k aktivnímu životu ve společnosti.
V závěru programového prohlášení se znovu zdůrazňuje, že je třeba obnovit přímé kontakty s přírodním světem pro poznání vztahu mezi lidskou
činností a životem na Zemi a pro získání základních
hodnotových orientací a zkušeností.
Obecně lze říci, že EOE podporuje rozvoj dobrodružné výchovy v přírodě pomocí výměny znalostí
mezi praktiky a teoretiky. Rozvíjí teoretické základy
pro oblast dobrodružné výchovy v přírodě. Rozvíjí
profesionální standardy pro rozpoznání společného
základu i rozdílnosti. Podporuje výzkum a projekty
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tak, aby ovlivňovaly vyšší kvalitu praktické činnosti.
Hledá a rozvíjí oblasti společného zájmu s ekologickou výchovou a udržitelným rozvojem. Objevuje
nové koncepty, iniciativy a přístupy, aby zvýšil prestiž dobrodružné výchovy v přírodě ve společnosti.
Činnost EOE respektuje různorodost i jednotu. Podporuje rovnost příležitostí a opírá se o profesionální standardy.
Uvedené cíle chce Evropský institut dosahovat
těmito způsoby: rozvojem kontaktů a výměn mezi
učiteli, studenty a praktiky; podporou konferencí;
podporou výměny informací pomocí elektronických
medií, publikací a kongresů; koordinací výzkumných projektů s více řešiteli; rozvojem mezinárodních kodexů praxe v dané oblasti; profesionálními
programy rozvoje a vytvářením základů kurikula
pro získávání mezinárodně akceptovatelných vysokoškolských hodností; monitorováním a hodnocením kvality postupů a opatření.

Konference:
důležitý směr činnosti EOE
První

(S. Bowles, J. Cryer, J. Neuman, S. Priest, B. Humberstone, G. Amesberger, D. May) a dále doc. Higgins, Ch. Loynes, dr. G. Repp, prof. J. Souranta,
doc. M. Telemäki a prof. P. Becker. Dr. T. Duindam
z Holandska zde jako jediný hovořil o významu
zkušenostního učení pro problémové děti. Vedle
zajímavých příspěvků o předcházení násilí, vědeckých metodách využívaných v aktivitách v přírodě a o využívání iniciativních rituálů se účastníci
podrobně seznámili s norským Friluftslivem a kořeny výchovy v přírodě v České republice.

Druhá

Druhou akcí se stal kongres Youth and Social
Work on the Move věnovaný mládeži a sociální
práci, využívající aktivity v přírodě, dobrodružství
a prožitkovou výchovu. Zúčastnilo se ho více než
sto odborníků z devíti evropských zemí. Účastníci
se seznámili s tím, jak připravovat, vést a hodnotit
projekty. Během několikadenních jednání v dílnách
zpracovávali mezinárodní projekty v duchu zaměření kongresu. Následující přehled jejich názvů
ukazuje, že jsou blízké širokému pojetí integrační
práce využívající kulturu, pohyb, přírodu, prožitky
a dobrodružství při práci s mládeží:

První velkou mezinárodní akcí spojovanou s vlivem Násilí v dobrovolné práci s mládeží
EOE byl, jak jsem už uvedl, seminář ve finském V tomto workshopu byl zpracován německo-rakousměstě Tornio, ležícím poblíž polárního kruhu. Konal ký projekt Euro City 97, zaměřený na předcházení
se v dubnu roku 1996. Většina příspěvků tohoto násilí mezi mládeží ve městech. Další projekt byl
semináře byla publikována ve zvláštním čísle dnes rakousko-anglický a využíval jako prevenci násijiž neexistujícího časopisu Journal of Adventure lí setkávání se a společnou práci skupin mládeže
Education and Outdoor Leadership pod názvem z různých kulturních prostředí.
Finald Welcomes Europe and the World. Na semináři se představila řada vznikajících finských organiza- Násilí ve věznicích
cí, které ve své práci využívají přístupy dobrodruž- Projekt se zabýval využitím sportu k působení
né výchovy v přírodě. Teoreticky fundované referáty na mladé provinilce v různých evropských zemích.
zde přednesla řada účastníků pražského semináře
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Etnické rozdíly a rasismus
Třetí
Představil se zde holandský projekt pod zajímavým V září 1998 se za spolupráce britské Národní asonázvem: Nechejme etnickou mládež promlouvat ciace pro výchovu v přírodě (National Association
k sobě. Smíšené skupiny mladých lidí zpracovávají for Outdoor Education – NAOE) uskutečnila třetí
projekty a prožívají spolu různé aktivity v přírodě. konference v Edinburgu pod názvem „Learning
Postupně se mění jejich nazírání i hodnotové ori- through sharing cultural differences“, příspěvky byly publikovány ve stejnojmenném sborníku.
entace.
V návaznosti na jednání konference vyšel ještě dalProblémy s drogami ve škole
ší sborník pod titulem „Outdoors, Adventure and
Lektoři tohoto workshopu podrobně informovali Experiential Learning. A wreath of European Cono rakouském projektu nazvaném WASTL – Wege cepts“, ve kterém se autoři snaží popsat přístupy
Aus Sucht Total Lustig. Skupině žáků a studentů v různých zemích. Volby potvrdily stávající výbor,
závislých na drogách je umožněno absolvovat akti- mezi spolupracovníky byl kooptován D. Festeau,
vity bohaté na zážitky a zkušenosti a ukázat jim, Ph.D, spolupracující s profesorkou B. Humberstože cesty, vedoucí ze závislosti na drogách, mohou ne. Na konferenci zazněly společné příspěvky členů
být veselé a zajímavé. Popisuje se systém práce výboru EOE snažící se o teoretické zdůvodnění dobspojující školní práci s mimoškolními aktivitami rodružné výchovy v přírodě v různorodém evropském prostředí. Dva příspěvky reagovaly na předa rodiči.
Další projekt se nazýval „frei Raum“ a připravoval cházející konferenci a referovaly o postupu projektu
mezinárodní akci mladých lidí na otevřených pro- „Discovery“. Několik příspěvků se zabývalo gender
stranstvích měst. Uvažovalo se o prezentaci růz- problematikou a etnickými souvislostmi výchovy
ných aktivit a o společných kulturních a sportov- v přírodě. Zajímavé byly referáty týkající se tzv. široké a úzké koncepce dobrodružství a vztahu místa
ních akcí na volných prostranstvích.
a prostředí v environmentálně orientované výchově
v přírodě. Navazující sborník shrnuje úvahy o konPomoc mládeži v domovech a dobrovolné práci
Zde byl prezentován německo-rakouský projekt cepcích výchovy v přírodě a dobrodružné výchovy
s názvem Vory. Skupiny mladých lidí společně plá- v různých zemích, ve Velké Britanií, Rakousku, Česnují a realizují cestu na vlastnoručně vyrobených ké republice, Dánsku, Finsku, Holandsku, Francii,
vorech. Další německo-rakousko-český projekt je Německu, Norsku a Švédsku.
možné přeložit jako Prožitkově pedagogické překonávání hranic. Skupina mladých lidí, tvořená tělesně Čtvrtá
postiženými, osobami ve výkonu trestu a studenty Čtvrtý kongres se konal v listopadu 2000 v malém
se spolu setkává, cestuje, jezdí na lodích a hraje švédském městečku Rimforsa. Hlavní téma kongresu
si. Další mezinárodní projekt (Německo, Rakous- bylo dáno názvem Other ways of learning. Outdoor
ko, Holandsko, Belgie) se zabýval tím, jak mladým, Adventure Education and Experiential Learning in
nezaměstnaným lidem zprostředkovat pomocí zku- School and Youth Work. Zúčastnilo se ho devadešenostního učení nové pracovní zařazení. Předpo- sát účastníků ze čtrnácti zemí. Příspěvky autorů
kladem je využití zkušeností z mezinárodních pro- volně navazovaly na hlavní téma hledající jiné cesty
jektů Project adventure, City Bound a vícedenních učení ve školách i ve volném čase. Úvodní referát
aktivit v přírodě a ve městě. Důležitou fázi bude se zabýval jen zdánlivě futurologickým tématem
tvořit závěrečné několikadenní setkání a výměna – vztahem humanismu a biotechnologického pokroku ve výchově a učení. Několik autorů se z obeczkušeností mladých lidí z různých zemí.
nějšího pohledu věnovalo charakteristice výchovy
Dobrodružná výchova pro skupiny mládeže využí- v přírodě. Další dva až tři autoři osvětlovali podmínky učení se při aktivitách v přírodě. Dva příspěvky
vající aktivity v přírodě
Představil se zde další mnohonárodní projekt (Ang- se týkaly významu norského „friluftslivu“. Znovu
lie, Německo, Rakousko, Norsko) Discovery – pro- se diskutovaly otázky postavení žen v aktivitách
jekt pro mladé ženy. Nabídne práci se skupinami v přírodě, vztahu násilí a aktivit v přírodě a přínosu
sociálně postižených žen. Cílem je nabídnout aktivit v přírodě pro nezaměstnané.
ženám nové prostředí pro seberealizaci, zvýšit jim Na konferenci proběhly volby do výboru, který
byl poněkud pozměněn a rozšířen. Velkým přínosebevědomí a podnítit jejich vztah k přírodě.
sem bylo to, že se podařilo získat finanční dotace,
pro EOE začali na částečný úvazek pracovat Carla Sack z Marburgu a Dorin Festeau z Buckinghamshire Chilterns University College UK.

Pátá
Gender
Pátá konference se konala v německém univer- Pro ty, kteří se zabývají problematikou dívek nebo
sitním městě Marburgu v dubnu 2001 a měla chlapců či jejich integrací. První z projektů by
podobnou organizaci jako druhý kongres konaný se chtěl zabývat vztahem „gender“ problematiky
v Rakousku. Její jednání výstižně charakterizuje a kulturou. Druhý tréninkovým kurzem, ve ktenázev Building up European Network of Knowledge rém by došlo na výměnu zkušenosti a metod, jak
Transfer. Spoluorganizátorem byla organizace BSJ vést mladé lidi k tomu, aby si rozuměli a vzájemně
(Spolek k podpoře pohybově a sportovně oriento- se respektovali.
vané sociální práce s mládeží). Kongresu se zúčastnilo sedmdesát lidí ze sedmnácti evropských zemí. Přistěhovalectví
První úvodní referát se zabýval zajímavým téma- Týkající se těch, pro které je důležité téma integtem, jak Odyseova zvědavost souvisí s dnešní kon- race do života v nové zemi. Z diskuse vzešel návrh
cepcí výchovy pomocí dobrodružství, druhý referát na setkání mládeže z různých zemí, na kterém si
se věnoval globalizaci a jejím důsledkům pro soci- mohla vyměnit zkušenosti.
ální učení. Účastníci pracovali v sedmi sekcích.
V nich proběhly úvodní referáty a rokovalo se o růz- Sociální problémy
ných směrech sociální práce využívajících aktivity Pro ty, kteří jsou vyloučeni z příležitostí přístupných
v přírodě a zkušenostní učení. V závěru konference pro většinu populace. Zde vzniklo pět projektů. Čtyři
účastníci referovali o projektech, které by měly být předpokládají setkání odborníků ze sedmi evropv budoucnu zpracovány.
ských zemí, kteří by si vyměňovali zkušenosti o tom,
Sekce, zájmové skupiny a zaměření některých jak mladé lidi v projektech více motivovat, jak vybírat
z navrhovaných projektů:
spolupracovníky, jak provádět hodnocení programů
a jak probíhá reintegrace mladých lidí do společnosPostižení
ti. Jeden projekt by se měl zabývat problémy vyhleTi, kteří mají problémy s učením a jsou tělesně či dávání práce pro mladé lidi bez příležitostí.
mentálně postižení.
V této sekci byl připraven projekt na vytvoření Některé z diskutovaných projektů byly dále rozdomovské stránky s názvem Outdoor adventure pracovány a přijaty v EU. Z našeho pohledu může
education for people with disabilities. Další projekt být zajímavý projekt European Integrative Network
předpokládá svolání několika desítek odborníků of Outdoor Adventure Education and Experiential
vedoucích programy aktivit v přírodě s postiženými Education. Podílí se na něm zástupci ze čtyř evroplidmi a zahájit výměnu zkušeností.
ských zemí – Německa, Anglie, Polska a Portugalska.
Mělo by dojít na zpracování přehledu o organizaPrevence
cích, které pracují v oblasti programů pro postižené
Pro ty, kteří jsou přitahováni drogami, násilím a jsou osoby využívající metody výchovy v přírodě a vytvosociálně znevýhodnění. První z projektů představu- ření evropského certifikovaného studia zaměřenéje setkání mládeže z několika států na plachetni- ho na výchovu v přírodě s mladými lidmi s různýcích, druhý nabízí zástupcům šesti států tréninkový mi druhy postižení. Další přijatý projekt se nazývá
kurz v Anglii.
Non-Formal Education through Outdoor Activities
a je tvořen sítí, ve které jsou zástupci třinácti evropŠkola a práce s mládeží
ských států z různých škol a organizací. Chce shrHledání vztahů mezi různými systémy. V této sekci nout zkušenosti z praktické práce, vytvořit manuál
byly připraveny dva projekty zaměřené na výměnu a hodnotící kriteria posuzující kvalitu práce a podzkušeností. První nabízí setkání ve Skotsku a spo- pořit činnost vzorového centra.
lečné objevování nových aktivit a druhý krátkou
studijní návštěvu v Kolíně nad Rýnem, kde by bylo Šestá
možno diskutovat o nových přístupech ve vztahu Šestá konference se poprvé konala v zemi, která
ještě nebyla členem EU. Uskutečnila se v říjnu roku
škola a práce s mládeží ve volném čase.
2003 v Polsku poblíž Štětínského zálivu v místě
Czarnocin, kde se nalézá Škola aktivní rekreace
Příroda a setrvalý rozvoj
Nalézání vztahů k přírodě s ohledem na udržitelnou Frajda. Na organizaci se podílela EUCC – Evropská
budoucnost. Dva projekty připravovaly setkání mlá- unie pro ochranu pobřeží. Konference byla finandeže z několika evropských států v Polsku a Portu- cována z prostředků EU prostřednictvím programu
galsku. Třetí projekt navrhuje přípravný kurz pro ty, Mládež a konala se pod názvem Sharing Diversity
and Building up European Networks.
kteří využívají zkušenostní učení pro mladé lidi.
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V úvodní řeči shrnul prof. Becker dosavadní úspěchy, využívající různorodost přístupů a evropské
kontakty. V hlavním referátu upozornila prof. Humberstone na vztahy politiky, teorie a praxe k aktivitám v přírodě. Vyzvedla vliv prožitků a zkušeností
získaných v přírodě na intelektuální a tělesný rozvoj mladých lidí. Podpořila hledání nových metod
práce a vytváření vztahů mezi východní a západní Evropou. Druhý referát se zaměřil na přípravu
odborníků v turismu a rekreaci v Polsku a třetí analyzoval práce zabývající se vztahem mladých Norů,
žijících v severních oblastech, k přírodě.
V dalších workshopech referovali přednášející
o následujících tématech: aktivity v přírodě prováděné s lidmi po mozkové mrtvici v Portugalsku; koncepce využívající pro práci s mládeží tělo a pohyb
jako pedagogické prostředky (zkušenosti z Marburgu); historie zkušenostní výchovy z pohledu
východní Evropy; příklad programu pro 14–18letou
mládež se sociálními problémy v Rakousku; příklady projektu osobnostního rozvoje pro dospívající
v ČR; uplatnění ekologie v celostních programech
dobrodružné výchovy v Helsinkách; program osobnostního rozvoje pro školy v Anglii (Brathay Hall)
a hodnocení jeho vlivu na žáky; praktická cvičení
demonstrující vztahy mezi lidmi a místem z pohledu environmentální výchovy; představení německo-polského projektu pro mladé lidi s postižením
nazvaným Grenzströme, který zajišťuje německé
Centrum pro environmentální a dobrodružnou
výchovu; využití hry s vlastním stínem (stínové
divadlo) v kurzech pro sociálně znevýhodněnou
mládež.
V září roku 2004 proběhl další evropský seminář,
pořádaný The Brathay Hall Academy v Anglii ve spolupráci s Institutem EOE pod názvem Old Traditions
and New Trends: Examining What is Continuous
and What is Changing in Young People’s Lives and
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KONFERENCE
EVROPSKÝCH ČLENŮ AEE
PROBĚHLA POPRVÉ V ČESKU

Jakub Kokeš (1980),
student Fakulty
tělesné kultury UP
v Olomouci (obor
rekreologie), spolupracovník organizací Na pohodu, o.s.,
AZ-Dialog, s.r.o. kuba@parare.com

Setkání evropských členů AEE a jejich přátel se letos Staré Dyje. Druhá část dne je zavedla do lednickouskutečnilo v České republice (o AEE viz Gymnasi- valtického areálu. Druhý den přinesl účastníkům
on 1, 43–46). Evropská část AEE (EEE) se každo- možnost vybrat si z nabídky outdoorových aktivit,
ročně schází na společné konferenci pořádané vždy a to skalního lezení, jeskyňářství, jezdectví a prov jiné zemi a jinou organizací. Cílem tohoto setkávání hlídky Macochy.
je vzájemné obohacení se a inspirace, odborný roz- Samotná konference začala v pátek 30. dubna, kdy
voj celé oblasti. V rámci této odborné akce zasedá si účastníci vybírali jednotlivá témata a workshoi představenstvo EEE a volí se jeho noví členové.
py. Těch se nabízelo opravdu nepřeberné množství
Letos se konference vůbec poprvé uskutečnila v jed- a bylo velmi těžké uvážit, kterého z nich se zúčastné ze zemí střední a východní Evropy a navázala nit. Díky stanovenému časovému harmonogramu
tak na závěry minulého zasedání EEE v Nizozemí. se navíc pokaždé dva až tři workshopy překrývaly.
Zúčastnili se ho odborníci nejen z USA a Kanady, Což mrzelo o to více, že byly všechny velice zajímaale především z Evropy: Francie, Portugalska, Itá- vé, navštěvovat všechny tudíž znamenalo vyvinout
lie, Turecka, Německa, Nizozemí, Česka, Slovenska, nadlidské úsilí.
Ruska, Estonska a dalších zemí. Konference pro- Pro ukázku bych zmínil jeden z nich. Pro mne se stal
běhla od 30. dubna do 2. května 2004 v údolí Bílé nejzajímavějším workshop Rogera Greenawaye
vody v Moravském krasu, v oblasti zvané Baldovec. na téma „rozšiřování zkušeností“. Workshop byl
Organizací byl pověřen člen EEE společnost Project zcela „vyprodaný“, zúčastnilo se ho zhruba třicet
Outdoor, s.r.o. ve spolupráci s Katedrou rekreologie lidí. Začínali jsme na fotbalovém hřišti, ale velice
FTK UP v Olomouci.
netradičně. Hráli jsme fotbal: podle všech pravidel,
Evropská konference má své ojedinělé charakteris- s rozhodčím, jediný detail, kterým se lišil od toho
tické rysy. Oficiální řeči a strojené výstupy k ní sotva klasického, byl ten, že jsme hráli bez míče. Chvilpatří. Toto odborné setkání je spíše mítinkem profe- kami se tato hra jevila jako velice groteskní. V jedsionálů z oboru a přátel, kteří pracují jako vzdělava- nom okamžiku nastal incident, kdy se střetli dva
telé ve firmách, experimentální vychovatelé, učitelé hráči, došlo mezi nimi k roztržce, do které se vmísili
na školách, facilitátoři a terapeuti. Z každé země smí další hráči. V tu chvíli Roger hru ukončil, utvořili
přijet jen několik zástupců, pokud možno z různých jsme jeden velký kruh. Situaci jsme si několikrát
organizací. Každý z účastníků může nabídnout svůj zrekapitulovali ve zpomalených frekvencích, aby
workshop či přednášku na libovolné téma, které je všem bylo jasné, co se stalo. Potom jsme ve trojipak zařazeno do programu. Díky tomu je konference cích probírali, co se tedy stalo a proč? Skupinky
obsahově nesmírně bohatá, účastníci mají možnost se stále zvětšovaly a my začali být mnohem konvybrat si z několika paralelně probíhajících předná- krétnější. Formou trychtýře, jak to Roger nazýšek a workshopů. Konference se koná v neobvyk- val, jsme se dostali k jádru problému a byli jsme
le pozitivní atmosféře vzájemné otevřenosti, aktiv- schopni v různě velkých skupinách o této události
ního pracovního nasazení a až dětsky nespoutané, diskutovat. Workshop končil asi dvacetiminutovou
tvořivé hravosti. Tyto komponenty dávají dohromady debatou, kdy se nám Roger snažil vysvětlit, že jde
logický celek a je snahou organizátorů, aby se účast- o jednu z forem, jak získat zpětnou vazbu k určité
níci vzájemně poznali a vytvořili na několik dní uza- události. Mimochodem, Roger Greenaway je špičvřenou pracovní komunitu. Z tohoto důvodu nejsou kou v oblasti aktivní zpětné vazby. (více informací
příjezdy a odjezdy návštěv možné. Vnější svět to můžete nalézt na www.reviewing.co.uk).
někdy zcela špatně chápe jako jisté elitářství a sna- Konference pro mne znamenala velký odborný příhu o výlučnost.
nos a doporučil bych ji všem lidem, kteří se zabýLetos se sešlo více než padesát účastníků z jeden- vají oblastí zážitkové pedagogiky, výchovy v přírodě
advaceti zemí. Někteří z nich (především z USA) a experimentálního vzdělávání. Nejenom, že poznáse potkali již na prekonferenci, která proběhla te spoustu zajímavých lidí, ale vytvoříte si současně
o dva dny dříve. Její obsah byl zaměřen na pozná- zajímavé kontakty po celém světě, získáte mnoho
vání krás jižní Moravy. První den zavedl účastní- odborných materiálů a metodických zkušeností.
ky do oblastí vinných sklípků, kde měli možnost Proto kdo máte zájem a nevyužili jste tuto možnost
poznat krásy přírody z kánoí, kterými brázdili vody letos, můžete to zkusit příští rok, tedy ahoj v Turecku!
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NATIONAL CENTER
ON ACCESSIBILITY,
BRADFORD WOODS

Mgr. Petr Kubala,
interní doktorand
na Fakultě tělesné
kultury UP v Olomouci,
instruktor Outward
Bound – Česká cesta, s.r.o. a Hnutí
GO! pkubala@centrum.cz

V období od srpna 2002 do stejného měsíce roku 2003 jsem pobýval v americké Indianě. Pracoval jsem
jako instruktor v centru Bradford Woods (BW), které administrativně patří pod univerzitu Indiany. V té
době stálo na pozemku centra i sídlo Národního centra pro přístupnost (National Center on Accessibility –
dále NCA). Obě organizace souvisí s tématem druhého čísla Gymnasionu, a proto bych je v této rubrice
rád představil. NCA zasahuje do oblasti výzkumu, poradenství a legislativy, BW je výbornou modelovou
ukázkou pro práci s lidmi s postižením.

Indiana University (IU)

Univerzální design

Podle filosofie NCA neexistuje „průměrný člověk“
IU je velkou univerzitou, pod kterou spadá jak NCA, s „průměrnými charakteristikami“ jako výška, věk,
tak BW. Slouží asi třiceti šesti tisícům studentů. pohybové schopnosti, stav zraku a sluchu a tak
Je jednou z předních univerzit v USA zabývajících dále, podle kterého by se design udělal. Naopak
se oblastí výchovy v přírodě a zážitkové pedagogi- je potřeba myslet na specifické rozdíly v charakky. Výuku a výzkum zajišťuje fakulta zdraví, výcho- teristikách lidí, například na dospělé, děti, mládež,
vy v přírodě a rekreace (School of Health, Physi- důchodce, lidi využívající vozík, lidi se zhoršecal Education and Recreation). Fakulta má čtyři ným zrakem, sluchem, lidi s mentální poruchou
oddělení: Department of Applied Health Science a podobně. Univerzální design zařízení a produktů
(oddělení aplikované vědy o zdraví), Department je jedním ze základních kamenů práce NCA. Je to
of Kinesiology (oddělení kineziologie), Department snaha o navrhování designu tak, aby byl co nejpříof Recreation and Park Administration (odděle- stupnější pro všechny lidi.
ní rekreace a správy parků) a Division of Recrea- V únoru 2003 jsem se zúčastnil konference ředitional Sports (divize rekreačních sportů). Činnost telů environmentálních center, na které proběhl
NCA, BW a několika dalších sekcí včetně Institute i workshop vedený zástupcem NCA. Téměř nevidomý
for Outdoor Leadership and Education (Institut pán nám vysvětloval, jaké různé aspekty se berou
pro vůdcovství a výchovu v přírodě) zastřešuje v úvahu při univerzálním designu. Mnoho z nich by
oddělení rekreace a správy parků.
mě vůbec nenapadlo, jako například využívání kontrastních barev pro lidi se zhoršeným zrakem, nutnost myslet na velikost úhlu sklonu cest s ohledem
na lidi používající vozík a podobně. Z poznámek
National Center on Accessibility
z workshopu vybírám sedm principů univerzálníNárodní centrum pro přístupnost (slovo „přístup- ho designu: 1. Rovné využití – design je použitelnost“ je myšleno ve významu umožnění přístupu ný a prodejný pro lidi s rozličnými schopnostmi.
míst a aktivit pro všechny) bylo založeno roku 1992 2. Flexibilita v použití. 3. Jednoduché a intuitivní
za spolupráce IU a Správy národních parků. Poslá- použití – je jednoduše pochopitelné, bez ohledu
ním organizace je propojit potřeby a preference lidí na uživatelovu zkušenost, znalost, jazykové doveds postižením s lidmi a organizacemi, které se zabý- nosti či úroveň koncentrace. 4. Vnímatelné inforvají plánováním programů a výrobou a stavbou mace – design komunikuje potřebné informace
zařízení. NCA se snaží rozvíjet osvětu o začlenění uživateli efektivně, bez ohledu na okolní podmínky
lidí s postižením v oblasti parků, rekreace a cestov- či schopnosti vnímání uživatele. 5. Tolerance chyby
ního ruchu. Podílí se též na tvorbě legislativy v dané – design minimalizuje rizika a nepříznivé následky
oblasti. Její služby využívají například manažeři náhodných nebo nezáměrných činů. 6. Nízká fyziczařízení, architekti budov i architekti krajiny, koor- ká námaha – design lze použít úspěšně a pohodlně,
dinátoři programů, stavební inženýři, designéři s minimální únavou. 7. Prostor pro přístup a použivýstav, advokáti a další. NCA poskytuje služby tí – přiměřená šíře a prostor je zajištěn pro přístup,
v oblasti výzkumu, technické podpory a vzdělávání. dosah, manipulaci a použití bez ohledu na velikost
Sídlem kanceláří bývalo centrum Bradford Woods. uživatelova těla, postavu, či pohyblivost.
Před několika týdny se kanceláře přesunuly přímo
do areálu IU v Bloomingtonu.

Jízdda na kánoi. | foto © Zdenka Malotová
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Bradford Woods
Aplikaci zásad univerzálního designu a podpory přístupu se pokusím přiblížit na centru Bradford Woods. V BW jsem strávil rok jako instruktor výzvových
a environmentálních programů, několikrát jsem
se dostal jako pomocník na letní tábory pro lidi
s postižením.
Centrum patří administrativně pod Fakultu zdraví,
tělesné výchovy a rekreace na IU, oddělení rekreace a správy parků. Nachází se asi čtyřicet kilometrů na sever od univerzitního města Bloomington,
uprostřed lesů mezi městečky Martinsville a Moorsville. Byť je Indiana známá jako země kukuřičných
polí a téměř žádných kopců, BW se nachází v krásné zalesněné krajině, obklopující přehradu v mírně
zvlněném terénu.
Již od roku 1941 zde probíhají rekreační, výchovně-vzdělávací a osobnostně rozvojové programy
pro mládež i dospělé. Tehdy odkázal John Bradford
svůj pozemek o rozloze devět set akrů indianské univerzitě. Pod vedením Dr. Reynolda Carlsona se začalo rozvíjet centrum výchovy v přírodě. V roce 1952
vymyslelo několik studentů IU plán, jak využít BW
pro tábory pro děti s postižením. Tehdy začala spolupráce s Riley Children Foundation (fond nemocnice Riley). Tento fond financuje účastníkům pobyt
v táboře. Od roku 1957 se začaly v BW provozovat
programy environmentální výchovy a později přibyla sekce výzvových, osobnostně rozvojových programů pro mládež i dospělé. V současné době má
BW tři podjednotky – Sekce výzvové výchovy, Sekce
environmentální výchovy a Sekce pro tábory a pronájem zařízení. BW ročně hostí více než dvacet pět
tisíc účastníků. V textu se budeme dále zabývat
posledně jmenovanou sekcí, která se stará o programy pro lidi s různým typem postižení. V tomto
ohledu bylo BW průkopníkem a sloužilo jako model
pro jiná centra v celých USA.

K profesionalitě centra přispívá jak dlouholetá zkušenost v oboru, tak i spojení s IU jako jedním z ohnisek oblasti výchovy v přírodě a zážitkové pedagogiky. Kvalitu letních táborů a environmentálních
programů potvrzuje naplněná kapacita centra, kvalita výzvových programů je podpořena takzvanou
„červenou akreditací“ AEE (Association for Experiential Education – viz Gymnasion 1, 43–46), kterou
se může pochlubit jen pár center v USA. Za zmínku
ještě stojí, že na pozemku BW se nachází ředitelství
ACA (American Camping Association), zastřešující
organizace pro táborová střediska v USA.

Letní tábory pro děti s postiženími

Sekce pro tábory a pronájem zařízení pořádá akce
po celý rok, od jednodenních programů pro rodiny
s dětmi až po týdenní letní tábory. Letní tábory jsou
hlavní činností a na tříměsíční sezónu zde bývá
zaměstnáno kolem sedmi desítek instruktorů.
Úspěch programů v BW je založen na dvou hlavních
faktorech. Kvalitní zařízení umožňuje přístup účastníkům do určitých míst a zajišťuje maximální eliminaci potíží, které jim jejich postižení přináší. Zařízení
samo o sobě by se však neobešlo bez kvalitně trénovaných instruktorů, kteří ho umí správně využívat.
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místo pro společné akce celého tábora.
Účastníci bydlí v chatkách s kapacitou asi dvaceti
míst. Chatky jsou přístupné na vozíčku, včetně otví- Amfiteátr
rání dveří. Vnitřní úpravy zahrnují například výšku Amfiteátr byl postaven v roce 1996 a o tři roky pozpostelí, prostor mezi postelemi, přístup na toaletu ději získal první místo v soutěži exemplářů univera do sprch. V průběhu tábora bydlí s účastníky zálního designu. NCA vydalo malou brožurku popiv chatce i instruktoři.
sující charakteristiky univerzálně použitého amfiteDalší potřebou je pohyb, který umožňují stezky a ces- átru (NCA: Bradford Woods Amphitheater: A Case
tičky. Některé jsou betonové, jiné z jemného štěrku, Study in Universal Design): 1. Každé ze 174 sedadel
všechny pak se snahou o minimální sklon, aby lidé může být použito kýmkoli – lidmi s postižením
na vozíčku či lidé užívající berle byli co nejvíce samo- i bez něj, člověkem využívajícím i nevyužívajícím
statní. Kolem stezek se nachází několik otevřených pomocný pohybový prostředek. 2. Každá úroveň
přístřešků, kde je možno zahrát se skupinou nějakou divadla i pódium jsou přístupné ze všech stran ceshru nebo se schovat v případě deště.
tou nepřesahující pětiprocentní sklon. 3. Pomocný
Jídelna je významnou budovou, která slouží nejen poslechový systém a zvukový amplifikační systém
pro potřeby nasycení. Pojme až dvě stě lidí a je vel- umožňují lidem s problémy sluchu sedět na ktemi vhodná pro večerní programy, zahrnující všech- rémkoli místě. 4. Všudypřítomné spodní osvětlení
ny účastníky. Dvě menší dřevěné chatky poskytují zajišťuje bezpečnost při cestě ze schodů pro starší
prostor pro další tvořivé aktivity.
lidi a pro ty, kteří používají hole a berle. 5. ElekV lékařské budově sídlí doktorka, která se stará trické zásuvky umožňují další osvětlení, nabíjení
o případné problémy účastníků. Je zde i několik baterií vozíčků nebo použití ventilátorů a jiných
pokojů pro speciální případy a taky vlastní generátor elektřiny pro případ výpadku elektrického
proudu.
Kromě dostatečného vybavení jsou neméně potřebné a zajímavé aktivity, které jsou nabízeny v programu. Ve středisku je přístupný bazén, areál
pro lukostřelbu včetně luků upravených tak, aby
se mohly zúčastňovat i děti s nízkými pohybovými
schopnostmi. K centru patří také velká přehrada,
na které se provozuje plavání, jízda na kánoi a projížďky na lodi. Významným prvkem jsou lanové
aktivity zahrnující nízké i vysoké lanové překážky
a lezeckou stěnu, všechny upravené pro bezpečné
využití lidí s postižením. Specifickým místem je
amfiteátr, ve kterém se konají koncerty a večerní
táboráky se scénkami. Slouží také jako venkovní

Představení v amfiteátru. | reprodukce z brožury

Schodiště s přístupovými cestami.
Vpravo nahoře sklápěcí lavička, která uvolní místo.
.pro člověka na vozíku. | reprodukce z brožury.

zdravotních potřeb.

menou.

Kvalitní instruktoři

Filosofie práce

Vedle kvalitního zařízení a odborného vedení
ze strany koordinátorů hrají instruktoři klíčovou
roli v úspěchu programu, neboť jsou to oni, kteří
tráví dvacet čtyři hodin denně s účastníky letních
táborů. Jak už zaznělo, na léto je zde zaměstnáno
asi sedmdesát instruktorů. Jejich poměr k účastníkům je zhruba 1:3. Instruktoři mají specifické role.
Vedoucí chatek, jejich zástupci a pomocníci zodpovídají za chod života skupiny, která obývá jednu
chatku. Což zahrnuje péči o účastníky a vytváření
programu dne pro skupinu. Druhou skupinou jsou
specialisté jako instruktoři lanových aktivit, lukostřelby a plavčíci.
Ne všichni instruktoři jsou však vystudovanými
odborníky, kteří dostávají své role podle zkušeností a kvalifikace. Významnou přípravu představuje
intenzivní týdenní trénink před začátkem sezóny,
ve kterém dostanou instruktoři základní výbavu.
Kromě seznámení se s centrem, bezpečnostními
standardy a pravidly musí v rámci kurzu především
pochopit jednotlivé typy postižení a s nimi spojené
potřeby. Instruktoři se učí, jak komunikovat a jak
zacházet s jednotlivými případy. Důležité je zaměření na to, jak by šlo realizovat konkrétní nápad,
hledání cest, jak se účastník může zapojit do dění
v táboře a tím podněcovat jeho vlastní touhu
vyzkoušet něco nového.
Tábory jsou pro instruktory velmi náročné, neboť
mají v týdnu jen třicet šest hodin volna. Znamená
to, že jeden turnus skončí v pátek odpoledne a další začíná v neděli ráno, a tak to běží po dobu delší
než dva měsíce. Přesto je vidět velké nasazení organizátorů, účastníci si odvážejí nezapomenutelné
zážitky. Pro ně to často bývá nejlepší týden v roce
a většinou si pamatují instruktora či událost, která
se udála před pěti lety a na kterou nikdy nezapo-

Vodní aktivity na jezeře. | foto © Zdenka Malotová

Celý program je zaměřený na účastníky a na jejich
potenciál. Skutečně jde o hledání každé příležitosti, jak vyzkoušet něco nového, jak pokořit stávající hranice. Účastníci s postižením jsou si dobře
vědomi svých omezení a mají touhu je překonat
nebo hledat cesty, jak se s nimi nejlépe vyrovnat.
Slovo výzva je zde na denním pořádku a instruktoři
se snaží pomoci účastníkům nejrůznější výzvy přijímat. Jako příklad bych rád uvedl závěrečnou aktivitu kurzů, kterou je osobní výzva. Každý účastník
má možnost vybrat si nějakou podle svého zájmu.
Bývá to například přeplavání jezera, lezení na věž
nebo vyjetí na vozíku do prudkého kopce, místně
zvaného „kardiak“.
Viděl jsem chlapce, který měl velké problémy s chůzí. Zvolil si výzvu obejít jednu trasu jen s berlemi,
bez vozíku. Na lezecké věži se zase ocitl účastník,
který neměl nohy od kolen dolů, přesto dokázal
vylézt až nahoru. Někdy jsem si říkal, jestli má
pro některé účastníky ta která aktivita smysl. Působili jako úplně pasivní, jakoby ani nevnímali, co
se s nimi děje. Pak jsem ale stál u jedné instruktorky, které její svěřenec vyprávěl, jak se mu líbilo
to a ono, jak si pamatuje, když si s ním před třemi
lety povídala, pamatuje si každé slovo toho rozhovoru. Příkladů, které hovoří o tom, že instruktorská
práce s těmito lidmi má smysl a že přináší ovoce,
je bezpočet.

Přenos zkušeností
Domnívám se, že NCA je zajímavou organizací
pro lidi, kteří mají zájem rozvíjet práci s postižením
v České republice. I když některá pravidla budou
zřejmě specifická pro americkou kulturu, je toho
hodně, co může být přenosné a uplatnitelné. Více
o NCA najdete na stránkách www.ncaonline.org.
Bradford Woods je pro mě centrem s vysoce propracovanou metodikou vedení programů v oblasti
environmentální výchovy, výzvové výchovy a práce
s handicapovanými lidmi s důrazem na bezpečnost
ve všech ohledech a příkladem organizace s dobrým řízením a firemní kulturou. Více informací
najdete na stránkách www.bradwoods.org. Podrobnosti o IU najdete na stránkách www.indiana.edu,
respektive www.indiana.edu/~recpark/.
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ZAHRANIČNÍ
ORGANIZACE
v oblasti terapeutické rekreace
a aplikovaných pohybových aktivit
National Therapeutic Recreation Society (NTRS)
American Therapeutic Recreation Society (ATRS)
International Federation of Adapted Physical Activities (IFAPA)

Terapeutická rekreace
Termín terapeutická rekreace (TR) není v české
odborné literatuře příliš známý, neboť problematice pohybových aktivit u osob se zdravotním
postižením se u nás věnují spíše odborníci z oblasti
aplikovaných pohybových aktivit (APA). Profil absolventů oboru APA (resp. ATV, tj. aplikovaná tělesná
výchova) jim umožňuje věnovat se oblastem tělesné výchovy, sportu a také oblasti pohybové rekreace. Disciplína TR jakož i profesní skupiny v této
oblasti jsou v anglické literatuře prezentovány pouze jako organizace s působištěm v USA. Dle mých
informací neexistují mezinárodní zastřešující organizace, proto na tomto místě představím dvě výše
zmíněné z oblasti TR a poté mezinárodní organizaci
z APA. Základní rozdíl mezi proudem APA a TR je
v tom, že APA se zaměřuje více na oblast pohybových aktivit, zatímco TR na více oblastí. Patří mezi
ně například dramika, hudební a výtvarná výchova,
tělocvičná rekreace, dobrodružná a zážitková pedagogika, případně pobyty v přírodě (Sherrill, 2004,
69).

ACE INTEGRACE
ACE INTEGRACE
ACE INTEGRACE
ACE INTEGRACE

Definice

Terapeutická rekreace napomáhá prostřednictvím
výchovy a rekreace osobám se zdravotním oslabením či postižením rozvíjet se a využívat volného
času způsoby, které zlepšují jejich zdravotní stav,
funkční dovednosti, nezávislost a kvalitu života
(NTRS, 2000).
Terapeutická rekreace je forma poskytování terapeutických a rekreačních služeb osobám se zdravotním
oslabením či postižením. Jejím primárním cílem je
znovuobnovení či rehabilitace ve smyslu zlepšení
fungování a nezávislosti společně se snížením či eliminováním projevů onemocnění či postižení (ATRA,
1987).

Historie TR v USA

Původ terapeutické rekreace lze objevit již v padesátých letech devatenáctého století, kdy došlo na kritiku poměrů ve vojenských nemocnicích. Formální
ustanovení této profese následovalo po druhé světové válce, kdy americká společnost cítila potřebu
postarat se o postižené hrdiny – veterány druhé
světové války (ATRA, 1999). TR v té době vycházela ze dvou hlavních přesvědčení: rekreace může
být používána jako prostředek pro terapii, rekreace
jako taková naplňuje specifické potřeby hospitalizovaných jedinců. Padesátá a šedesátá léta byla
charakteristická hledáním náplně TR, respektive
cesty mezi TR a „nemocniční rekreací“. Toto hledání bylo naplněno v roce 1966, kdy se NTRS stalo
čtvrtou složkou Národní asociace rekreace a parků – National Recreation and Park Association (Van
Andel, n.d.). V roce 1967 tato asociace také poprvé
publikovala časopis Therapeutic Recreation Journal. V roce 1971 asociace přijala „NTRS standardy
pro psychiatrická zařízení“ a v roce 1978 vyvinula
„Standardy pro služby v oblasti TR společně s návrhy pro lokální programy pro osoby se specifickými
potřebami“.

Ilustrační foto © archiv občanského sdružení Užitečný život
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Rok 1981 byl zlomovým, protože NTRS se podařilo kace Best of Adventure Recreation. Výše zmíněný
vytvořit akreditační program certifikací v oblasti TR vědecký časopis Therapeutic Recreation Journal
(NRPA Staff, 2000). Což je v americkém prostředí vychází jako čtvrtletník, NTRS a ATRA navíc vydává
velmi důležité, neboť samotné absolvování určitých jedenkrát ročně vědecký časopis Annual in Therastudijních oborů ještě nezaručuje plnou akreditaci peutic Recreation. ATRA mimo jiné vyprodukovala
v dané oblasti. Uchazeč ji musí většinou získat spl- i následující publikace: Standards for the Practice
něním určitých kritérií a formálních testů. Podle Van of Therapeutic Recreation (2000), Research in TheAndela (n. d.) však NRPA neposkytovala TR dosta- rapeutic Recreation (2003) či Recreation Therapy:
tek prostoru pro autonomní rozhodování a proto Aviable Option in Rehabilitation Treatment (2003).
se také skupina členů pod vedením pana Davida Obě výše zmíněné organizace tedy hrály a stále
C. Parka rozhodla založit novou asociaci (Ame- hrají významnou roli v oblasti prosazování práv
rican Therapeutic Recreation Association), která osob s postižením v kontextu volnočasových aktise stala největší profesní organizací pro oblast TR vit, zejména v oblasti jejich práv na plnohodnotný
(Austin, 2004). Tyto dvě organizace se samostatně život, mimo jiné také s využitím služeb TR.
snažily o propagaci TR a v roce 1991 spojily své
síly v akreditačním procesu odborníků v oblasti TR.
NTRS a ATRA jsou velmi aktivní v oblasti publikační činnosti. Například v roce 1987 vydali publikaci Philosophy of Therapeutic Recreation, v roce
1996 následovala kniha Philosophy of Therapeutic
Recreation II: Ideas and Issues, v roce 2000 publi-

INTEGRACE INTEGRA
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INTEGRACE INTEGRA
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Terapeutická rekreace
versus aplikované pohybové aktivity
Stávající prezidentka organizace International mezinárodní asociace IFAPA, která má v současnosFederation of Adapted Physical Activities Claudie ti činné regionální organizace na jednotlivých konSherrill (2004, 4) definuje aplikované pohybové tinentech. V roce 1991 začalo v Belgickém městě
aktivity jako systém výchovy a vzdělávání, trénin- Leuven Evropské magisterské studium APA s cílem
ku a povzbuzování, který je naplňován kvalifiko- poskytnout kvalitní základ a příklad programům
vanými odborníky. Cílem tohoto snažení je zlep- APA v Evropě. Tento model stále existuje a je unišení dosahování cílů v oblasti pohybových aktivit kátní tím, že za studenty do Leuven přijíždějí vyuu jedinců různého věku, kteří mají určitá pohybo- čující z mnoha zemí Evropy, aby se s nimi podělili
vá či společenská omezení. Oblast APA se podob- o jejich znalosti a zkušenosti. Další snahou o kooně jako TR začala rozvíjet po druhé světové válce, peraci v oblasti APA v Evropě byl projekt Thenavznik mezinárodní zastřešující organizace IFAPA pa (Thematic Network in APA), který vznikl v roce
se datuje rokem 1973. První mezinárodní sympo- 1999 (Válková, 2003). Jelikož v Evropě neexistuje
sium se uskutečnilo roku 1977 v Montrealu, ale ucelený model TR, v mnohých zemích se aktivitám
zůstalo na dlouho osamocené. V roce 1984 posílilo v oblasti rekreace věnují právě odborníci z oblasodbornou komunitu vydávání vědeckého časopisu ti APA. Můžeme tedy říci, že termín APA v Evropě
Adapted Physical Activity Quarterly a odborného zastřešuje i oblast TR.
časopisu Palestra. V roce 1989 byla revitalizována
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DOMÁCÍ HŘIŠTĚ
Česká kulturní tradice výchovy a pobytu v přírodě je neuvěřitelně rozsáhlá a členitá. Vyšly z ní mnohé
organizace, instituce a společenství, které jen málokdy dokážeme přesně popsat a představit. Na tomto
místě proto vytváříme prostor pro jejich podrobné představení, pro detailní pohled na jejich činnosti
a zaměření. Chceme se ptát na jejich strukturu, cíle, metody, projekty i výsledky. Pokud budete mít zájem
představit své sdružení či společenství, o jejíž existenci by měli vědět i ostatní zájemci o zážitkovou
pedagogiku, neváhejte nám napsat.

NTEGRACE INTEGRACE
NTEGRACE INTEGRACE
NTEGRACE INTEGRACE
NTEGRACE INTEGRACE

Přehled kurzů Prázdninové školy
Lipnice zaměřených na integraci:
• 1994 MOSTY I (VI Z. Beneš): první kontakt
s lidmi s postižením, hozeni do vody začali
jsme plavat, slanění cyklistů z Brněnského
mostu v sedáku. Velké vystřízlivění, sejmutí
růžových brýlí.
• 1995 MOSTY II (VI V. Svoboda): čerstvý šéf,
tvrdili jsme linii nahozenou MOSTY 94. „Není
dělený program.“
• 1996 MOSTY III (VI V. Svoboda): vozíčkářka
v týmu.
• 1996 Seminarium I (VI V. Svoboda): projekt
pro učitele s cílem motivovat je pro přetvoření
jejich dětských skupin v integrované. Na kurzu
sluchově postižený.
• 1997 MOSTY IV (VI S. Vaštová roz. Horáková):
nový tým s novými ideami – bohužel
pro povodně jsme museli upustit od jeho
realizace.
• 1997 Seminarium II (VI V. Svoboda): poprvé
„chtěně“ zbourána bariéra typu postižení
(do té doby byly kurzy otevřené pouze
pro paraplegiky). Na kurzu nevidomý. V týmu
sluchově postižený. Děláme vysoká lana
a slanění.
• 1998 Seminarium III (VI V. Svoboda):
snižujeme význam integrace, intenzivně
hledáme smysl. Velkolepě potvrzujeme slanění
na skále a vysoká lana s lanovkou.
• 1998 Intertouch (VI O. Petrová): první
vlaštovka odjinud – nevidomá dívka v neintegrovaném kurzu. Naprosto báječné.
• 1999 Fénix (VI V. Svoboda): Integrace začíná
tam, kde se o ni přestává mluvit. Nevidomá
dívka v týmu. Touha po smyslu, cesta k duši.
Kouzelná větička v propagaci. V integraci mezi
účastníky jsme nepokročili.
VI = vedoucí instruktor(ka)
(zdroj: závěrečná zpráva kursu Fénix 1999 a interní dokumenty
Prázdninové školy Lipnice)
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„INTEGRAČNÍCH KURZŮ“
v Prázdninové škole Lipnice
a v Užitečném životě

Ze závěrečných zpráv
„integračních kurzů“ PŠL
Mosty 1996
Motto: Většina racků se ani nesnaží naučit víc
než základní prvky létání – stačí jim vědět, jak
se mají odlepit od břehu, popadnou něco k jídlu
a frrr zpátky. Některým rackům však jde především o létání, ne o jídlo. Nejraději ze všeho létají.
Seminarium 1997
Motto: Nejdůležitější je chuť překonávat problémy a něco zažít.
Hlavní axiom programů je „vše spolu“, kurzu se plně účastní i postižení, jejich začlenění
i do týmu.
Poznání života postižených: posadit se na vozík,
zkusit si na něm přejet pár bariér, vykonat několik
základních lidských potřeb, popř. zavázat si oči…
Na kurzu je několik náhradních vozíků, které
se v jeho průběhu stávají součástí života účastníků. Ti totiž přijímají výzvu zkusit si den na vozíku
se vším všudy.
Den na lanech: zdánlivě nerealizovatelné věci
se dají uskutečňovat – vysoká lana, nízká lana,

Kurz Mosty 1994. | foto © Petr Weigl

Prázdninová škola Lipnice pořádala od roku 1977
zážitkové kurzy, které byly přirozeně zaměřené
na zdravé mladé lidi. Nejen proto, že velká část programů na kurzech vyžadovala ne-li dobrou fyzičku,
pak alespoň zdravé tělo, ale snad i proto, že v osmdesátých letech zaujímala česká společnost jiný
postoj k lidem s tělesným handicapem, kteří jako by
„ani neexistovali“, prostě byli uzavíráni do „ghetta“.
A tak představa nevidomého či slabozrakého slaňujícího ze skály nebo vozíčkáře účastnícího se náročné terénní hry mohla přijít jen málokomu na mysl.
Onou myslí, která prolomila vžité konvence, byl
Milan Hanuš, a stalo se tak na Instruktorském kurzu
PŠL 1992, kde vznikl „integrovaný kurz“ jako cvičný
projekt. Do reality jej v roce 1994 převedl Zdeněk
„Cimrman“ Beneš se svým týmem, kurz dostal symbolický název Mosty a byl určený pro kombinovanou skupinu zdravých lidí a vozíčkářů – paraplegiků. Ve své době se jednalo o velký experiment,
neboť ze zkušených instruktorů Prázdninové školy Lipnice měl do té doby málokdo přímé zkušenosti s tělesnými postiženími. Některé programy
se dokonce občas rozdělily – vozíčkáři a „choďáci“
měli v podstatě svůj vlastní program. Tedy jen půl
kroku z onoho „ghetta“. Ukázalo se, že tudy cesta
nevede, či vede, ale je potřeba pokročit dál.
Mosty 1995 ten podstatný krok udělaly. Nejen
proto, že „objevily“ překrásné středisko Buková,
které od té doby hostilo mnoho dalších kurzů, ale
především dokázaly překročit téměř všechny hranice mezi účastníky – lidmi s handicapem i bez něj.
Skupina instruktorů kolem Vojty Svobody, Světly
Horákové (dnes Vaštové) a Lucky Vondrákové (dnes
Magerové) odvedla výtečnou práci na úrovni všech
jiných kurzů „Prázdninovky“, z nějž všichni účastníci odjížděli s plnohodnotnými prožitky a s jedním
navíc: se zážitkem z „integrace“, tedy překonání
psychických mezí mezi lidmi s postižením a zdravými. Ve stejném duchu proběhly Mosty 1996, kterých
se rovněž zúčastnila zhruba jedna čtvrtina vozíčkářů. Následující ročník (v roce 1997) byl na poslední
chvíli zrušen kvůli záplavám na Moravě.
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PÁR SLOV O HISTORII

Mgr. Lukáš Krump,
Ph.D., (1971) přednáší
na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, je koordinátorem
osobní asistence na UK, dlouholetý
instruktor a člen vedení (jednatel)
Užitečného života, o.s., instruktor
Prázdninové školy Lipnice.
krump@karlin.mff.cuni.cz
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Ze závěrečných zpráv „integračních
kurzů“ PŠL
Seminarium 1998
Motto:
Vzájemná
integrace
zdravotně
(ne)postižených.
Projekt Kateřinky (aneb Touha po smyslu) – celokurzová hra: na začátku je prázdné „muzeum“,
které na konci září vystavenými díly účastníků,
připomínkami programů. Je to program, který
dává do určitého kompaktu a staví do jiného světla již proběhnuté programy a vytvořené artefakty
z různých dílen. Účastníci sami jsou „nepasivními“
exponáty muzea.
Nastartování kurzu a propojení účastníků
před začátkem: účastníci byli požádáni, aby zasadili opravdová semínka a zaslali koláž na téma
očekávání.
Klasická „prázdninovková“ hra Le Mans: velmi
úspěšná i na intergrovaných kursech.
Vysoká lana: jsou již zavedeným programem, tvoří
je nízká lana, slaňování, trámky ve výšce a lanovka. Je bezpodmínečně nutné, aby před samotnými lanovými aktivitami proběhla ještě jakási
miniškola či přípravka, kde se účastníci naučí
pracovat s „horomateriálem“ a zkusí si svou váhu
při slaňování na jednoduchém sklonu kopce. Také
si otestují jen „koleje“ ve výšce jednoho metru
nad zemí se záchranou. Samotná aktivita pak
probíhá tak, že cyklista slaňuje vozík, v němž sedí
(je nutné vozík vhodně navázat a najít těžiště). To
znamená, že slaňovací lano je přes osmu uchyceno na vozíku, ne na člověku, který je pouze jištěn.
Vedle něj pro jistotu slaňuje „choďák“, který musí
mít volné ruce, proto je slaňován někým zezdola.
Navíc je smycí jištěn k vozíku, tito lidé se navíc
ještě jistí navzájem. Jako obsluhu potřebujeme
minimálně tři dobrovolníky: jednoho nahoře, kde
připravuje vše ke slaňování a který potom slouží
jako pomocný choďák, druhý slaňuje tohoto
pomocníka a třetí jistí vozíčkáře. Pomocník by
měl pro jistotu držet slaňovací lano u sebe, aby
mohl v případě potřeby jednoduše „zamknout“
vozík otočením lana kolem úchytů vozíku.
Jako vysoká lana slouží dva trámky spojené
na vzdálenost kol u vozíku pověšené ve výšce
zhruba osmi metrů (inspirace z knihy Bridges to
accesibility). Jako obsluhu potřebujeme jednoho až dva lidi nahoře na skále, jednoho jističe
dole a nadšence, kteří sundávají z lanovky. Je
potřeba myslet na to, aby se člověk dostal buď
vlastní silou anebo s pomocí nahoru na připravené koleje.
Program Trifidi na integrovaném kurzu: po mnohahodinovém přemýšlení nad adaptací pro integrovanou skupinu následuje klasické uvedení. Je
naprosto možné zařazovat obvyklé prvky. Skupina
si poradí. Není třeba víc dodávat.

V té době již běžel i projekt Seminárium. Myšlenkou vůdčí osobnosti Vojty Svobody bylo posunout
dosah výchovného působení kurzů PŠL, Seminárium byl kurz určený pedagogům a výchovným
pracovníkům, kterým přirozenou formou předával zkušenosti z integrace s nadějí, že se tak sami
přesvědčí o možnostech rozšíření dětských (nebo
jakýchkoli) skupin o handicapované. První ročník
proběhl v roce 1996 ve slovenské Modre. Bylo to
také poprvé, co se lidé s těžkým postižením účastnili vysokých lanových aktivit a v roce 1997 i slaňování ze skály. Ročníky 1997 a 1998, které se opět
konaly v Bukové, vnesly další nový a důležitý
prvek do historie integračních kurzů: přestali
jsme se omezovat na paraplegiky a otevřeli jsme
dveře v podstatě jakémukoli typu postižení. Tak
se na Semináriích objevili nejen „berličkáři“, ale
i nevidomí a kvadruplegici (lidé s postižením všech
čtyř končetin, na rozdíl od paraplegiků, kteří mají
znehybněné pouze nohy). A také lidé různého věku
(i starší účastníci) a cizinci.
Tento trend se přirozenou cestou rozšířil a udržel
dodnes. Hlavním kritériem pro účast na kurzu
se stalo to, jestli má dotyčný vůli zúčastnit se a jít
do všeho s plným nasazením. Tým instruktorů
každého takového člověka přijme a připraví pro něj
podmínky, aby byl jeho zážitek plnohodnotný.
V roce 1999 se uskutečnil poslední kurz pod vedením Vojty Svobody – Fénix, který říkal, že „integrace
začíná tam, kde se o ní přestává mluvit“. Jednalo
se totiž o klasický kurz (koncipovaný jako pro zdravé účastníky), otevřený všem možným postižením.
Rok 1998 je rokem vzniku Arbor Vitae a průniku
zážitkové pedagogiky do Užitečného života (viz
následující článek). Naše organizace měla v té
době za sebou zejména zkušenosti s prací s dětmi
v lázeňské léčebně Železnice a s menšími akcemi
pro dospělejší mladé lidi. Iniciátorkou vlastního
kurzu se stala Eva Reitmayerová, která měla spolu
s Lukášem Krumpem a Honzou Krejsou zkušenost
z přípravy Mostů a Seminarií, tato trojice pak tvořila
základ většiny dalších ročníků Arbor Vitae. V jejich
koncepci jsme přejímali základ z předchozích kurzů
Prázdninové školy. Přidali jsme vlastní zkušenosti
s prací s lidmi s postižením a začali vymýšlet vlastní metodiku aplikace her pro integrované skupiny.
Významnou roli sehrála zpětná vazba, která ve formě review či jiných aktivit zaujala důležité místo.
Vycházíme z přesvědčení, že většina programů,
přinášejících silný zážitek, není bez náležité zpětné
vazby ukončena; zpětná vazba, vzájemné sdělování
zážitků, pocitů a názorů, bývá mnohdy pro rozvoj
člověka paradoxně důležitější než samotný program.

Kurz Mosty 1994. | foto © Jan Dušek
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Kurzy Arbor Vitae byly vždy otevřeny velké škále každý má možnost stát se na jeden den vozíčkářem
nejrůznějších postižení, ač jsme z různých důvo- nebo nevidomým. Neocenitelná životní zkušenost!
dů měli skupinu častěji složenou z lidí chodících Když jen malinko přeženu, na konci kurzu přestánapříklad o berlích než samotných vozíčkářů. Vět- vají lidé rozlišovat, kdo byl na vozíku už předtím
šinou šlo o „náhodu“ – většina přihlášených byla a kdo se na něj zrovna jen posadil. Psychické bariévždy na kurz přijata a zdá se, že „berličkáři“ jsou ry padly. Podařilo se nám dojít k definici integrace:
ještě více opomíjenou skupinou než vozíčkáři. Ale je to prosté „bytí spolu“. Sdílení života s druhými,
i technické podmínky nakonec vyhovovaly – všech- z nějž plyne vzájemné poznání, empatie a vzájemná
ny ročníky Arbor Vitae proběhly ve středisku Javor- (nikoli jednostranná) pomoc. Neexistuje hranice
ná, které bezbariérovostí příliš neoplývá. Ovšem šli mezi „zdravými“ a „postiženými“, každý má svou
jsme do toho vědomě: dvě patra schodů byla vždy lidskou hodnotu a představuje přínos pro ostatní.
překonatelná, ale jen díky vzájemné pomoci, což Záleží jen na něm, na jeho vůli. A to je poselství
našich kurzů.
vedlo k většímu sblížení účastníků.
Integrace byla vždy důležitým prvkem našich kurzů. Ale zatímco zpočátku se stala hlavním tématem,
pozdější kurzy se mu ve fénixovském duchu stále
více vzdalovaly a zabývaly se jinými životními téma- Ze závěrečných zpráv „integračních
ty, integrace byla jaksi pod povrchem, jako přiroze- kurzů“ PŠL
ná součást života. Každý ročník našich účastníků
Fénix 1999
si tím prošel znovu. Na začátku bylo třeba lámat
Motto: Přijď a poletíš.
ledy. Vždy nám výborně posloužila Autoškola (viz
Integrace začíná tam, kde se o ní přestává mlurubriku Zlatý fond her), kdy se všichni učí používat
vit. Nevidomá dívka v týmu. Touha po smyslu,
vozíky, berle, bílé hole. Zkušení „postižení“ se tak
cesta k duši.
stávají učiteli „zdravých“, předávají jim svou životní
Uvedení kurzu postaveného na klasických „prázdzkušenost. Konvenční myšlenka jednostranné péče
„zdravých“ o „postižené“ je zlomena. Jak kurz běží, ninovkových programech“ (93, Hry bez hranic,
Tančírna, Pointilismus, Stalker, Sólo, Labyrint,
Zkouška orchestru), který je otevřený i zdravotně
postiženým.
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
UŽITEČNÝ ŽIVOT

Radek Hanuš
Lukáš Krump
Eva Reitmayerová,
(1974) kmenová
supervizorka na Lince
bezpečí, instruktorka a členka vedení
(předsedkyně) Užitečného života,
o.s. instruktorka Prázdninové školy
Lipnice. evare@email.cz
Mgr. Dalibor Šmíd,
(1978) pracuje jako
matematik na Matematicko-fyzikální
fakultě UK v Praze, je
koordinátorem osobní asistence
na UK, instruktorem a členem
Správní rady Užitečného života, o.s.
Dalibor.Smid@mff.cuni.cz

Příběh občanského sdružení Užitečný život (UŽ) se datuje od 11. listopadu 1991. V tento den bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR
a začalo tedy oficiálně existovat. Ovšem myšlenka založit toto občanské sdružení vznikla již v průběhu roku 1991. Hlavním důvodem byla
snaha vytvořit organizační zázemí skupinám nadšených mladých lidí,
především studentů, kteří jezdili do lázní Železnice poblíž Jičína připravovat tamnějším malým pacientům, dětem s dětskou mozkovou
obrnou (DMO), program, který by byl hodnotnou náplní jejich volného času během lázeňského pobytu.
U zrodu tohoto nápadu stála psycholožka PhDr. Květa Marková. Při své
Užitečný život, o.s.
práci si totiž povšimla, že lázeňské zařízení nenabízí dětem po skončeNa Hlavní 19
ní rehabilitačních a školních povinností žádnou smysluplnou činnost.
182 00 Praha 8-Březiněves
Lázně nabídku přijaly, a tak začaly do léčebny pravidelně jezdit skupiny
Tel: +420 283 910 224
především mladých lidí a studentů, které se snažily připravovat prouzivot@uzitecny-zivot.cz
gram pro děti v jejich volném čase. Podnikali s nimi výlety, procházky,
www.uzitecny-zivot.cz
hry, zkoušeli hrát divadlo atd. Děti si tyto akce velmi oblíbily. Ukázalo
se, že program má na ně příznivý vliv – lépe se socializovaly, začaly
projevovat větší zájem o dění kolem sebe. S některými se podařilo navázat novou komunikaci, která byla
do té doby díky rozsahu jejich postižení omezená. Nebylo proto těžké získat pro tuto myšlenku další mladé
lidi. „Výjezdy“ do Železnice začaly mít také jasnou organizační strukturu (vedoucí týmu, jasně definovaný
program apod.).
Rok 1992: výjezdy do Železnice byly hlavní a pravidelnou náplní činnosti UŽ. V počátcích se jednalo
o víkendové akce, které se konaly zpravidla jednou
za čtrnáct dní, neboť o víkendech měly děti v lázních místo rehabilitace a školy ještě více volného
času.
Rok 1993: lázně umožnily léčbu i pacientům
ve věku 15 až 18 let, pro něž ale nemohla být zajištěna výuka v lázeňské škole, proto tito starší pacienti přijížděli až o letních prázdninách. UŽ začal organizovat týdenní prázdninové výjezdy, nabíral na ně
nové studenty. Vznikly další projekty, tentokrát už
bez přímé souvislosti s lázněmi Železnice. Jednalo
se například o „vozíčkářský puťák“ po vlastech českých Festina lente – pospíchej pomalu, kde mladí
lidé, zdraví i na vozíku, společně putovali. Dalším
z nich byl Klub UŽ, jednalo se o „seriál“ víkendových srazů, jejichž náplní byly hry, výlety, besedy
se zajímavými lidmi, kultura, ale hlavně setkávání
obyčejných lidí, kteří mezi sebou nevidí velké rozdíly. Z těchto projektů vznikaly nové zkušenosti
s kontaktem s handicapovanými lidmi a především
s předsudky, které se tímto neformálním soužitím
dařilo během akcí nenásilnou formou rozmělňovat a rušit. Handicapovaní lidé získávali viditelné
impulsy do života, aby „vystoupili ze své pasivity
a postavili se na vlastní nohy“.

Rok 1995: přinesl do lázní v Železnici tehdy dost
odvážnou novinku – výjezdu se mimo studentů či
externích dobrovolníků zúčastnili poprvé i bývalí
pacienti lázní. Uvedli se skvěle, zvláště jejich znalost interiérů lázní byla k nezaplacení, a tak se účast
takovýchto spolupracovníků stala běžnou praxí
sdružení. Brzy se přestalo rozlišovat, kdo odkud přišel. I Klub UŽ rozšiřoval svoji činnost: na Velikonoce se jelo do Březejce na Vysočině, v létě na týden
do severních Čech. Během roku odešlo z organizačního štábu z různých důvodů větší množství
lidí (ukončení studií apod.), proto zůstala veškerá
agenda a organizace výjezdů do Železnice i akcí
Klubu UŽ na několik měsíců na jediném člověku:
předsedkyni sdružení PhDr. Květě Markové, která
jako jediná zbyla z původní skupiny zakladatelů.
Rok 1996: na podzim proběhla první zahraniční
studijní cesta, týdenní pobyt v Nizozemsku s návštěvou mnoha organizací zaměřených na práci s lidmi se zdravotním postižením. Uskutečnila se valná
hromada UŽ, která utvořila základ pevné struktury
sdružení. Vznikla struktura členské základny a vnitřní organizace sdružení, zejména fungující správní
rada. Přibližně od začátku roku 1996 se organizace
některých akcí ujala Eva Reitmayerová (která byla
několik let železnickou pacientkou a jednou z již
zmiňovaných prvních vlaštovek, kdy se z pacientů stali členové občanského sdružení UŽ) a Lukáš
Krump.
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Rok 1997: funguje projekt Železnice (koordinace Už první Arbor Vitae byl tedy chápán jako zážitkový
výjezdů se ujímá Martin Jonáš), Klub UŽ (i s veli- kurz, s jediným rozdílem, že na něm budou hry uvákonocemi v Březejci a letním týdnem v jihočeských děny tak, aby umožňovaly plnohodnotnou účast lidí
Horosedlech), Bulletin. Eva Reitmayerová a Lukáš s různými handicapy, aniž by bylo kdykoli třeba větKrump se účastní tvorby kurzu Prázdninové školy vit program na část pro zdravé účastníky a pro lidi
Lipnice Seminárium pod vedením Vojty Svobody, s postižením. Prostředkem k tomu se stal koncept
když si předtím oba vyzkoušeli roli účastníků. Záži- soběstačné skupiny, který byl vlastně implicitně přítek z účasti, ale hlavně z přípravy projektu ovlivnil tomný už v akcích Klubu UŽ. Podstatou je, že se zde
napříště práci UŽ a pomohl iniciovat vlastní zážit- setkávají zdraví lidé a handicapovaní, aniž by byli
rozlišováni na pomáhající a poskytovatele pomoci,
kově pedagogický projekt.
Rok 1998: lze označit jako rok novodobé histo- společně tráví čas a občasné překážky překonávají
rie sdružení. Vznikl první vlastní zážitkově peda- také pospolu. I na integračních zážitkových kurzech
gogický projekt, který dostal jméno Arbor Vitae jsou tedy handicapy některých účastníků vždy chás podtitulem Šedá je teorie, zelený je strom života. pány jako problém, s nímž se musí vyrovnat celá
Ve stejné době přestala mít PŠL zájem na pořádání skupina. Což se netýká jen her a programů, ale
dalších integrovaných zážitkových kurzů. Užitečný také středisek, kde se kurzy konají. Ta nejsou nikdy
život se tak stal patrně jedinou organizací v ČR, úplně bezbariérová. Některé objektivní, materiální
která dále rozvíjela metodiku integrovaných kurzů bariéry tak přirozeným způsobem pomáhají překoprostřednictvím ZP. Realizační tým kurzu využíval návat bariéry psychické, které se na počátku kurzu
zkušeností, které nashromáždily projekty PŠL: Mos- objevují mezi zdravými a lidmi s handicapem.
ty, Seminárium a Fénix. Ty vyšlapaly cestu od před- Tento rok přinesl ještě jednu velkou změnu: paletu
stavy kurzu integračního, zaměřeného na vzájemné akcí i projektů opustila nadobro spolupráce s lázněsloučení skupiny paraplegiků a zdravých účastníků, mi v Železnici. Zařízení totiž změnilo vedení, které
k myšlence kurzu otevřeného všem lidem se zdra- přestalo se sdružením komunikovat a po několika
letech byl objekt za zvláštních okolností uzavřen.
votním postižením.
Od té doby se činnost občanského sdružení Užitečného života zaměřuje především na lidi od 18
do 40 let, s několika čestnými výjimkami mladšími
i staršími, kterými je například integrovaný zážitkový tábor pro děti. PhDr. Květa Marková předala
po několika letech předsednictví, aby si uvolnila
ruce pro svou vlastní práci.
Rok 1999: předsedou sdružení se stal Lukáš Krump,

sídlo organizace bylo přeneseno do pronajatých
prostor v Nuslích a posléze do Březiněvsi, kde
zůstalo do dnešních dnů. Proběhl druhý ročník projektu Arbor Vitae (pod vedením Lukáše Krumpa).
Kromě něj se realizují další projekty, oba vedené
Evou R. – Návraty k přírodě a Klub přejmenovaný
na Srazy, v jejichž rámci proběhla akce spojená
s cestou vlakem na Slovensko. Vzniká Průvodce
– první pokus o metodickou příručku, kde jsou formulovány východiska a postupy práce s integrovanou skupinou.
Rok 2000: znamená počátek nástupu schopných
a nadšených lidí do sdružení. Zvyšuje se počet
realizovaných akcí a projektů. Uskutečňuje se první čtrnáctidenní tábor pro děti s názvem Úžasný
tábor pod vedením Zdenky Valové a první projekt
cílený do ciziny Cari putování (čtyřmi auty do polského Krakova a na východní Slovensko, s cestou
přes Bratislavu a Vídeň pod vedením Petry Juklové). V rámci projektu Návrat k přírodě (vedl Honza
Pavlásek) se na řece Vltavě uskutečnil celodenní
experiment plavby na lodích.
Rok 2001: v tomto roce se staly Rafty samostatným projektem, vedl je David Stulík na řece Berounce. Cari putování Petry Juklové vedlo do Maďarska
a na jižní Slovensko. Organizaci Srazu převzala
Vlaďka Tomášková. Dále probíhaly projekty Návrat
k přírodě a Arbor Vitae. Uskutečnil se první vzdělávací seminář na téma public relations a na podzim proběhl první pětidenní Green kurz aneb Jak
se dělá hra. Specifické podmínky integrovaných
kurzů vyžadují od organizátorů pružnost při úpravě
existujících a vymýšlení nových programů. To bylo
podnětem k oživení dalšího nápadu, který vznikl původně v PŠL, kurzu Green aneb Jak se dělá
hra. Jedná se o akci, kde si účastníci vymýšlí nové
aplikace osvědčených her i úplně nové programy
a zároveň je zkouší uvést (od motivace až po zpětnou vazbu). Listopadových oslav desetiletého výročí
UŽ se zúčastnilo zhruba osmdesát lidí.
Od roku 2001 se rozvíjí a obohacuje metodika

zážitkových integračních kurzů. Lidé mají možnost
prožít jeden den na kurzu jako nevidomý, neslyšící
nebo jako vozíčkář. Klíčové místo má zpětná vazba, protože způsob vnímání téže situace se může
u účastníků integrovaného kurzu výrazně lišit, jedním z hlavních přínosů je pak možnost tyto náhledy
sdílet. Projekty zaměřené úzce na zážitkovou pedagogiku se začínají více prolínat s ostatními, vznikají nové akce typu expedice do zahraničí (Pobaltí,
Rumunsko), jízdy na raftech, putování s koňmi,
cyklistický puťák apod., které by si člověk s handicapem sám netroufl absolvovat. Dále se vyvíjejí
i akce, které mají jako hlavní krédo prosté „bytí
spolu“. Patří sem volnější pobyty s herními prvky
a výlety, putování po vlastech českých nebo tematicky zaměřené víkendové akce. V tomto roce přišel
Lukáš Krump, inspirován zážitky ze zimního kurzu
PŠL Život je Gotickej pes, s myšlenkou uspořádat
zimní kurz, který by byl otevřený lidem s postižením.
Zima je pro lidi s pohybovým handicapem obdobím,
kdy nemohou prakticky nic, proto byla tato myšlenka velkou výzvou. K její realizaci byli přizváni lidé
se zkušenostmi ze zimních kurzů, expedic, z práce s handicapovanými lidmi i ze zimních pobytů
na sněhu (Lucka Magerová, Martin Kudláček a další). Jako vhodný prostředek k pohybu handicapovaných lidí na sněhu se osvědčily skialpinistické lyže
a tzv. sledge – vozíčkářské běžky a saně.
Rok 2002: první ročník zimního kurzu s názvem
Zimní had se uskutečnil v lednu 2002 (vedl ho
Lukáš Krump), první projekt ježdění na koních
Víkend v sedle (vedl Milan Dvořák). Letní kurz změnil název i šéfa: Skutečná pohádka je pojmenování
nové podoby tohoto projektu, který vedl Jan Krejsa
v severočeském Rybišti. Projekt mířený do zahraničí také změnil svůj název na Poselství budoucnosti
a cílem bylo střední a severní Polsko, od Wroclawi
až k Baltskému moři. O projekt Rafty byl obrovský
zájem, sjížděla se Lužnice. Na objednávku Linky
bezpečí UŽ zrealizoval dvě „víkendovky“.
Rok 2003: předsedkyní správní rady UŽ se sta-
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la Eva Reitmayerová, přibyl projekt O kolečko víc,
kde jezdí všichni účastníci na kolech. Projekt Srazy se transformoval v Blue Sessions, na Raftech
se sjížděla Vltava a Poselství zamířilo do pobaltských zemí: Litvy, Lotyšska a Estonska. Paraple si
objednalo jednodenní akci. V tomto roce vyvstala
pro účastníky kurzu Green nabídka čtyřdenního
tzv. „elévského kurzu“ připravovaného lidmi, kteří
se dosud na zážitkovém kurzu nepodíleli. Součástí nabídky byla i odborná supervize instruktorů
na přípravných schůzkách i na samotném kurzu,
spojená s vedením po produkční a dramaturgické
stránce.
Rok 2004: druhý ročník „elévského kurzu“
se pod názvem „Barevná zahrada“ uskutečnil v únoru 2004. Jeho přínos byl hned trojí: pro samotné
účastníky, kteří zažili precizně připravený zážitkový kurz; pro elévy-pořadatele, pro které byl jeho
vznik nejpraktičtější zkušeností a team-buildingem;
pro samotné supervizory, kteří získali zkušenosti
s novým typem role při přípravě kurzu, nabízející
pohled, jenž je kombinací pohledu instruktora a šéfa.
Novinkou a experimentem se pro letošní rok stal
integrovaný projekt Doteky moře, což je týden
na jachtě u chorvatského pobřeží. Zatímco předchozí jmenované projekty kromě zážitkových kurzů
využívají zážitkové pedagogiky jen okrajově, Doteky
moře jsou téměř doslovným „Outward Boundem“ –
posádka se musí pod vedením zkušeného kapitána
naučit ovládat loď a zvládat na ní všechny situace.
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Struktura organizace

Nejvyšším orgánem Užitečného života je pětičlenná
Správní rada s předsedou, která rozhoduje o dalším směřování sdružení. Kromě ní existuje fórum
vedoucích instruktorů projektů, kteří se svými hlasy podílejí na rozhodování. Správní rada garantuje smysluplnost realizovaných projektů. Konkurz
a schvalovací řízení se koná dvakrát do roka. Kromě
projektů jsou schvalovány ještě jednorázové akce,
které mohou být realizovány během celého roku.
Historie Užitečného života je příběhem lidí a příležitostí. Původně charitativní, pomáhající organizace (až do roku 1998 byl součástí názvu přídomek
„křesťanská humanitární společnost“) se díky lidem,
kteří jí prošli, a vlivům, které s sebou přinesli, vyvinula v subjekt, jenž v sobě spojuje zážitkovou pedagogiku a integraci lidí s nejrůznějším handicapem.
V řadě ohledů pracuje jako společenství lidí, které
má řadu členů a příznivců, jež v něm spatřují především platformu pro setkávání. Na druhou stranu
těch, pro které je Užitečný život místem k seberealizaci, stále přibývá, v tomto roce se na přípravě
akcí podílí více než čtyřicet dobrovolníků. Proběhly i kurzy „na zakázku“ pro neziskové organizace
– Linku bezpečí a Centrum Paraple. Užitečný život
od letošního roku spolupracuje s Univerzitou
Karlovou na zlepšování podmínek pro studenty
s postižením a zprostředkovává osobní asistenci.
Oproti většině dalších organizací zaměřených
na pomoc lidem s handicapem má UŽ výhodu
v tom, že je dobrovolným sdružením mladých lidí,
funguje relativně jednoduše, náklady na provoz
jsou nízké, protože nemá žádné zaměstnance. Snaží
se poskytnout příležitost ke smysluplnému trávení
času i k osobnímu růstu každému, kdo projevuje
aktivní zájem. Integrace je v pojetí UŽ otevřenost
– jednak v tom smyslu, že se snaží umožnit účast
na akcích lidem bez ohledu na jejich fyzické dispozice nebo sociální situaci (součástí rozpočtu je stipendijní fond určený účastníkům ve finanční nouzi),
ale také otevřenost novým nápadům a jejich nositelům a realizátorům, díky které každý rok rozšiřuje
svou činnost o nové premiérové projekty.
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MULTIKULTURNÍ
CENTRUM PRAHA:
soužití kultur je možné
Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) je neziskovou organizací,
která se snaží zabývat se v praktické rovině nejrůznějšími aspekty,
projevy a souvislostmi vznikající multikulturní společnosti v ČR. Jeho
cílem je tolerantní společnost, otevřená jinakosti a profitující z kulturní rozmanitosti.

Počátky

Mgr. Romana Vylitová,
(1975) koordinátorka
vzdělávacích programů v Multikulturním
centru Praha (projekty Škola pro všechny, Cože? Já,
a rasista?, Interkulturní vzdělávání),
toho času na mateřské dovolené.
projects@mkc.cz

Multikulturní centrum Praha
Na Poříčí 12
115 30 Praha 1
Tel/fax: +420 224 872 121
infocentrum@mkc.cz
www.mkc.cz

Poslání

Multikulturní centrum Praha vzniklo v roce 1999 Posláním Multikulturního centra Praha je poskytona popud nadace Open Society Fund Praha a její vat prostor pro vzájemné poznávání, dialog, vzděláředitelky Marie Kopecké. Mezi lidmi, kteří zakláda- vání a výzkum zabývající se interkulturními reáliemi
li toto občanské sdružení, stojí iberoamerikanistka v České republice i v celosvětovém kontextu. MKC
a antropoložka Kateřina Březinová, která je pro- Praha hledá a nabízí konkrétní odpovědi na otázgramovou ředitelkou této organizace. Ve správní ky, jak žít pohromadě, jak najít shodu a jak řešit
radě MKC Praha figuruje socioložka Jiřina Šiklová případné konflikty. Všichni si musíme uvědomit,
z FF UK, politolog Pavel Barša z FSS MU, etnolog že cizinci ani zástupci menšin z naší země neodeZdeněk Uherek z Etnologického ústavu AV ČR nebo jdou, naopak, bude jich stále přibývat.
Míťa Castle-Kaněrová z Mezinárodní organizace
pro migraci a Marie Kopecká z Nadace OSF Praha.
V době vzniku MKC Praha existovalo několik organi- Cílová skupina
zací, které se zabývaly menšinami – některé z nich
se zaměřovaly na problematiku komunikace men- Většina pořádaných akcí je zaměřena na širokou
šin či řešení etnických konfliktů, jiné se věnovaly veřejnost. Díky finanční podpoře nejrůznějších instijen některým menšinám. Žádná organizace si však tucí je vstup na akce zdarma nebo za symbolický
za svůj cíl nepoložila šíření informací a zvyšování poplatek. Některé programy jsou určeny odbornípovědomí českých občanů o jiných etnikách. Nikdo kům, jiné vysokoškolským studentům humanitních
dosud nenabízel celou škálu programů umožňují- oborů, pedagogům, jejich žákům, školním inspektocích různé pohledy na život menšin a cizinců, které rům, knihovníkům i dalším skupinám.
by otevíraly prostor pro diskusi a pomáhaly hledat
cesty usnadňující vzájemné soužití s majoritou. Tuto
mezeru zaplnilo právě Multikulturní centrum Praha.
MKC Praha vzniklo v reakci na změny, které se v české společnosti udály po roce 1989. Jestliže jsme
před rokem 1989 byli zvyklí maximálně na „pár
vietnamských stánkařů“, víme dnes již z vlastní
zkušenosti, že cizince nepotkáme pouze na exotické dovolené, ale v podstatě v jakékoli běžné životní situaci jako je nákup, pracovní jednání, třídní
schůzka. Ať se nám to líbí nebo ne, tato společnost
je a bude stále více kulturně, jazykově, nábožensky
a etnicky různorodá.

Lidé

Informační centrum a knihovna

Multikulturní centrum Praha nabízí široké veřejnosti i odborníkům informace o soužití menšin
a různých etnik v České republice i v jiných koutech
světa, otevírá prostor pro komunikaci a poznávání
rozmanitých světových kultur a identit. Tyto informace šíří na svých webových stránkách a prostřednictvím mailing listu, který odebírá přes sedm set
uživatelů. Všem zájemcům je k dispozici rovněž
knihovna s více než tisíci tituly odborné literatury,
převážně v češtině a angličtině. Knihy jsou k dispozici také absenčně.

Koordinaci projektů a akcí zajišťuje desetičlenný
tým lidí na plný úvazek. Jsou mezi nimi absolventi humanitních oborů jako jsou antropologie,
etnologie, politologie, mediální studia, teritoriální
studia, knihovnictví a ekonomie. Všichni zaměstnanci se interně dále vzdělávají a sledují aktuální
situaci menšin, uprchlíků, cizinců i multikulturního
vzdělávání. Svými příspěvky do vybraných periodik,
vystoupeními na konferencích a multikulturními
akcemi přispívají ke zlepšení situace diskriminovaných menšin na našem území. Dle požadavků
jednotlivých projektů spolupracují koordinátoři Pořady pro veřejnost
s odborníky na danou problematiku. Mezi nimi jsou Pořady pro veřejnost zprostředkovávají setkávání
renomovaní vysokoškolští pedagogové, pracovníci s kulturami jiných států, menšin a cizinců žijících
vědeckých ústavů, sociologové, muzikologové, v České republice. Mívají podobu veřejných diskusí
zástupci menšin atd. Při nárazových akcích, kdy je s odborníky, představiteli různých kultur, komentřeba zapojit větší množství lidí, jsou neocenitelný- tovaných projekcí filmů, dále podobu autorských
mi pomocníky dobrovolníci nebo studenti vykoná- čtení, literárních večerů, kulatých stolů, komponovaných pořadů, výstav, divadelních představení
vající povinnou praxi.
a koncertů. Mezi pořady pro veřejnost v minulosti patřily například Sibiriáda (o životě původních
národů Sibiře, r. 2002), Mexické dušičky (o jednom
Aktivity
z nejdůležitějších mexických svátků – svátku zesnuSvé poslání MKC Praha naplňuje prostřednictvím lých, r. 2000 a 2002), Národy bez států (o historii
široké škály činností – především pořádáním kultur- a současnosti etnických skupin žijících na územích,
ních a vzdělávacích akcí, veřejných debat, poskyto- která nejsou samostatná, mezinárodně uznanými
váním informací, analýzami, výzkumy, vydáváním státy, r. 2003 a 2004), Sebastiao Salgado – Exodus
publikací a podporou spolupráce organizací a osob- (doprovodný program o migraci k výstavě fotografií
ností, které se zabývají podobnou tematikou u nás slavného fotografa, r. 2001) a řada dalších. Vstup
i v zahraničí. Na tyto aktivity získává MKC Praha na většinu pořadů bývá volný nebo za symbolický
finanční prostředky od českých i zahraničních nada- poplatek.
cí, ambasád, ministerstev i ze zdrojů Evropské unie.
V současné době vypracovává strategii získávání
prostředků i od komerčních sponzorů. Mezi pilotní
projekty MKC Praha patří následující aktivity.
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Vzdělávací programy

Počet cizinců v České republice v posledním dese- MKC Praha spolupracuje také na modulu Školtiletí narůstá, což se projevuje i ve školách. MKC ní inspekce, který je součástí projektu Varianty
Praha se jednotlivcům i institucím snaží vyjít vstříc o.p.s. Člověk v tísni při ČT. Jeho cílem je umožnit
pestrou nabídkou vzdělávacích kurzů.
inspektorům České školní inspekce tvorbu metoPatří mezi ně kurz pro učitele Cože? Já, a rasis- diky inspekční činnosti zaměřené na interkulturní
ta? Jeho hlavní náplní je ukázat učitelům, jak výchovu a vzdělávání a vzdělávat inspektory v této
mohou s žáky za pomoci příběhů ze stejnojmen- oblasti.
ného komiksu diskutovat o rasismu a diskriminaci.
Kurz Světová hudba pro učitele, studenty i žáky Migraceonline.cz
umožňuje poznávat jiné kultury prostřednictvím Internetová stránka www.migraceonline.cz nabízí
hudby různých etnik. Učitelům a dalším pracov- platformu pro výměnu názorů a informace pro ty,
níkům ve školství je rovněž určen kurz Vzdělávání kteří se chtějí dozvědět více o migraci, cizincích
bez předsudků, který vychází ze světově uznávané- a uprchlících. Zájemcům jsou k dispozici studie
ho názoru, že pouze informace o menšinách a cizin- o komunitách cizinců v ČR, odborné i populární
cích nezmění vlastní postoje a předsudky vůči nim. články, právní předpisy související s migrací u nás
O vlastních předsudcích je třeba mluvit, zkoumat je i ve světě, kontakty a další.
a tak pracovat na jejich odbourávání.
Všechny kurzy poskytují pedagogům návod, jak Výzkumná a publikační činnost
pracovat s multikulturními tématy ve třídě. Jsou Publikační a výzkumné projekty Multikulturního
postaveny na interaktivním přístupu kombinujícím centra Praha odpovídají snaze informovat nejširší
teorii s prožitkovými cvičeními s cílem přípravy veřejnost i odborníky o mezietnickém soužití v ČR
jedinců na práci v odlišném kulturním prostředí.
a jiných částech světa, a to prostřednictvím původMezi nejpopulárnější vzdělávací programy patří ních výzkumných aktivit a vydávání teoretických
interkulturní a hudební dílny určené žákům a stu- publikací i aplikované literatury. Jsou to tyto prodentům středních škol. Během dvouhodinového jekty a činnosti.
programu se žáci seznámí s jednou z menšin žijících na našem území. Prostřednictvím scének, her,
soutěží, ochutnávek tradičních pokrmů, písniček
a vyprávění legend se děti poučí o kultuře, historii a životě příslušníků těchto menšin. V současné
době nabízíme dílny na tato témata: Romové, Vietnamci, Číňané, monoteistická náboženství a národy
ruské federace.

Jak se nepíše o cizincích –
projekt Média a menšiny
Cílem analýzy a zároveň projektu z let 2002–3 je
podpořit vytváření reálného mediálního obrazu
cizinců, etnických a národnostních menšin žijících
v ČR, a tím přispět ke zlepšení vzájemného soužití v ČR. V rámci projektu byl proveden monitoring
médií, následná obsahová analýza mediálních obrazů cizinců, etnických a národnostních menšin v českých tištěných médiích. Proběhly veřejné debaty,
kurz pro učitele, seminář pro studenty žurnalistiky
a kurz pro knihovníky. V rámci projektu vydalo MKC
publikaci Nečitelní cizinci – jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku, která obsahuje zkrácenou verzi
analýzy, statě mediálních teoretiků a jazykovědců
(např. J. Jirák, K. Karhanová), příspěvky cizinců žijících v ČR, slovníček pojmů a adresář kontaktů.
Nezkrácená verze je k dispozici v knihovně nebo
na webových stránkách MKC.
Mezinárodní migrace a ČR
Výzkum i závěrečná zpráva, vytvořené na zakázku
nadace OSF Praha, byly přípravou pro komplexní
projekt postihující trendy mezinárodní migrace
a jejich dopady na ČR. Plná verze výzkumné zprávy z roku 2002 je zájemcům k dispozici v knihovně
MKC.

www.etnomuzikologie.cz
On-line publikace MKC, která informuje o teorii
i praxi v oblasti etnické hudby.
Publikace My a ti druzí
Metodická příručka pro multikulturní výchovu
a vzdělávání na základní škole je určena především
učitelům a dalším pracovníkům s dětmi a mládeží. Publikace poskytuje nejen kvalitní teorii, ale
i metodicky zpracované aktivity seznamující žáky
s vybranými menšinami v ČR. Cílem publikace je
přispět k integraci lidí různých vyznání, životních
stylů, barvy pleti či sexuální orientace, kteří se dnes
potkávají ve školách v ČR.
Publikace Cože? Já, a rasista?
Komiks proti předsudkům, jehož českou verzi doplněnou o informace relevantní pro ČR publikovalo
MKC v roce 2002. Komiks přitažlivě a vtipně komentuje problematiku každodenního soužití v pluralitní
společnosti. Příběhy v sobě zahrnují příklady diskriminace rasové, genderové, plynoucí z rozdílného
vzhledu, věku, sociálního postavení, náboženského
vyznání či původu. Na internetových stránkách najdou zájemci také metodické návrhy na práci s jednotlivými příběhy ve výuce.
Etnická hudba ve škole
Metodický materiál pro seznamování s mimoevropskou hudbou na základních a středních školách.
Publikace je doplněná zvukovým CD s hudebními
ukázkami.
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Lída

Lída Dušková se narodila 3. 8. 1972 v Olomouci, ve zdravotnické rodině, která měla příznačné
problémy tehdy „kádrově problematických“ lidí.
Dojížděla proto do gymnázia v nedalekém Šternberku. Touto situací však spíš získala, protože se setkala s podobnými osudy – ona zvláštní „vyděděnost“
v oné zvláštní době přispěla ke kvalitě studentů
i učitelů, a to i po lidské stránce. Lída se začala
stýkat s evangelickou mládeží a jejími letními aktivitami, stejně i s Brontosaurem. Doma se naučila, že stihnout se dá téměř vše, když člověk chce.
A že jde jen o volbu priorit.
Změna v roce l989 ji vtáhla naplno, byla spojkou
gymnázia s vysokoškolským stávkovým výborem
na UP v Olomouci. Tou dobou zároveň složila státnici z angličtiny a podala přihlášku na medicinu,
všeobecný směr. Na Lékařskou fakultu UP nastoupila v roce l990. Měla na tehdejší dobu nadprůměrnou jazykovou výbavu a tak mohla své studentské revoluční zkušenosti prezentovat v Anglii
na tiskové konferenci, po níž následoval její první
pobyt v zahraničí ve skotském Edinburghu. V dalších letech absolvovala studijní prázdninové praxe
ve Finsku (Kuopio), Švýcarsku (Cham), a asi desetiměsíční pobyt v kanadském Torontu. Své mezinárodní zkušenosti uplatnila prací v organizaci
pro výměnné stáže mediků (CZEMSIC).
Studovala nadprůměrně, takže v červnu 1997
odcházela z fakulty s červeným diplomem. Práci
zahájila na Hematoonkologické klinice olomoucké

Fakultní nemocnice. Rychle získávala praxi, zapojila
se do výzkumu, stážovala krátce v zahraničí, absolvovala první odborné prezentace. Zároveň byla
přijata k distančnímu studiu psychologie na UP:
zajímala ji psychosomatika, ale také urgentní medicína. Stážovala na Anesteziologicko-resuscitačním
oddělení. Studovala ne pražské psychoterapeutické
fakultě. V květnu 2000 získala pochvalu při atestační zkoušce I. stupně z interní mediciny a dostala
nabídku odejet do Heidelbergu. Tím víc pak překvapila své okolí, když se rozhodla pro práci praktické
lékařky na Vysočině, v Kamenici nad Lipou – městečku, k němuž ji pojily vzpomínky z dětství. Opustila slibně se rozjíždějící „akademickou kariéru“,
protože chtěla být blíž k lidem. Kolos velké nemocnice, občas tak málo osobní, jí vadil. V Kamenici,
kam nastoupila v červnu 2000, se brzy stala nepřehlédnutelnou osobností a hlavně – dobrou „paní
doktorkou“. O tom, že ji domácí brzy přijali za svou,
svědčí i skutečnost, že Lídu přesvědčili pro místo
na kandidátce Nezávislých do zastupitelstva obce.
K nejdůležitějším společenstvím Lídina života patřila Prázdninová škola Lipnice. Zúčastnila se kursu
První poslední v roce 1997 a po jeho skončení jí
byla nabídnuta „kariéra“ v PŠL. Náročný instruktorský kurz absolvovala při všech svých dalších
povinnostech už na podzim 1999. Ať už v roli elévky, nebo později právoplatné instruktorky, působila
v týmech řady autorských kurzů (Archa 98, Kalos
Kai Agathos 99, Bottega 00, Impuls 01), dva autor-

Smrt, ještě pořád čerstvá, by mohla svádět k příliš
zaujatému pohledu. Nebojím se však říct, že Lída
Dušková byla výjimečným člověkem, věděl jsem to
(naštěstí!) už dávno. A přesto, když jsem z nanejvýš smutných důvodů seděl nad Lídiným životopisem, jen hrubými tahy načrtnutým, podivil jsem
se znovu. O většině svých úspěchů a dosažených
cílů se Lída zmiňovala jen mimochodem, s neokázalou skromností. A téměř všechny ty kontroly
jejího orientačního běhu životem nějak souvisely
se službou druhým lidem. Jistě tak nacházela své
vlastní štěstí a naplnění, ale kdo někdy šel podobnou cestou, ten dobře ví, kolik na ní čeká obtíží
a kolik žádá sil. Na poslední horu svého života už
Lída vystoupit nemohla – a marné je ptát se proč.
Tajuplný svět.
Jeden zářivý úsměv, jedny chápající oči, laskavý i pevný člověk, krásná kamarádka, přítelkyně,
důvěrnice, jedna půvabná mladá žena se skryla
do našich duší. Je s námi o to víc. Na nekonečné
cestě, odkud se nevrátí, nezavolá, nenapíše.
Jsi s námi o to víc, Lído, a chybíš nám,
moc nám chybíš.
Michal

ské kurzy (Archa 02 a 03) odvedla v roli vedoucí
instruktorky. V roce 2001 byla zvolena do Metodické rady PŠL a od té doby se v různých podobách podílela na vedení a „provozu“ občanského
sdružení, protože pro ni bylo vždy přirozené nést
svůj díl odpovědnosti za společné dílo.
Poznala i práci profesionální instruktorky
v „prázdninovkové“ vzdělávací firmě Outward
Bound – Česká cesta a později především v projektu
zdravotních seminářů ZDrSem, kterému v posledních letech věnovala mnoho ze své odborné erudice
a osobního zaujetí.
Dva dny po svých dvaatřicátých narozeninách
se spolu se svojí sestrou Pavlou a dalšími horolezci vydala směrem k vrcholu sedmitisícové hory
Chan-Tengri (Král duchů) v pohoří Ťan-Šan. Skupina postupovala v brzkých ranních hodinách obvyklou výstupovou trasou. Pod vrcholem sousedního
vrchu Čapajev se však uvolnil obrovský ledový serak
a z výšky téměř dvou kilometrů se tak výstupovým
žlebem valila masa ledových ker. Smetla 13 lidí,
pouze dva se podařilo zachránit. Lídě a Pavle Duškovým a spolu s nimi dalším 9 lidem z Česka, Ukrajiny a Ruska však vzala život. Okamžitě po rozednění začalo pátrání po pohřešovaných, velká sněhová
lavina však před polednem místo katastrofy překryla a další pátrání znemožnila.
Michal Stránský, s použitím textu Lídiny maminky,
MUDr. Milady Duškové
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vedoucí rubriky: Zuzana Paulusová | paulus@cmail.cz

Cílem dramaturgické rubriky Gymnasionu je objasňovat smysl a význam dramaturgické práce při přípravě akcí zážitkové pedagogiky, a to jak v rovině teorie, tak i na praktických příkladech a zkušenostech.
V souladu s celkovým zaměřením tohoto čísla je i tato rubrika věnována tématu integrace v kurzech.
Specifické téma integrovaných kurzů – přítomnost lidí, kteří jsou v různé míře a různým způsobem odlišní od „normálních“ účastníků, která se výrazně promítá do celkové dramaturgie kurzu – přináší mnoho
dalších dílčích témat, s nimiž musí instruktorský tým vědomě pracovat. To nepochybně ovlivňuje také
provozní a praktickou stránku kurzu.
O zkušenostech z přípravy a pořádání těchto kurzů se podělí členové sdružení Užitečný život Eva Reitmayerová, Mgr. Dalibor Šmíd a Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.

Ilustrační foto © archiv občanského sdružení Užitečný život
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Připravit integrovaný kurz, tedy kurz, jehož se plnohodnotně zúčastní lidé s nejrůznějšími handicapy,
klade na skupinu instruktorů specifické nároky. Takový kurz se totiž v mnohém od kurzu „klasického“ liší,
handicap je v něm další proměnnou, která se promítá do jednotlivých úrovní dramaturgie. V článku Zuzany Paulusové v minulém čísle Gymnasionu (1, 85–89) byly tyto úrovně popsány následovně:
Teoretická dramaturgie – týkající se hlavního tématu kurzu, myšlenkových východisek a cílů, jichž chceme
spolu s účastníky dosáhnout;
Praktická dramaturgie – týkající se ztvárňování cílů a teoretických východisek v jednotlivých programech,
jejich propojení během kurzu.

Teoretická dramaturgie
Specifika integrovaného kurzu se mohou odrazit
v hlavních myšlenkách kurzu. V tom případě si integraci a práci s handicapem stanovujeme jako prioritu, celý kurz je na integraci zaměřený. Hledáme
různé úhly pohledu na handicap a na bariéry mezi
lidmi, které se dále snažíme formulovat do cílů.
Častější případ je, že se integrace vyskytne na nižší
rovině, tedy přímo na rovině jednoho z cílů kurzu.
Chceme připravit kurz, který má vlastní, s integrací
a handicapem nesouvisející myšlenku, tento kurz
však zamýšlíme otevřít i pro lidi s různým typem
postižení. Pokud tomu tak je, s handicapem počítáme jako s významným prvkem, který začleňujeme
do kurzu, podobně jako je například při přípravě
mezinárodního kurzu třeba počítat s jazykovými
bariérami.
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NOBODY IS PERFECT
aneb HANDICAP VÝHODOU?

Dalibor Šmíd
Eva Reitmayerová

Praktická dramaturgie
V intencích hlavní ideové linie kurzu přemýšlíme,
jak jednotlivé myšlenky a cíle převést do programů, které by lidem nabídly žádaný úhel pohledu
či zážitek. Musíme přitom brát v potaz, nakolik je
naše nabídka přístupná a srozumitelná pro všechny
účastníky. Zážitek ze hry, zahrnující několikakilometrový běh, nebude stejný pro lidi zdravé a lidi chodící o berlích, program s barvami bude jinak vnímán
„běžným“ a jinak nevidomým účastníkem. Snažíme
se tedy programy uzpůsobit tak, aby v nich každý
mohl zažít něco individuálního a zároveň aby program neztratil na zajímavosti, dynamice či atmosféře. Na základě znalosti účastnické skupiny a jednotlivých handicapů pracujeme s prvky hry, střídáme
disciplíny, hledáme další možnosti realizace, kde
hra sama neumožňuje individuální plné zapojení
všech. U nevidomých účastníků nahrazujeme barvy
tvary nebo zvuky, u fyzicky handicapovaných účastníků hledáme nové způsoby pohybu a podobně.
Vedle fyzických bariér nesmíme opomíjet ani bariéry psychické, například ostych zdravých účastníků
vůči handicapovaným.
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Klady a zápory

Hlavní překážkou, se kterou se tým připravující
zážitkový kurz otevřený lidem s postižením musí
vyrovnat, je nehomogenita účastnické skupiny. Míra
fyzických dispozic, životních zkušeností i sociálních
dovedností může napříč skupinou nabývat extrémně různorodých hodnot. Pokud kurz není omezen
na nám předem známou skupinu handicapů (například kurz otevřený lidem zdravým a paraplegikům, nebo lidem zdravým a nevidomým), musíme
se na tuto variabilitu připravit a pokud možno z ní
vytvořit výhodu.
V praxi to znamená, že v době přípravy kurzu většinou neznáme složení skupiny účastníků. Většina
programů pak musí být promyšlena ve více variantách a modifikacích, aby se jich mohli zúčastnit
všichni. Nejen že tedy nevíme, kdo a s jakým typem
postižení se přihlásí, ale musíme také očekávat,
že pod označením vozíčkář se nám může přihlásit
člověk po zranění míchy, který dobře ovládá horní
polovinu těla, má povolání a životního partnera,
ale i třeba spastik, který strávil celý život u rodičů,
na vozíku se sám nepohne, mluvit může jen pomalu a na hranici srozumitelnosti, ale dokáže „vylézt“
sám po schodech. Může se přihlásit člověk s epilepsií, kterému hrozí záchvat při některých psychicky
náročných programech, „berličkář“, který sám jde
velmi pomalu, ale vezen na vozíku rychle prochladne. Mohou se dostavit zároveň účastníci nevidomí
i neslyšící nebo lidé, jejichž rozhled a inteligence
na některá témata prostě nestačí. Je třeba sestavit kurz tak, aby byl otevřený a plnohodnotný
pro všechny a zároveň si uchoval náboj, hloubku
a fyzickou náročnost.
K tomu podotkněme, že osvědčený podíl lidí
s postižením na takovém kurzu bývá zhruba jedna třetina. Důvodem pro toto omezení je, že při
tomto poměru je možné zachovat dynamiku kurzu
i jednotlivých programů. Vyšší počet handicapovaných členů už začíná skupinu hodně zpomalovat,
objevuje se zde efekt, že se začnou tvořit stálejší
dvojice handicapovaný člověk – člověk zdravý (asistent), což fixuje bariéry mezi těmito dvěma částmi
skupiny.
Naštěstí ruku v ruce s omezeními, která variabilita uvnitř účastnické skupiny přináší, jdou i nové
možnosti, které se nám nabízejí, a to už při samotné volbě témat a cílů kurzu nebo jednotlivých
programů. Můžeme se například primárně zaměřit na skupinu lidí s postižením. Životy mnohých
z nich jsou silně vázány na rodinu, případně na lidi
s podobným omezením, na kurzu se setkají s pestřejší a v určitém smyslu „reálnější“ skupinou. Ta
jim dodává odvahu, motivuje je k překonávání sebe
sama, mohou se se skupinou srovnávat a mohou
se v ní prosazovat. Po kurzu to u řady z nich vede
k hledání cest k nezávislosti a lepšímu začleňování
do společnosti. To je to, co si většina lidí představu-

je pod pojmem integrace.
Integrace má ale i druhou stránku, druhý směr. Povědomí zdravých lidí o světě lidí s postižením je stále
malé, plné šablon a nedorozumění. Pokud se zaměříme na skupinu lidí bez postižení, dává jim kurz
možnost dozvědět se, jaké je to žít s postižením,
vyzkoušet si být nevidomý nebo na vozíku, prožít
pocity, které mívá takový člověk. Teoreticky je takto
možné uspořádat i zážitkový kurz s tématem zdravotního postižení pro zcela zdravou skupinu lidí.
Další variantou je soustředit se na proces interakce
lidí zdravých a jedinců s postižením. Zde se nabízejí témata jako pomoc, její přijetí a odmítnutí,
závislost, tolerance odlišnosti, týmová spolupráce
a tak dále.

Dramaturgická linie integrace v kurzu

Ať už jsou různé významy a směry integrace v rámci
cílů kurzu akcentovány jakkoli, existují určité prvky
a postupy, které je výhodné začlenit téměř vždy. Je
třeba umožnit účastníkům sžít se s handicapem
a přijmout ho za samozřejmou součást dění ve skupině, ztratit zábrany o něm mluvit i třeba si z něj
dělat legraci. Pro ukázku si uveďme jednu z možných dramaturgických linií, které k tomu vedou.
Na začátku kurzu je důležité prolomit ledy mezi
účastníky a naučit je mezi sebou komunikovat.
Na integračním kurzu tomu budeme věnovat
pozornost o to větší, protože mnozí lidé s handicapem nejsou zvyklí prosazovat se ve skupině, mnoho lidí zdravých má naopak podvědomou tendenci
se komunikaci s člověkem s postižením vyhýbat.
Často existují i reálné bariéry (špatná artikulace,
hluchota) nebo předsudky, které kladou na cestu
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lidí k sobě překážky.
Prvním „icebreakerem“ může být už to, že středisko, ve kterém kurz pořádáme, není zcela bezbariérové a účastníci s postižením na kurzu nemají
vlastního asistenta, jenž by jim pomáhal. Bezbariérové středisko, osobní asistent, respektive pečlivé
přetištění všech pravidel her do Braillova písma
mohou být na místě, je-li například skupina složená
napůl ze zdravých a napůl z paraplegiků, respektive nevidomých. Zároveň to ale i v takových případech určitým způsobem smetá část specifik daných
handicapem pod koberec, protože reálný svět
bez bariér není. To, že od prvních momentů kurzu
musejí zdraví účastníci občas pomoci účastníkům
s postižením, rozvíjí schopnost skupiny překonávat překážky společně. Současně to v účastnících
bez postižení narušuje pohodlnou představu vžitou
ve většinové společnosti, že zdravotně postižení
jsou „jiní lidé“, kterým je potřeba všude postavit
nájezdy a plošiny a dát jim peníze, aby „si mohli
pořádat mezi sebou závody“.
Dobrým úvodem prvního dne integračního kurzu – stejně jako jiných zážitkových kurzů – bývají
iniciativní hry (dynamics). Řada z nich (Pavučina, Plachta – skupina stojí na plachtě a má ji
pod sebou obrátit, Mzda strachu/Bomba – míček
v kroužku neseném na provázcích, Slepý ovčák
a jiné) se dá pro skupinu s handicapem snadno
upravit. U jiných to může být samozřejmě těžší, ba
i nemožné. Princip těchto her, tedy řešení problému,
ale nabízí první důležitý pohled na handicap – totiž
jako na problém celé skupiny, s nímž je potřeba si
tvořivě poradit. Často se při takové kreativní debatě
stane, že vlastní „nositel problému“ se stane jejím

pouhým objektem, když se sebou nechá manipulovat. Takový moment je pak vděčným tématem
pro review. Podobná situace se na kurzu stává často a opakovaně. Její rozbory při review postupně
vedou lidi s postižením k většímu sebeprosazení
a přirozené tahouny k tomu, aby si vedle problémů
a snahy o dosažení co největšího výkonu či vítězství
všímali i lidí jako jednotlivců. První review na kurzu často slouží také k tomu, aby se účastníci naučili respektovat odlišné tempo řeči těch, kteří s ní
mají potíže. Naopak pro ty je to mnohdy poprvé, co
mohou mluvit před větší skupinou, která je skutečně poslouchá. To není jen „pouhá“ zdvořilost – často právě příspěvek těchto handicapovaných k diskusím na hlubší témata přináší v dalších fázích kurzu pohled, jenž je úplně odlišný od lidí, pro které je
vyjadřovat se a hájit svoje názory samozřejmostí.
Většina zdravých lidí, kteří na kurz přijíždějí, nemá
s handicapem vlastní zkušenost. Před programy,
v nichž se budou užívat vozíky a bílé hole, je dobré
z bezpečnostních důvodů provést miniškolu, kde
se s pomůckami zdraví naučí zacházet. Na našich
kurzech jí říkáme obvykle Autoškola, protože
původně byla uvedena skutečně formou autoškoly s policisty, chodci, semafory, včetně vydávání
řidičských průkazů a podobně. Autoškola dává
možnost zdravým lidem posadit se na vozík, naučit
se na něm jezdit, okusit dopomoc při překonávání překážek jak z pozice pomáhajícího, tak objektu pomoci. Je to také příležitost, kdy mohou lidé
s postižením zaujmout roli expertů, uplatnit své
zkušenosti a mluvit o svých pocitech, když je jim
tak či onak pomáháno, a tím dále posílit svoji pozici
ve skupině.
Jakmile jsou už všichni navyklí na běžné zvláštnosti pohybu na vozíku, o berlích nebo s bílou
holí, je možné v rámci nějaké hry zkusit odejmout
těmto pomůckám jejich „zlověstnou auru“, s níž
jsou v myslích řady lidí nástroje spojeny. Součástí mnoha her, které například vznikly převedením
deskové hry do terénu, je běh pro něco – ve Scrabblích pro písmenka, v Ekosystémech pro zvířátka.
Pro tato běhání zvolíme různé disciplíny, které
zapojují vozíky, berle a hole neobvyklými způsoby a vyžadují fyzický kontakt zúčastněných. Když
se na jedno místo poběží sedánkem, na další s vozíkem poháněným „trakařem“, na další valčíkem,
se svázanýma prostředníma nohama, na vozíku
poslepu s navigátorem nebo s vejci na lžících. Tím
transformujeme symboly neštěstí v herní rekvizity
a pomůžeme také překonat ostych z tělesného kontaktu mezi lidmi zdravými a lidmi s postižením.
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Handicap v „orvávačkách“

Součástí kurzu jsou i programy fyzicky náročné,
programy, v nichž účastníci překonávají sami sebe
a „osahávají si svoje vlastní limity“. Jak ale fyzicky
unavit všechny účastníky rovnoměrně? Jak udělat
hru, kterou vydrží i ti nejméně zdatní, a všichni
si stejnoměrně sáhnou na své dno? A jak docílit
toho, aby měli všichni pocit, že přispěli k úspěchu
svého týmu ze všech sil, že byli opravdu co platní,
že i na nich záleželo?
Jednou z cest je udělat zvlášť disciplíny nebo celé
hry pro zdravé a zvlášť pro lidi s handicapem. To je
ale možné jen v případě, že mezi lidmi s postižením
nejsou výrazné fyzické rozdíly. I tehdy by měla
být taková cesta zcela nouzovým řešením, pokud
nechceme říci, že je vyloženě nesprávná. Účelem
integrovaného kurzu by mělo být hranici mezi zdravými a postiženými zbourat, ukázat, že mohou fungovat společně, nejen každý se sobě podobným.
U „orvávaček“, které se odehrávají v týmech, je
lepší handicap chápat spíše jako problém skupiny.
K tomu je samozřejmě potřeba rozdělit soutěžící
týmy rovnoměrně, případně někoho „oslepit“ nebo
posadit na vozík, aby měly týmy stejné šance. Pravidla stanovíme tak, aby všichni měli možnost (příležitost) se ve hře uplatnit (a pokud možno ne jen
jednu, vytvořenou na míru pro daný handicap, nebo
dokonce účastníka). Příkladem může být adaptace
hry Le Mans. Hra je typicky motivována jako velký
závod, startuje v noci nebo nad ránem, trvá okolo
3–4 hodin. Družstvo má během časového limitu
najezdit co nejvíce okruhů v cca 5–7 disciplínách
(například vozík, vozík pozadu, Hoganův běh, tlačený vozík s nákladem tenisáků, vozík tlačený slepcem), přičemž počet ujetých okruhů se v každém
čase mezi žádnými dvěma disciplínami nesmí lišit
více než o dva. Člověk na vozíku či nevidomá osoba
zde má tedy daleko víc možností, jak svému týmu
pomoci, a na druhou stranu pro „zdravého“ účastníka je to nový a potenciálně zajímavý typ sportovního výkonu. Vedle neobvyklosti disciplín přispívá
k motivaci i řada prvků, jež utvářejí atmosféru, jako
povzbuzovači, speciálně vyhlašované závody s hromadným startem, týmové barvy a pokřiky, instruktoři, kteří hrají v družstvech a „hecují“ je. Pokud je
hra dobře uvedena, vypnou se při ní k heroickým
výkonům všichni a nikoho ani nenapadne počítat
nějaké individuální statistiky.
Základní pravidlo, kterého je dobré se při adaptaci
fyzicky náročných programů přidržet, je to, že ve hře
by neměli zdraví odložit handicapované na startu,
a oběhat si pak všechno sami. I když to zdraví neudělají a zvítězí soudržnost skupiny, v handicapovaných
mohou na konci hry zůstat pocity zbytečnosti, nebo
dokonce přítěže pro skupinu. Je v zásadě několik
způsobů, jak dosáhnout toho, aby měli všichni členové družstva šanci být stejně prospěšní:
• handicap nemá na disciplíny žádný vliv (když
je třeba nafouknout 20 balonků, navigovat
z vozíku oslepeného tlačícího spoluhráče);

• handicapy jsou něčím kompenzovány (lze použít
různé vzdálenosti, různě velké nádoby, v nichž
se nosí voda);
• jedná se o něco, co budou umět handicapovaní
lépe (jízda pozadu na vozíku, chůze poslepu);
• udělit handicapovanému speciální funkci (jediný
má mapu).
Další možností je řešit tento problém na úrovni skupiny – stanovit, že se skupina musí pohybovat jako
celek nebo přidělovat body za každého účastníka,
který úkol splní, takže je výhodné se na určité stanoviště vydat ve dvou (vozíčkář s „choďákem“), a inkasovat tak dvojnásobek bodů. Tehdy má sice handicapovaný o něco pasivnější roli, pokud ale na tomto
principu nepostavíme všechny hry, je to únosné.
Instruktoři mívají obvykle tendenci handicapované
účastníky kurzu nenáležitě šetřit. Zkušenost však
ukazuje, že i dlouhé a náročné hry jsou v mezích
schopností integrované skupiny, jejíž členové spolupracují na výsledku. Naopak dosud úzkostlivě
střežení a opečovávaní handicapovaní lidé jsou
z nastalého nepohodlí nadšení. Samozřejmě by
nemělo být „bombastického“ efektu dosahováno na úkor zdravotní bezpečnosti. U nočních her
se může vyskytnout problém s prochladnutím některých méně pohyblivých účastníků nebo s toaletou. Takový účastník má mít vždycky možnost hru
ukončit.
Většina výše uvedených aplikací integračního kurzu
se týká pouze týmové spolupráce. Jak ale uspořádat
hru zaměřenou na individuální fyzický výkon? Ten
lze totiž změřit a posoudit ve skupině s tak velkou
variabilitou pohybu ještě mnohem hůře. Zajímavý
způsob, jak adaptovat individuální závod pro lidi
s handicapem, byl vyzkoušen na cykloakci O kolečko víc. Princip, na němž se závod zakládá, částečně
řeší výše zmiňovaný deficit. Pod nějakou záminkou
nejprve odjedou všichni účastníci měřený úsek, a to
„jak nejrychleji zvládnou“, změřený čas poslouží
jako měrná jednotka v závodě, který se uskuteční
později. Každému zúčastněnému je jeho průběžný
čas vydělen jeho časem v úvodním, „kalibračním“
závodě, a jde pak o to, kolikrát jedinec dokáže překonat sám sebe. Síly tak mohou měřit i lidé, jejichž
rychlost pohybu je velice rozdílná.
Časté a vděčné je dát účastníkům možnost vyzkoušet si den s handicapem. Mohou požádat o konkrétní den nebo jim může být handicap „přidělen“
náhodně. Handicapy je však potřeba rozdělovat
uvážlivě, aby skupina zůstala jako celek pohyblivá
a soběstačná. Ještě o stupeň reálnější než přijmout
handicap pouze v rámci jedné hry je zážitek z celého dne s handicapem, který sestává z běžných činností i programu kurzu.
Uvedení tvořivých programů je často samo výzvou
pro tvořivost organizátorů, zvláště pokud se týká
adaptace pro nevidomé účastníky. Místo barev
a štětců pomůže hlína nebo modelína, jindy zkusme nechat účastníky pomoci si navzájem, nebo jim
lze přidělit instruktora, který „bude účastníkovi oči-

kurzu dobře odůvodněné a mezi instruktory je
ma“. Na druhou stranu celá řada existujících propsycholog schopný případnou krizovou situaci
gramů pracuje s nevidomostí jako prvkem hry (Den
zvládnout. V krajní situaci lze po konzultaci
Trifidů, Ruce a hlína, Helena Kellerová, Čichové
se zdravotníkem (který by měl být nejlépe
pexeso), a bude-li se jich účastnit skutečně nevidolékařem) některé účastníky z konkrétního promý člověk, mohou získat reálnější rozměr.
gramu vyloučit. Následné review je po takových
Součástí dramaturgické linie integrace v kurzu
programech samozřejmostí.
jsou rovněž řízené diskuse a review, jež jsou přímo
zacíleny na různá témata. Tato témata jsou spojena • Pasivita některých účastníků s postižením –
někteří účastníci dovolí sebou manipulovat,
s integrací a jsou aktuální pro dané složení účastneprosazují svůj názor, mnohdy se ani nesnaží
nické skupiny. Možnost ventilování prožitků souvipochopit, o co v programu jde, neboť očekávají,
sejících s handicapem i sdílení a vymezování názože to za ně někdo udělá. V takovýchto případech
rů přibližuje toto téma všem zúčastněným. Mnohdy
se snažíme pomocí těchto programů iniciovat
to bourá psychické bariéry snáze než přímý kontakt
u těchto jedinců sociální kompetenci, usilujeme
při programech. Často se při tom pak stává, že spoo to, aby přejali větší odpovědnost za dění
lečný prožitek při programu je pouze odrazovým
a podobně.
můstkem, katalyzátorem pro otevření diskuse, jež
• Nesympatie vůči některému handicapovanému
je pro skupinu důležitá.
účastníku kvůli jeho formě postižení – bývá
spojena především se sociální nekompetencí taRizika handicapu v kurzu
kového účastníka, s jeho zlozvyky, nepříjemným
Handicap v kurzu s sebou může přinášet nová rizichováním. Řešením může být otevřít dané
ka či zvyšovat ta, která s konkrétními danými protéma na review, případně si přímo s dotyčným
gramy bezprostředně souvisejí. Účastníci jsou svým
účastníkem promluvit.
způsobem zákazníky, kteří si účast v kurzu „koupili“, proto neseme zodpovědnost za to, co a jakým • Rychlost skupiny – pro zdravé účastníky může
vyvolat dost velký tlak na jejich psychiku to,
způsobem jim nabízíme.
že někdy nejde něco zvládnout tak rychle, jak by
si to oni představovali, protože něčí handicap
Rizika psychická
skupinu zkrátka zpomaluje. Vnitřní tlak může
Jsou to taková rizika, která hrozí nějakou psychicvést až k výbuchu emocí nebo tvrdému chování
kou újmou účastníků. V integračním kurzu můžeme
ve skupině, případně může skupinu rozdělit
mezi specifická psychická rizika zařadit zejména:
na pomalé a rychlé členy. Pokud se problém
• Psychicky náročné programy, zvláště pokud
spojí ještě s pasivitou a neochotou pomalejších
se dotýkají tématu smrti (Křídla slávy,
problém otevřít, máme před sebou oříšek. Zdraví
Humanus, ale i Labyrint světa a ráj srdce),
i handicapovaní se navenek tváří, že daný stav
jež mohou být v integrovaném kurzu spojeny
je přirozený, nemluví o něm, a my musíme
s velkým rizikem. Na rozdíl od běžných kurzů
postupovat velmi opatrně, abychom v účastnické
pro mladé lidi je pravděpodobnější, že některý
skupině nevyvolali dojem, že její integrační chohandicapovaný účastník prošel obdobím, kdy
vání „kádrujeme“. Jestliže vycítíme cestu, kudy
byl ohrožen na životě, jeho diagnóza mu dává
můžeme účastníkům dovolit jejich emoce ventilonaději na kratší život než ostatním nebo mu
vat, snažíme se pak poukázat i na jiné faktory, jež
nedovoluje absolvovat psychicky náročné proovlivňují výkon skupiny. Vedle rychlosti jsou to
gramy (epilepsie). Přesto je však možné takové
například skupinová soudržnost a atmosféra.
programy uvést, pokud jsou v dramaturgii

dramaturgie

ilustrační foto © Martin Jonáš
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Fyzická rizika
Stojí to za námahu!
Jde o rizika, kdy hrozí fyzické zranění nebo ublížení
na zdraví. Mezi riziky specifickými pro integrační Příprava dobrého zážitkového integračního kurzu
kurz můžeme jmenovat:
je určitě odlišná od přípravy kurzu pouze pro zdra• Programy s putováním a spaním venku
vé účastníky. Na realizační instruktorský tým jsou
– většina lidí s postižením není zvyklá spát
kladeny vyšší nároky, které se odvíjejí už od prvotvenku, nemá potřebné vybavení (teplý spacák),
ního rozhodnutí takový kurz uspořádat. Do takopotřebuje pravidelnou toaletu, hrozí jim prového odhodlání se promítají osobnostní zaměření
blémy s prochladnutím, ledvinami a podobně.
instruktorů, jejich ochota přistupovat ke kurzu
Na druhou stranu představují putovní proindividuálněji, zkušenosti, jež umožní definovat si,
gramy velký zážitek a účastníky stmelují. Pokud
jaké typy handicapů jsou schopni v daném kurzu
chceme takový program do scénáře kurzu
zvládnout, osobní vztah k postižení jako takovému
zařadit, musíme mít k dispozici specifické vya mnoho dalších faktorů. Programy je pak nutné
bavení (přenosný záchod, stan), které pomůže
aplikovat na zvolenou škálu handicapů, nebo i poduvedené nedostatky snížit. S rizikovými
le toho, jak poznáváme účastnickou skupinu z přiúčastníky program dopředu konzultujeme a mu- hlášek a ve vlastním kurzu. Je dobré s účastníky
síme být připraveni na to, že se účastník může
s těžšími handicapy osobně mluvit a zjistit, čeho
rozhodnout nezúčastnit se nebo že budeme
jsou schopni fyzicky, přitom si rovněž udělat obrámuset být v pohotovosti, abychom ohroženou
zek, čeho jsou schopni mentálně. Vývoj skupiny,
osobu mohli z programu vyzvednout. Jakkoli
únava jednotlivých účastníků, vztahy ve skupině
může být program samotný založen na principu nabývají větší variability, na kterou je nutné reavzájemné pomoci mezi účastníky (například
govat, přizpůsobovat jí dramaturgii kurzu „přímo
Africká královna ve dvojicích zdravý-handiza pochodu“. Instruktoři musí být flexibilní, a to
capovaný), za bezpečnost a zdraví účastníků
nejen při přípravě vlastních programů, ale i při
jsme zodpovědní my a nemůžeme je odevzdat
vedení review, kde je třeba otevřít některé problézcela do rukou skupiny.
my.
• Bezpečnost pohybu se specifickými
Takový kurz je tedy pro tým výzvou a svým způpomůckami – tlačený vozík se může pohybosobem pokaždé jinou, totiž to závisí na tom, kdo
vat velmi rychle, srovnatelně s rychlostí běžce.
se přihlásí a co si tým rozhodne troufnout. Připravit
To s sebou nese rizika vypadnutí a zranění
smysluplný a vyvážený program pro tak nehomovezeného. Preventivně proto účastníkům poskyt- genní skupinu je mnohem náročnější než pro skuneme miniškolu, jak se pohybovat, případně
pinu stejnorodou. Pokud se to však podaří, zisk
na bezpečnost upozorníme přímo toho, koho
z takového kurzu se projeví v podobě hlubokých
vezeme na vozíku nebo koho vedeme poslepu.
prožitků zúčastněných, které jsou obohaceny právě
Je to však opět velká příležitosti pro zdravé
originálním setkáním s handicapem, ať už u ostatúčastníky, kteří si tak mohou vyzkoušet
ních nebo u sebe sama, zároveň však i setkání
pohyb na vozíku a mohou přitom zakusit
s často velmi bohatým vnitřním světem handicapostrach spojený s tím, že je někdo tlačí nebo
vaných lidí.
tahá do schodů a oni jsou odkázáni na jeho
opatrnost.
• vysoké nároky na fyzicky slabší jedince – kurz
klade vysoké nároky na fyzický stav zejména
handicapovaných lidí, dynamika programů však
zároveň často unavenému člověku neumožňuje,
aby si hlídal svou fyzickou toleranci; toto riziko
konzultujeme se zdravotníkem kurzu, případně
přímo s handicapovaným účastníkem; mnohdy
se nedá nic dělat, takže musíme předem prozradit fyzickou náročnost nadcházejícího programu.

dramaturgie
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vedoucí rubriky: Radek Hanuš | rhanus@projectoutdoor.cz

zlatý fond her

ZLATÝ FOND HER
Nikoho nepřekvapí, že číslo věnované integraci přináší i v této rubrice nabídku, která se tématu dotýká. Nechejte se inspirovat několika
hrami, které vznikly pro potřeby kurzů, jichž se účastnili lidé (relativně) zdraví a spolu s nimi ti, kterým život nadělil nejrůznější omezení.
V nabídce najdete hru typicky „integrační“ (Autoškola), úpravu „drsňácké“ hry původně stvořené jen
pro zdravé účastníky (Le Mans), hru sloužící mimo jiné jako zajímavé rozčlenění skupiny pro další aktivitu,
ale také hru využívající smysl poměrně opomíjený.

Vysvětlivky k „standardizované tabulce“
Fyzická zátěž
Psychická zátěž
Počet hráčů
Terén
Materiál

1–5
1–5
rozpětí
slovy
výčet

Čas na přípravu
Instr. na přípravu
Denní doba

hod.
počet
slovy

Čas na hru
Instr. na hru
Roční období

hod.
počet
slovy

Rozsah fyzické i psychické zátěže je hodnocen na škále 1 (žádná) až 5 (vyčerpávající).

HRA 2000: www.hra.cz
Projekt HRA 2000 rozvíjí hry a propracovává jejich metodiky. Jeho cílem je ukázat učitelům, jak
pomocí her výuku zefektivnit a obohatit. Tento projekt rovněž nabízí výchovným organizacím ucelený
soubor her včetně návodů, jak je používat. Dále chce právě prostřednictvím her motivovat k rozvoji
pozitivních vztahů mezi rodiči a dětmi. HŘE 2000 se věnují stránky www.hra.cz. A co na nich můžete
najít?

Encyklopedie her

Hlavním výstupem celého projektu je Encyklopedie her, jež spočívá v shromažďování, systematizování
a třídění nejrůznějších hříček, her a herních projektů. V současnosti je k dispozici již první verze encyklopedie, která je distribuována ve spolupráci s TDC Junáka, a to za symbolickou cenu 99 Kč. Na začátku
roku 2005 by se měla objevit nová verze, která přinese kromě nových her i vylepšené možnosti v jejich
uchovávání.

Přehled pořádaných akcí

Vzhledem k značné návštěvnosti stránek www.hra.cz (cca 100 lidí denně) jsme jednotlivým organizacím
nabídli prezentaci jejich chystaných akcí, které využívají her. Pokud tedy budete pořádat letní tábor,
pobytový kurz, „víkendovku“ nebo seminář s hrami a bude-li tato akce volně přístupná, můžete na to
na portálu bezplatně umístit upoutávku.

Otevřené diskusní fórum

Představuje platformu pro výměnu názorů, pro polemiky a úvahy směřující k propracování metodiky
třídění her, metodiky uvádění her, k diskusi o filosofii hry, aplikaci her ve školství i v jiných oblastech,
stejně tak jako zde lze vést debaty na jiná témata.
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Autoškola
Cíl

Lucie Vondráková (dnes Magerová).
Zdroje: Zdeněk Beneš: Závěrečná
zpráva z kurzu Mosty 1994, PŠL.
Monika Hromádková: Diplomová
práce, FTK UP Olomouc, 2003.

Charakteristika

Tělesně postižení účastníci se stávají instruktory a seznamují ostatní účastníky se základními technikami
jízdy na vozíku a chůzi s holí u nevidomého.
Fyzická zátěž
Psychická zátěž
Počet hráčů
Terén

1
Čas na přípravu
1 hod.*
Čas na hru
2 hod.
2–3
Instr. na přípravu 1
Instr. na hru
dle překážek**
dle počtu***
Denní doba
den
Roční období
kromě zimy
Dům a jeho obytné prvky (schody, šikmé plochy, prahy), okolní terén (asfaltová
cesta kolem domu, chodníky, trávníky).
Materiál
Vozíky, slepecké hole, šátky na oči nebo klapky.
* Vytipování a označení klíčových míst aktivity, obrubníky, schodiště atd.
** Na každé překážce jeden „expert“ z řad tělesně postižených účastníků.
*** Dle počtu vozíků a holí, které máme k dispozici.

zlatý fond her

Pochopení každodenních praktických problémů tělesně postižených zdravými účastníky.

Libreto

Ve svém každodenním životě zcela běžně potkáváme tělesně postižené spoluobčany. Na ulici, v obchodech, v kinech, v parku atd. Tu a tam býváme svědky situace, kdy tělesně postižený překonává, anebo
se chystá překonat nějakou očividnou překážku. V tu chvíli si nejsme zcela jisti, jestli máme pomoci či ne,
ale hlavně často nevíme jak pomoci, abychom spíše nezacláněli a neubližovali než pomáhali.

Pravidla

Tělesně postižení účastníci na vozíku se stanou „experty“ – odbornými lektory, kteří seznamují ostatní
účastníky s technikou jízdy. Všichni se učí jak přejíždět terénní nerovnosti, překonávat prahy, sesednout
či nasednout na vozík, ale také jak pomoci ze schodů. Se slepeckou holí se účastníci snaží chodit se zavázanýma očima. Dostávají instrukce jak na to, jak řešit konkrétní situaci.

Zpětná vazba

Diskuse. Tělesně postižení účastníci jsou tázáni, jak zvládají každodenní sebeobsluhu. Moderátor pokládá
otázky: „Jak se pohybujete v metru, tramvaji, autobusové MHD? Jak se pohybujete v nákupních centrech?
Jaká máte největší omezení? S čím máte největší problémy? Co by Vám nejvíce pomohlo ze strany zdravých spoluobčanů?“
V další části pokládají otázky již samotní účastníci mezi sebou, moderátor jen udržuje průběh kladení
otázek a odpovědí. Na závěr požádá o shrnutí a definování základních principů, které z aktivity a diskuse
vyplynuly. Ty zapíše na papír a vyvěsí.

Metodické poznámky

NÁMĚTY PRO VAŠI PRÁCI

Je vhodné nabídnout zdravým účastníkům možnost strávit den na vozíku či jako nevidomí. To má ještě
větší význam pro pochopení a přiblížení života jedince tělesně postiženého na vozíku nebo jedince se zrakovou vadou (nevidomí). „Mnozí účastníci si vozík oblíbili natolik, že na něm strávili daleko více času.“
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Le Mans
Cíl

zlatý fond her

Zkouška fyzické a psychické odolnosti jedince, zkouška týmové spolupráce.

Alan Gintel. Zdroje: Vojta Svoboda:
Závěrečná zpráva z kurzu Seminárium, PŠL 1998. Zapletal, M. a kol.
(1990): Zlatý fond her. Praha:
Mladá fronta, Monika Hromádková – Diplomová práce, FTK UP
Olomouc, 2003.

Charakteristika

Fyzicky náročný štafetový závod družstev na okruhu.
Fyzická zátěž
Psychická zátěž
Počet hráčů
Terén
Materiál

5
Čas na přípravu
1 hod.
Čas na hru
6 hod.
3–5
Instr. na přípravu 1
Instr. na hru
3*
20–40
Denní doba
časné jitro** Roční období
kromě zimy
1 km asfaltový okruh, obklopený lesem.
Vozíky, přikrývky, občerstvení, stopky, papír na vývěsnou tabuli, psací potřeby, halogenová světla, silniční kužely, reflexní vesty pro závodníky na trati, blikače pro vozíky, pneumatiky, rukavice, iontové nápoje.

* Jeden řídí závod, jeden opečovává depo, jeden se pohybuje na okruhu.
** Nejlépe od velmi časného jitra do dopoledne.

Libreto

První automobil navrhl německý inženýr Karl Benz v osmdesátých letech 19. století. První organizovaný
závod se uskutečnil ve Franci v roce 1895. První Grand Prix se konala ve francouzském Le Mans roku
1906. První Mistrovství světa jezdců vyhlásila Mezinárodní automobilová federace (FIA) v roce 1950
a od roku 1958 Mistovství světa značek. Nejvýznamnějším závodem je čtyřiadvacetihodinová vytrvalostní Grand Prix v Le Mans. U volantu se střídají dva nebo tři řidiči, s mnoha zastávkami. Vítězný vůz
mívá na 13,6 km dlouhém francouzském okruhu průměrnou rychlost 250 km/h.

Pravidla

Pětičlenné týmy mají najezdit během šesti hodin co nejvíce okruhů. Podle pravidel hry musí každý závodník ujet nejméně 10 procent celkové vzdálenosti. Každé družstvo má k dispozici tři vozíky (pokud možno
stejné typy), z nichž dva jsou stále na trati, třetí v rezervě pro případ poruchy. Jezdci se libovolně střídají.
Střídání je možné nejen v prostoru start/cíl, ale kdekoliv na okruhu. Za každý celý dojetý okruh tým získává 8 bodů. Na začátku každé sudé hodiny lze získat 3, 2, 1 bod za umístění ve vyhlášeném prémiovém
okruhu (měří se čistý čas) a každou lichou hodinu je ten, kdo jako první projede cílem, ohodnocen 2 body,
druhý a třetí 1 bodem. Půl hodiny před koncem šestihodinového limitu začneme průběžně hlásit stav
závodu. Tradice stejnojmenného závodu velí odstartovat soutěž ve 3.00 v noci a zakončit jízdu v 9.00 ráno.
Kdo právě odpočívá, může spát.

Metodické poznámky

Důležité je rovnoměrné rozdělení účastníků do týmů dle kritérií muži/ženy, zdraví/tělesně postižení.
Důležité je, aby všichni cítili platnost a individuální význam každého člena týmu, každého jednotlivce.
Občerstvení a servis je během celého závodu v depu velmi klíčovou záležitostí. Teplé pití, dostatečné
množství tekutin, přikrývek, čokolád, sušenek a ovoce.
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Don Flavio

Lukáš Krump, kurz Zimní
had 2002, Užitečný život.

Cíl

Charakteristika

Strategická hra. Účastníci se stávají dle vlastního podnikatelského uvážení a nasazení buďto majiteli
licence stájí, licence bookmakerské, anebo prostými běžci. Každý se snaží vydělat co největší množství
skutečných peněz.
Fyzická zátěž
Psychická zátěž
Počet hráčů
Terén
Materiál

3
Čas na přípravu
1 hod.
Čas na hru
3 hod.
3
Instr. na přípravu 1
Instr. na hru
2–3
15–34
Denní doba
den
Roční období
kromě zimy
Objekt s velkou místností, blízké venkovní okolí vhodné pro rychlý přesun skupiny,
běh, přesun lidí na vozíčku.
Herní žetony, skutečné herní dolary, formuláře na přihlašování k dostihům, na vyhlašování kurzů a sázkové tikety, tužky, podložky, volné poznámkové papíry.

zlatý fond her

Ekonomické myšlení, rozhodování s „podnikatelským“ rizikem, fyzická aktivita, vytvoření společenských
vrstev pro následující hru Poseidon.

Libreto

Aljašské městečko Penny River bylo kdysi centrem zlaté horečky. Od té doby už ovšem uplynulo mnoho
vody, a ta dávno není zlatonosná. Těch pár šťastných už teď dávno vede své zbohatlické existence
někde ve Friscu nebo v San Diegu a zůstala jen armáda ztroskotanců bez vyhlídek. A ovšem Don Flavio.
Nikdo už neví přesně, kdy si otevřel svou „banku“, zpočátku si nenápadného Mexičana nikdo nevšímal,
neptal se, proč se se svými penězi usadil na místě, kam jinak proudili jen zoufalí lidé, kteří si dokázali
našetřit sotva na cestu. Don Flavio se usmíval a půjčoval a usmíval a půjčoval... žil z planých nadějí
a vršil úpisy. Zanedlouho měl celé město v hrsti. Dlužníci umírali, ale jejich dluhy žily dál, už druhá
generace byla jimi přikována k tomu bezútěšnému místu. Don Flavio proměnil Penny River ve svůj soukromý svět, živený penězi z pochybných kšeftů probíhajících kdesi v neworleanském podsvětí a opět
bezostyšně obíraný – teď už ale o dolary čisté jako lilium. A také ve zdroj výborné zábavy. Don Flavio
nechtěl jen nějakou obyčejnou pračku na peníze. Chtěl arénu. A každou duši ve městě proměnit ve svého
gladiátora. Dobře znal touhy svých „poddaných“. Udělal ze závodiště, které postavil, bránu světla. Jediný způsob, jak přijít k čistým dolarům, a pak, možná, koupit lodní lístek tam někam do zářivého nového
života. Stačilo málo – vsadit si... a vyhrát...

NÁMĚTY PRO VAŠI PRÁCI

Pravidla

Hra je složena ze tří dostihových odpolední, během nichž se bookmakeři, majitelé stájí a závodníci snaží
získat co nejvíce peněz. Nad vším bdí lichvář Don Flavio, který půjčuje interní měnu Penny River – herní
žetony nebo jinými slovy „špinavé peníze“, které jsou mimo Penny River k nepotřebě. Cílem hráčů je získat
skutečné dolary, tedy peníze čisté, ty ale Don Flavio pouští do oběhu jedině skrze bookmakery, kteří smějí
libovolně směňovat žetony za bankovky v poměru 1:1.
Na začátku Don Flavio seznámí obyvatele Penny River s pravidly a nabídne jim ke koupi licence majitelů
stájí a bookmakerů. Jedině s licencí majitele stáje je poté možné se přihlásit do dostihu, jedině s bookmakerskou licencí lze vypisovat kurzy za sázky. Licencí je omezený počet, dohromady nanejvýš pro polovinu
hráčů, nejméně tři majitelské, kumulace je zakázána. Licence stojí 100 resp. 200 žetonů. Na začátku nikdo
z hráčů nemá žádné peníze – může si na úrok 20% za jedno dostihové odpoledne půjčit u dona Flavia
žetony. Půjčování žetonů probíhá po celou hru, splátky ale don Flavio přijímá pouze v dolarech. Oba
typy licencí lze vždy po skončení dostihového odpoledne zpětně prodat donu Flaviovi za poloviční cenu
(v žetonech). Hráči, kteří nezískají žádnou licenci, stanou se prostými běžci, které si majitelé stájí najímají
za smluvenou mzdu.
Běžet v dostihu za mzdu může i bookmaker nebo majitel stáje, nečestné jednání (např. úmyslné prohrávání dostihů) ovšem don Flavio krutě trestá.
Jakmile jsou rozděleny licence (půjčování peněz probíhá průběžně), začíná první dostihové odpoledne.
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Každé dostihové odpoledne má pevnou strukturu:
1) Losování typu dostihu
Pro dostihy volíme disciplíny, které vyžadují dva až tři běžce, jen výjimečně se může objevit závod jednotlivců. Měly by být neobvyklé, aby byl výsledek předem nesnadno odhadnutelný. Předem je známo, jaké disciplíny jsou v losovacím bubnu a pro jednotlivá dostihová odpoledne vylosujeme 3, 5 a 3 dostihy, jejichž
dotace postupně roste a ve třetím odpoledni může být oproti prvnímu několikanásobná. Ceny se přidělují
za první, druhé a třetí místo.
2) Přihlašování stájí k dostihům
Majitelé stájí mají 10 minut na to, aby vyjednali s běžci, za jakých podmínek za ně jsou ochotní běžet.
Nahlásí pak sestavu komisaři Dona Flavia. Sestavu už po nahlášení není dovoleno měnit, lze jen dostih
neběžet a být automaticky zařazen na poslední místo. Stáj smí vynechat pouze dva dostihy, jinak majitel
přichází o licenci.
3) Vypsání kurzů
Bookmakeři mají 5 minut na vypsání kurzů. Sází se pouze na vítězství. Bookmaker smí nevypsat kurzy
pouze na jeden dostih za hru, jinak přichází o licenci.
4) Příjem sázek
Hráči sázejí u libovolného bookmakera dle své libosti. Mají na to 10 minut. Bookmaker má právo sázku
odmítnout.
5) Odběhnutí dostihů
6) Výplata výher od bookmakerů a cen za dostihy.
Bookmakeři vyplácejí výhry v dolarech (čistých penězích).
Po skončení třetího odpoledne se koná slavnost na závěr sezóny v místní herně, na níž je možné v jediné
hře rulety vsadit poslední žetony a získat eventuelní výhrou dolary. Alternativně je možné vyplácet ceny
za dostihy posledního odpoledne již v dolarech.

Metodické poznámky

Program je náročný na čas a je tedy nutno tvrdě bojovat proti prostojům. Je třeba mít předpřipravené
formuláře na přihlašování k dostihům, na vyhlašování kurzů a sázkové tikety. Na samotnou hru stačí
2 instruktoři, jeden jako lichvář a druhý jako vedoucí hry a dostihový konferenciér, ale je lepší, jsou-li
poslední dvě role rozděleny mezi dva lidi. Během samotných dostihů musí vedoucí a pokladník vybrat
tikety od bookmakerů a průběžně připravovat částky k výplatě výher a sestavovat účet pro bookmakera
(v žetonech). Insolventnímu bookmakerovi půjčí Don Flavio, úrok za běžící dostihové odpoledne (i když
už je u samého konce) se počítá. Během dostihů také pokladník připravuje žetony pro majitele, kteří něco
vyhráli.

Poznámky k integraci

Hra byla uvedena na integrovaném zimním kurzu Zimní had a navazovala na ni hra Poseidon. Peníze, které
mají účastníci na konci hry, je rozdělí do tří lodních tříd. To, že si toto rozdělení účastníci nějakým způsobem „zasloužili“, přispívá k lepšímu rozehrání sociálního konfliktu na lodi, který je klíčový pro závěrečnou
fázi hry, kdy dojde na lodi Poseidon ke katastrofě.
Samotná hra Don Flavio na první pohled neobsahuje žádný odkaz na zdravotní postižení, integrační prvky
jsou v ní zařazeny implicitně. Pohybově postižení účastníci v zimě snadno prochladnou, je tedy obtížné
uvádět delší venkovní programy. Při Donu Flaviovi se účastníci dostávají ven jen na odběhnutí dostihů
a pak se zase vracejí dovnitř na „vyjednávací“ část hry. Disciplíny jsou voleny tak, aby do nich mohli být
bez potíží začleněni lidé s handicapem, proto by měly být v drtivé většině závodem dvojic, trojic, výjimečně i větších družstev. Úspěchu ve hře lze dosáhnout mnoha jinými způsoby než jen fyzickým výkonem – ti,
kteří se dokáží na začátku rychle rozhodnout a risknout koupi nějaké licence, na tom bývají na konci
hry nejlépe. Hra nabízí polaritu týmovosti a individuality, dravé honby za úspěchem a sociálního cítění,
aktivity a pasivity.
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Čichové pexeso

Dalibor Šmíd, Kateřinaa Zemanová, Eva Reitmayerová.

Cíl

Charakteristika

Soutěž družstev kombinující skupinovou strategii s individuálním zapojením čichu.
Fyzická zátěž
Psychická zátěž
Počet hráčů
Terén
Materiál

1
Čas na přípravu
1 hod.
Čas na hru
2 hod.
2–3
Instr. na přípravu 1
Instr. na hru
1–2
10–20
Denní doba
den
Roční období
kromě zimy
Objekt s velkou místností, blízké venkovní okolí vhodné pro rychlý přesun skupiny,
běh, přesun lidí na vozíčku.
64 očíslovaných mističek s čichově různorodým obsahem ve stejných dvojicích –
jako u klasického pexesa, šátky, tužky, papír, podložky.
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Týmová spolupráce, rozvoj čichového smyslu.

Pravidla

Dvě družstva proti sobě bojují jako dva protivníci v Pexesu. Každé družstvo má své stanoviště umístěné
v určité vzdálenosti (stejná vzdálenost pro všechna družstva) od „čichového centra“, kde jsou umístěny
očíslované mističky. Hráči si stanoví pevné pořadí a v něm se pravidelně střídají ve výbězích do „čichového
centra“. Tam si zavážou oči a řeknou, ke kterým dvěma číslům by chtěli přičichnout. Poté se vracejí a střídá je další hráč z daného družstva. Pokud jsou si jisti, že dvě vybrané vůně v mističkách jsou totožné a ony
skutečně jsou, získávají bod. Dále hra pokračuje jako klasické pexeso. Spolupráce je ztížená špatným
předáváním čichového vjemu jednotlivých lidí a jeho sdělováním.
Jde o zajímavou a dobře realizovatelnou hru kladoucí nároky na jiné schopnosti než většinou užíváme
(síla, zrak)...

Metodické poznámky

INTEGRACE INTEGRACE INTEGRACE
INTEGRACE INTEGRACE INTEGRACE
INTEGRACE INTEGRACE INTEGRACE
INTEGRACE INTEGRACE INTEGRACE

NÁMĚTY PRO VAŠI PRÁCI

Prostředí: Hra je umístěna napůl dovnitř a napůl ven – ze základny umístěné venku vybíhají členové
jednotlivých týmů dovnitř k „čichovému centru“. Důvodem je chladné počasí a velká citlivost handicapovaných lidí na zimu. Měli by mít možnost se vevnitř ohřát.
Pravidla: Záměrně jednoduchá pravidla umožňují účastníkům plně se soustředit na předávání ztížených
informací. Pravidlo o pravidelném střídání členů týmu zaručuje, že nikdo nebude „zapomenut“ a nikdo
se také neocitne v roli hráče, který je v týmu nedůležitý.
Uvedení hry: Hru jsme uvedli asi v polovině kurzu, třetina účastníků se účastnila lanových aktivit, druhá třetina měla výtvarný program a třetí skupina hrála tuto hru. Zařadili jsme ji jako vhodný protějšek
k lanovým aktivitám, při nichž vyniknou lidé s fyzickou silou nebo zkušeností s lany – Čichové pexeso
vyzdvihuje jiné přednosti. Hra se rovněž hodila do jedné z dramaturgických linií kurzu, šlo o uvědomování
si „jinakosti“ každého z nás a o to, že každý můžeme vynikat v něčem jiném.
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Stará hra

Pavla Pacasová

Ráda bych se podělila o několik postřehů, které mne napadly při listování starou, zažloutlou knihou. Kniha
Hry pro mládež i dospělé pochází z roku 1936. Nic to však nemění na tom, že z hlediska metodiky obsahuje velmi moderní poznatky, které dnes používáme při tvorbě programových bloků v projektech zážitkové
pedagogiky prostřednictvím hry. Publikace podává důkaz toho, že základy metodiky uvádění her na poli
zážitkové pedagogiky mají velmi staré a zajímavé kořeny. Nevymysleli je jen současné osobnosti a organizace zážitkové pedagogiky. Ony osobnosti a organizace jsou spíše logickými následovateli. Základní
metodika uvádění her je totiž neustále rozvíjena. Pro nejrůznější sociální skupiny a cíle hledáme konkrétní
podobu, což rozhodně neobnáší méně práce. Důležité je však při tom pokorné vědomí: Vše tu již jednou
bylo, jen v různých obměnách se to vrací. My jsme si to nevymysleli!

O čem kniha je?

Je určena jak mladým, tak dospělým, všem, kteří
pracují pro radost a ve prospěch druhých, jak je
psáno v úvodním věnování. Představuje hry, které
jsou zde prostředkem k výchově, radosti v zábavě
a též vedou ke zdokonalení dovedností. Cíle her
se samozřejmě různí. Můžeme si zde rovněž přečíst
o původu některých her či o jejich autorech.

Uvádění her

6. Být důsledný v propagaci „fair play“, hra podněcuje určité vlastnosti a zvyky, které ovlivňují
charakter. Za chyby dávat „trestné body“, nebo
hru zrušit.
7. Potřeba účastníků, zájem, počasí, místo a možnosti jsou vodítkem vůdcovým při zavádění té neb
oné hry. Hry hraje pro druhé, a nikoliv pro sebe.
Co se líbí jemu, nemusí se líbit druhým, a naopak.
U her společenských a u táborového ohně záleží
i na vyvolání nálady. Dobře vedený zpěv a vhodné
povídky jsou k tomu cíli nejlepším prostředkem.
Kde se jedná o hry štafetové a teamové, tam musí
být dobrý rozhodčí.
8. Hry na vodě nechť trvají jen krátkou dobu a jsou
spíš doplněním programu při závodech, člověk
není na vodě tak doma jako na suchu, a proto
nerad tráví pobyt v ní příliš organisovaně. Nad to
jsou hry ve vodě příliš unavující (vodní pólo je jednou z nejvíce namáhavých her).
9. Hry se musí občas střídat, stejná hra unavuje,
a proto je dobře tvořit si podle potřeby i nové hry.

V úvodu se v jedné pasáži píše, čeho je zapotřebí,
abychom byli v samotném uvádění úspěšní. Jde
o obdobu dnešních kapitol o Uvádění her ze Zlatých fondů her I a II. Povšimněme si úvodních metodických pokynů:
…Vůdcové mládeže vědí, že i při propagaci hry
se musí dbát mnohých pravidel, aby tato „chytla“.
Hlavně mládež dospělejší se raději věnuje hře již
naučené a je zapotřebí využít vhodného okamžiku
pro zavedení nové hry.
Aby se dosáhlo aspoň částečného úspěchu, je
zapotřebí:
1. Pro novou hru vytvořit ovzduší. Docílíme toho
vyprávěním nějaké povídky, životní zkušenosti Dělení her
nebo jiného příběhu. Jakmile je pozornost podchy- Klíčové kapitoly jsou v knize děleny podle prostřecena, lze nějakou hru snadno „spustit“. Mnohdy dí:
budeme postupovat opačně, aby se získal zájem a) Hry polní a lesní
o věci hodnotnější, nutno počít a končit hrou b) Hry společenské a za deště
(schůzku nebo jiný podnik, který má sdružovat c) Hry na vodě
mládež k práci a společným cílům).
d) Hry u táborového ohně
2. U každé hry vždy začít s jednoduchými pravidly, e) Hry pro tělocvičnu i hřiště
čím mladší účastníci, tím jednodušší hra.
f) Hry na sněhu
3. Rozdělit účastníky rovnoměrně, jedná-li se o soutěž. Jsou-li na jedné straně samí zruční a na druhé Hra je tu odpradávna
nešikovní – nezajímá celá věc tu, ani onu stranu.
Prostředek – hra – je tu odpradávna. Z dalšího tex4. Bojovat proti snobismu těch, kteří se bojí hry tu knihy vyplývá, že dřív se hra hrála více spontánspontánně účastnit, aby si „nezadali“. Nejlépe je ně, sloužila především jako zdroj zábavy. Lze stěží
požádat je, aby se neobtěžovali hru opustit, nebo říct, zda je to dobře či špatně... Snad je to dobrý
u mladších docílit účasti kázní. Obyčejně ti, kteří důvod k zamyšlení, kam vlastně spějeme…
zpočátku neví, jak do toho, nevědí pak, kdy přestat.
First, J. A. (1936): Hry pro mládež i dospělé. Praha:
5. Učit vyhrávat i prohrávat, tj. učit nezpychnout YMCA.
vítězstvím a „neztratit hlavu“ po porážce. „Dnes
oni – zítra my!“
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Možná okolo TOHO chodíme
každý den. Vidíme TO? Nebo náš
pohled přes TO jen klouže, aniž
by cokoli zaznamenal? Nuže: „Co
TO je?“
Na tomto místě vám představuji netradiční a zajímavé pohledy na méně či více známé věci.
Už víte? Pošlete svůj tip na adresu
pepastreda@volny.cz do vydání
dalšího čísla našeho časopisu.
Správné odpovědi budou slosovány a vítěz získá můj nástěnný
kalendář na příští rok, s panoramatickými snímky z Nového
Zélandu.
Věřím, že s dnešní hádankou si
poradíte hravě a pošlete nejen
zajímavé, ale i správné odpovědi.

Fotohádanka z minulého čísla
Asi jsem nasadil na úvod laťku moc vysoko, nepřišla bohužel ani jedna správná odpověď. Co to tedy je? Jsou to čelisti lžíce používané
k hloubení podzemních (tzv. milánských) stěn. Takže žádná aztécká
rytina…

Pepa Středa

fotohádanka

FOTO HÁDANKA

102

vedoucí rubriky: Luděk Šebek | sebek@sovice.net

INSPIROMAT

Ilustrační foto © Petr Weigl

inspiromat

V tomto čísle Inspiromatu chceme opět dostát slibu psát „zlehka o tématech těžších a těžkých“ a dívat
se na ně z takových zorných úhlů, které by pro ostatní rubriky představovaly v rámci nutné snahy jejich
přispěvatelů o výstižnost a co největší efektivitu určitý, řekněme, luxus.
Tentokrát máme v úmyslu psát o reflexi a zpracování prožitku. Protože je toto číslo věnováno integraci,
měli bychom si nejdříve položit otázku, zda je to, o čem chceme psát, relevantní. Domníváme se, že určitá
logická spojení se nabízejí. Pojďme začít třeba malou spekulací o prospěšných kolech.
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MYŠLENKY
PROSÁKLÉ POTEM

Luděk Šebek
Tomáš Valenta

Nebo si představme, že lidé, kteří aktivitu absolvovali, jsou usazeni v právě vytvořené přírodní galerii
s instalovanou výstavou kopií kubistických děl. Zde
dostanou barvy a štětce a budou požádáni například o vytvoření abstraktní malby, která by vypovídala o jejich prožitku slaňování. Platí absolutní
svoboda individuálního výtvarného projevu, každá
volba tvaru či barvy by ale měla být posléze vysvětlena. Jak se tak všichni hezky společně připékají
na kumštýřské pánvi, docela nenápadně může dojít
k jevu nazvatelnému „rozpovídání se“. A právě tady
všechno sdílené dobrodružství může nabýt požadovaný smysl, protože – pozor, nerušit! – za těmito
dveřmi se možná také integruje.
Na tomto místě je vhodné uvést, že jsme si plně
vědomi komplexnosti problematiky integrace. Uvědomujeme si také existenci a rozdílnost skupin lidí
s různými druhy postižení, i to, že předmětem snahy o integraci do společnosti jsou i skupiny, kterých se žádné zdravotní postižení netýká. Slaňování
s vozíčkáři jsme použili pouze jako příklad sloužící k uvědomění si na první pohled možná méně
nápadných souvislostí.
To, co jsme se pokusili naznačit, lze jednoduše
shrnout takto: stěží si lze program dobrodružné
výchovy či zážitkové pedagogiky sledující libovolné
výchovné nebo vzdělávací cíle představit bez dobrodružství a zážitků. Bez dalšího cíleného snažení ale
nemusí dojít k objevení a uvědomění si výchovně
vzdělávacího smyslu a naplnění hlubších cílů, který
představuje například snaha podpořit integraci lidí
se zdravotním postižením do společnosti.
Většina čtenářů nejspíš řekne, že potřeba následného hledání výchovného či pedagogického přínosu
většiny aktivit a programů je samozřejmá a zjevná.
Protože jsme si toho vědomi, není třeba se bát,
že bychom měli v úmyslu zaplnit stránky Inspiromatu zbytečnou advokacií za reflexi a zpracování
prožitku.
Namísto toho, v duchu filosofie naší rubriky, chceme v našem článku hovořit o jediné části celého
procesu. Hodláme se pozdržet u otázky, která by
teoretičtěji laděným článkům působila nemístné
nakynutí textu. Dokonce budeme ještě konkrétnější – chceme psát výhradně o vhodných podpůrných
aktivitách a technikách pro review, čili přehrávku
prožité zkušenosti.

NÁMĚTY PRO VAŠI PRÁCI

Představme si program výchovy v přírodě, v jehož
průběhu lidé se zdravotním postižením prožívají spolu se zdravými lidmi dobrodružnou aktivitu,
například slaňování. Děje se tak pravděpodobně
proto, že organizátoři programu v podstatě právem
věří, že sdílený prožitek vykročení z vlastní komfortní zóny lidi sbližuje. Háček spočívá v interpretaci
přídavného jména „sdílený“.
Domníváme se, že prožitek člověka kráčejícího
po svých a člověka spouštěného na vozíčku může
být tak odlišný, že by mohl obě skupiny dále separovat, zvýrazňovat jejich odlišnost. Sdílený může
být strach z výšky a vítězný pocit z jeho překonání.
Podobný může být prožitek struktury skály, ať už
po ní jedou kola vozíčku nebo šlapou nohy člověka. Velký rozdíl ale může být v interpretaci prožité
zkušenosti jako celku. Někdo, kdo po svislé skále
kráčí, se může ve svých představách poměrně snadno identifikovat s oblíbenými hrdiny, protože teď
v podstatě provádí jednu z činností, které tvůrci
dobrodružných příběhů nechávají své postavy rádi
provozovat. Pro toho, kdo po skále kodrcá na kolečkách, je takové ztotožnění logicky o něco problematičtější. V tomto okamžiku k žádnému vzájemnému
pochopení či k integraci nemusí samovolně dojít.
Představme si ale, že po takovém slaňování zařadíme aktivitu, při níž účastníky rozdělíme do týmů tak,
aby v nich byli pokud možno rovnoměrně zastoupeni lidé se zdravotním postižením a požádáme
tyto týmy o vytvoření co nejvěrnější kresby tvaru
skály, po které se slaňovali. Může jít dokonce o soutěž, na jejímž konci budou kresby porovnávány
s připravenou předlohou. Pokud se člověk, který
cestu po skále absolvoval na vozíčku, po celou
dobu nepohyboval daleko za nepřípustnou hranicí zóny paniky, kdy by samou hrůzou nic nevnímal,
je poměrně pravděpodobné, že skrze naklánějící
se vozíček a poskakující kola zaznamenal každou
nerovnost intenzivněji než „chodci“. Jeho postřehy a zapamatované vjemy mohou mít v tu chvíli
pro týmový úspěch cenu zlata. A je rázem o čem
mluvit! Témata jako vědomí užitečnosti, nepostradatelnosti, specifického potenciálu či unikátnosti
každého lidského prožitku se sama začínají otevírat.
Že se nám to rázem lépe integruje!
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Abychom se posléze vyhnuli nařčení z úplného dile- Tak už dost povídání a dejme se do práce. Protantismu, nejdříve si blíže vymezíme oblast našeho tože zařazení a způsob použití jednotlivých aktivit
zájmu. Reflexe a zpracování prožitku – pod tímto a technik bude zajisté předmětem vlastní adaptanázvem si představujeme proces, při němž se účast- ce každým, kdo je bude chtít používat, nebudeme
níci ohlížejí za absolvovanou aktivitou či její částí, se zdržovat hledáním způsobu třídění a předkládázkoumají obecnou platnost jevů, kterých si při tom- me je tak, jak nám přicházely na mysl.
to ohlédnutí všimnou ve svém pracovním či soukromém životě, a snaží se na základě identifikovaných Rozhlasové vysílání
souvislostí formulovat něco jako závěry, poučení, Podle nás v mnohém překonává oblíbené videozápodněty nebo možné nové přístupy. (Podobnost znamy a fotoprezentace. Čas od času se výborně
s druhou, třetí a čtvrtou fází modelu učení podle hodí při krátkých týmových „problem solvingových
Kolba samozřejmě není náhodná.)
aktivitách“. Od zadání týmového úkolu je odstartováno nahrávání na diktafon. Ohlédnutí za proběhlou aktivitou je pak uvedeno jako záznam rozhlasoReview, přehrávka, ohlédnutí
vé reportáže o týmové práci skupiny XY.
Zkušenost s touto technikou je pro většinu lidí časJe první částí celého procesu, při němž se ve vzta- to překvapující. Bez zjemňující a rušivé přítomnosti
hu k prožité zkušenosti snažíme sesbírat co nejvíce obrazu umí to, co zaznívá z našich úst a úst lidí okovstupů, náznaků, indicií – stručně řečeno veškerý lo, být pro skupinu někdy hrdě se nazývající zralým
dostupný materiál pro následné přemýšlení, disku- týmem až zarážející výpovědí například o přítomtování, hledání možných zobecnění a závěrů. V něk- ném sexismu, egocentrismu či komunikační inkomterých kruzích se užívá také termín zpětná vazba, petenci, docela působivá umí být plebejskost vtípků,
což se minimálně polovině naší autorské dvojice jež měly za cíl zakrýt vlastní neschopnost přispět.
jeví jako přijatelné, ale potenciálně zavádějící.
Témata, na která by měl člověk mnohdy (i kdyby si
Každopádně právě o této části zde bude řeč. Nebu- jich všiml) v klasickém slovním ohlédnutí za aktivideme se zabývat výchovnými, vzdělávacími či tera- tou jen stěží kuráž zeptat se. Na druhou stranu je
peutickými implikacemi, jejich potvrzováním ani zde jako u všech podobných postupů výhodou to,
cestami k nim vedoucími. Jediné, co nás v tomto že rozhodnutí, co v záznamu chtějí slyšet a nalézat,
Inspiromatu bude dále zajímat, jsou některé inspi- je z větší části na samotných účastnících.
rativní techniky podporující v úvodu zmíněné „rozpovídání se“ s cílem vygenerovat co nejvíce vstupů Hračky
ke zkoumání a přemýšlení.
Už delší dobu si na kurzy od svých dětí čas od čaJeště přesněji, zajímají nás takové postupy, které su půjčuji krabici hraček. Ty pak v rámci ohlédnutí
pokud možno nahrazují rozšířený model kroužku, za nějakou aktivitou jednoduše vysypu doprostřed
kde instruktor klade otázky („Jak jste se cítili při kruhu na zem a požádám účastníky, aby si každý
tomto programu?“) a účastníci odpovídají („No, vybral jednu, která má něco společného s jeho
dobrý to bylo.“). Aby bylo jasno – nemáme nic proti vlastní převažující rolí během poslední hodiny.
otázkám, zvláště proti otázkám vhodným, zajíma- Hračky totiž často vykazují vysokou míru symbovým, provokujícím k přemýšlení, které takříkajíc liky. Například takový plyšový králíček může říkat
„dělají“ dobrého instruktora, učitele, trenéra, kouče ledacos zajímavého o milé, usměvavé, pasivní příči facilitátora. Domníváme se ale, že vhodnější chví- tomnosti, nebo také o plachosti či trvalém strachu.
le pro kladení otázek obvykle nastává až po pře- Tato aktivita se při citlivém použití docela dobře
hrávce či ohlédnutí.
hodí i do školní třídy, když se chce učitel dovědět
Důvody máme v zásadě tři. Zřetelný pokles aktivity o svých žácích něco jiného, co nelze vyčíst z klasia míry zapojení, ke kterému dochází v okamžiku, fikačních archů.
kdy se posadíme či postavíme do kroužku a „jdeme Setkal jsem se s několika
si o tom popovídat“, pokládáme za hříšné plýtvání lidmi, kteří používají figurky
hybnou silou nasbíranou v průběhu vlastní aktivity. šmoulů, když chtějí se skuSouhlasíme-li s tím, že reflexe a zpracování prožit- pinou mluvit o týmových
ku jsou stejně důležité jako prožitek sám, pak nás rolích. Asi by se mi to také
musí typický pokles dynamiky, motivace a zapojení líbilo, jsou jich k dostání
sám o sobě nutně dráždit a provokovat k hledání obrovské spousty. Je pravda, že takoví Rejpalové,
alternativ.
Aktivity, které lze v rámci ohlédnutí či přehrávky Bručouni, Hasiči či Šprti
využít, mohou často fungovat jako určitý filtr, napří- nebo Dirigenti se příjemně
klad jako fotografům známý polarizační filt, což je snadno používají, stojí to
ale hrůzu peněz.
zařízení, které potlačuje nechtěné zrcadlení.
Tvořivost a originalita forem společného hledání
může motivovat a vést k tvořivosti a originalitě při Vyber jedno slovo
formulování myšlenek, což zpravidla také neškodí.

Nevím, jak jsme k ní přišli, ale je to hříčka, která K této aktivitě od Chrise Loynese z anglické St.
se dá použít kdekoliv od školní učebny až po louč- Martin’s College používáme hromadu starých
ku pod skalní stěnou. Buď si předem připravíme časopisů s barevnými obrázky. Čím jsou tématicky
nebo společně s účastníky vytvoříme výčet slov různorodější, tím lépe. Necháme v nich účastníky
vyjadřujících pocity a stavy tak, aby jich bylo dost chvíli listovat a potom je požádáme, aby si vybrali
na celou tabuli nebo flipchart. Potom účastníky časopisy, případně obrázky nebo části textu, které
požádáme, aby vybrali jedno jediné, které vystihuje jim asociují jejich prožitek absolvovaného progranejvíce signifikantní pocit prožitý během dané akti- mu. Můžeme nechat dvojice, ať spolu na toto téma
vity a aby krátce vysvětlili, proč si ho zvolili. Techni- hovoří, či vytvořit větší diskusní skupinky, ve kteka slouží nejlépe k „nahození návnady“ – je dobré rých každý dostane možnost mluvit o svých asocipozorně poslouchat a následné povídání směřovat acích a potom hledají všichni dohromady společné
podle signálů, které v tomto kole zazní.
či rozdílné prvky.

Kvadranty

Imaginární postava

Tato technika pochází od francouzské lektorky Lea- Nakreslíme na papír obrys postavy člověka. Poté
fy Feld. Jde v ní o využití kreativnější pravé poloviny vyzveme účastníky, aby se zamysleli nad tím, jak by
mozku při zpracování prožité zkušenosti týmového vypadal nebo jaký typ by představoval někdo, kdo
řešení problému či úkolu.
jim ve skupině možná schází coby článek chybějící
Účastníci dostanou papír a pastely a jsou požádáni, k dokonalosti celku. Každý dostane papír, na který
aby dvěma čárami rozdělili plochu papíru na čty- má napsat kvality a znaky, jež by takový imaginární
ři stejné díly. Do jednotlivých vzniklých kvadrantů člen, jehož kooptování by tým pozdvihlo na úroveň
musí nahoru umístit dvě kresby vyjadřující nebo funkční dokonalosti, měl mít. Záleží pouze na předsymbolizující to, co ve vztahu k proběhlé akti- stavivosti skupiny, do jaké míry svého nového člevitě považují za osobní úspěch a osobní výzvu na oživí, mohou mu dát pohlaví, jméno, vlastnosti,
a do spodních dvou kvadrantů nakreslit cokoliv, co oslavit jeho narozeniny či s ním počítat v dalších
podle nich ve vztahu k proběhlé aktivitě symbolizu- programech. S takto vytvořenou postavou se dá
je úspěch a výzvu pro tým. Kolegům z týmu každý dále pracovat, především při aktivitách, kde se mlupostupně ukáže svůj obrázek a vysvětlí, co a proč ví o týmové spolupráci a týmových rolích.
jejich kresby v jednotlivých kvadrantech vyjadřují.
Podle potřeby lze zařadit krok, ve kterém se tým
podělí o diskusí vygenerované základní myšlenky Prosté činnosti
s ostatními týmy.
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Hodiny

Aktivita, která nás nedávno napadla jako možná
varianta aktivity uvedené výše s tím, že se do prvního plánu dostává také prvek evaluace.
Proto je třeba zhotovit speciální papírové hodiny
podobné těm, které se používají při výuce malých
dětí, jen s tím rozdílem, že budou mít namísto dvou
ručiček čtyři. Jejich nastavení v rámci jednotlivých
kvadrantů ciferníku představujících tytéž položky
jako u předchozí techniky vyjadřuje subjektivně
vnímanou míru či význam úspěchů nebo velikost,
důležitost či naléhavost výzev. Z výtvarného pohledu vypadají takové hodiny se symbolickými kresbami docela zajímavě a potřeba hodnocení vede
k dalšímu přemýšlení.
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Po uplynutí několika dnů zážitkově bohatého programu dochází často k určitému přesycení vjemy.
Zkrátka a dobře, hlava ani tělo už nic nového nechtějí. Zatímco veškeré červené kontrolky pro sociální kontakt blikají, ručičky na budících motivace
a zájmu se blíží spodní mezní hranici. Je potřeba
dát organismu čas přemíru vjemů strávit. Možností
se nabízí více. Jedním z nejlepších a zároveň nejjednodušších prostředků bývá putování, výlet, vandr, zkrátka cesta do krajiny. Není nic lepšího než
mít na zádech ruksak, v něm svačinu a před sebou
dostatek kilometrů na to, aby člověk neměl pocit,
že je zapotřebí vymýšlet „něco“ pro dlouhou chvíli. V těchto okamžicích se mozkové vlny uklidňují
a jakoby synchronizují s rytmem kroků. Nastává
prostor pro přemítání, rekapitulování, přehrávání,
vyhodnocování dění uplynulých dnů, zaujímání
vlastních postojů a dotváření systému hodnot. Je
čas pro neformální rozhovory s kýmkoli, s nímž člověk právě sdílí společný kus cesty.
Podobný efekt jako zmíněné putování a určitou přidanou hodnotu mohou nabídnout některé lipnické
hry jako například Jak dědeček měnil až vyměnil
nebo Český snář, popsané ve Zlatém fondu her II,
nebo také obyčejné, ale účinné společné sbírání
ostružin, borůvek či jiných lesních plodů, případně
jednoduchá všeobecně prospěšná práce atd.
Na letošním třítýdenním mezinárodním kurzu jsme
v jedné takové vypjatější chvíli nechali účastníky
nejdříve najít si koutek o samotě a napsat jednu
stránku o tom, jak se cítí, jak k přítomnému okamžiku došli a co je napadá vzhledem k budoucnosti.
Potom byli všichni vyzváni, aby se každý sám vydal
nějakým směrem a šel jím krajinou po dobu ne kratší než tři čtvrtě hodiny, pak si vybral vhodné místo a tam vložil papír pod kámen nebo ho zahrabal
do země a vrátil se zpět.
Princip všech uvedených technik je úplně jednoduchý a jasný, efekt zaručený.

Rogerova lana stokrát jinak

Specialista na review Roger Greenaway z Edinburgu

si už léta hraje velice zajímavým způsobem s lany,
jež používá jako grafickou pomůcku pro reflexi.
S takovým lanem se dají krásně vytvářet nerůznější grafy, naznačovat vazby a souvislosti, ukazovat
ohraničení, dělit problémy na podproblémy, zkrátka toho, co Roger vymyslel, shromáždil a vyzkoušel,
je opravdu spousta.
Za příklad může posloužit jedna z aktivit, kterou
rádi používáme a kterou jsme vyzkoušeli v řadě
variant a adaptací.
Každý účastník dostane pěti až desetimetrové lano.
Jedním koncem ho položí na značku společnou
pro všechny, je možné také svázat všechny konce. Lana jsou pak paprskovitě natažena do všech
směrů. Společný střed znamená přítomný okamžik.
Celé natažené lano pak pro jeho majitele představuje určený časový úsek – trvání aktivity, den putování, poslední rok – podle toho, co nás právě zajímá. Každý se sám ohlédne za určeným úsekem své
minulosti a promítne si všechny pro něj důležité
okamžiky. Na laně ho pak jako na časové ose zaznamená vlnkou, smyčkou či uzlem mířícími nalevo či
napravo od osy podle toho, jestli je vnímá jako spíše pozitivní či negativní.
Najde si partnera (podle situace a potřeby buď
někoho, kdo toho o něm nejspíš moc neví, nebo
prostě souseda po pravici, či toho, jehož paprsek
směřuje opačným směrem než jeho...) a vysvětlí
mu, co má na laně vyznačeno a proč jednotlivé okamžiky pociťuje jako zkušenosti spíše pozitivní nebo
negativní.
Před časem nás napadla docela zajímavá adaptace této techniky, zlepšující její využití například
pro rozbor větší strategické hry nebo málo strukturované hry s rolemi. Lana jsou v tomto případě
umístěna paralelně, v zadání se objevuje časová osa
se čtvrthodinovými úseky. To dává možnost sledovat v daných okamžicích vzhledem ke konkrétním
situacím rozdílné způsoby vnímání a rozličnost
pocitů.
Protože Roger Greenaway je v oblasti review
považován za opravdovou autoritu, rádi bychom
vám představili ještě několik technik z jeho dílny
plné lan, provázků, šňůr a tkaniček. Některé předkládáme v námi modifikované podobě, se kterou
máme dobrou zkušenost, jiné doplňujeme o možné
varianty.
Následující aktivity svou povahou přesahují rámec
review ve smyslu primárního ohlédnutí se za pro-
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Jaký byl stav na konci fáze úvodního plánování?
Jaká je vaše osobní předpověď ohledně kvality společné práce v následujícím úkolu?
Vlastní linie
Rozdělíme aktivitu do dvou kroků. Podél lana
Pohled na sebe sama na cestě k určitému cíli.
postavíme židle, na jejichž opěradla účastníci v prvKaždý sám položí své lano na zem a vytvoří na něm ním kroku nalepí lístek se napsaným stanoviskem.
křivky podle následujícího zadání. Bližší konec Měli by se vyjádřit konkrétně a co nejvíce vyhranit
představuje jeho stav teď a ten vzdálenější jeho cíl svá stanoviska. Ve druhém kroku mají účastníci
– pro následující aktivitu, pro program, nebo pro to, po diskusi zaujmout jiné než své původní místo,
co by se chtěl v následujících okamžicích naučit či přečíst si stanovisko na nové židli a napsat své vyjádozvědět.
dření k němu nebo napsat, jak by je formulovali
Vyzveme každou osobu, aby šla podél line svého oni sami.
lana směrem k budoucnosti – ke svému cíli, zastavila se a zamyslela nad (subjektivně) důležitými Zlatá ryba
body vlastní cesty. Požádáme je, aby se pokusili Naslouchání, zaměření pozornosti na probíhající
sami pro sebe formulovat, co chtějí nebo by měli diskusi. Není těžké si tuto aktivitu představit jako
v daných okamžicích udělat a jak si u toho přejí podpůrnou techniku pro druhou a třetí fázi procecítit. Jakmile každý dokončí vlastní cestu podél su reflexe a zpracování prožitku.
své linie, vyzveme účastníky, aby si našli partnera, Utvoříme z lana na zemi kruh. Skupina je rozdělena
s kterým budou hovořit o jeho vlastní linii. Ve dvo- na dvě poloviny. První pobývá uvnitř kruhu a vede
jici pak proběhne stejné cvičení jako prve. Každý diskusi – review předešlého úkolu. Druhá skupina
se vrátí ke svému lanu (sám nebo s partnerem) má možnost pouze pozorovat a naslouchat.
a provede porovnání toho, co od něj slyšel, se svou Obě poloviny si pak vymění pozice. Nová skupina
vlastní vizí cesty k cíli.
uvnitř pokračuje v diskusi tam, kde předcházejíV jednu chvíli (vzhledem k určitému bodu na linii) cí skončila, nebo reaguje na to, co se odehrávalo
provede každá osoba sebehodnocení, pokusí ve skupině předešlé.
se reálně zvážit a vyjádřit své předpoklady k úspě- Varianty: vytvoříme více kroužků, kde tímto způsochu. A to tak, aby bylo v dané chvíli zřejmé i ostat- bem pracuje několik menších skupinek. Tato obměním – je možné mít například v ruce malé zrcátko. na je vhodná v případě, kdy lze ve skupině nalézt
Jakmile je každý na takovém místě, můžeme položit výrazné jedince, kteří mají tendenci vést diskusi
otázku, která lidem pomůže ujasnit si vlastní posto- a nepouštět ostatní k hovoru.
je nebo porozumět postojům ostatních.
Všichni sedí uvnitř kruhu. Ven vyjdou tehdy, kdy
Tipy: ptáme se například, jaké faktory doposud už nechtějí do diskuse dale přispívat. Mohou se ale
ovlivňovaly jejich cestu a budou-li některé z nich do kruhu vrátit. Review končí v okamžiku, kdy
zásadní pro jejich další cestu. Když zaměříme nikdo nezůstane sedět uvnitř kruhu.
pozornost na minulost i budoucnost ve vztahu
k nadcházejícímu programu, hovoříme nepřímo Mluvící uzlíky
o obavách a očekáváních účastníků, aniž by tato Podpora vzájemného naslouchání a spolupráce při
review, popřípadě při jakékoli diskusi.
slova musela zaznít.
Varianta: požádáme účastníky, aby vytvořili své Jedna verze představuje způsob, jak usměrnit
linie a podél nich položili předměty, které symboli- skupinu ve chvíli, kdy mluví jeden přes druhého,
a současně způsob, jak pozvednout obecnou úrozují klíčová místa.
veň spolupráce při hledání smyslu společně prožité
zkušenosti.
Podkova
Uvážeme uzel na laně tvořícím kruh. Každý se drží
Jedná se o práci s rozdílnými názory v týmu.
Položíme na zem lano do tvaru podkovy. Každému lana, všichni stojí nebo sedí v kruhu. Kruh by měl
konci přidělíme jeden význam. Tyto významy jsou mít odpovídající velikost pro skupinovou diskusi.
ve vzájemné opozici, například „při této aktivitě Mluvit může pouze jedinec, který má před sebou
jsme byli opravdu skvělý tým“ a „při této aktivitě uzel. Když dotyčný dokončí svou řeč, posouvá
se uzel proti směru hodinových ručiček.
byl výkon naší skupiny jako týmu beznadějný.“
Každý musí zaujmout vlastní pozici na laně – ta Uzel putuje tak dlouho dokola, dokud nenaraodpovídá místu v názorovém spektru někde mezi zí na někoho, kdo by chtěl mluvit. Dotyčný člodanými hraničními výroky. Poté jsou všichni vyzvá- věk zavolá „stát“ a drží uzel mezi svýma rukama.
ni, aby konzultovali vlastní pozici na laně s jedním Pro instruktora platí, pokud se rozhodne zúčastnit,
či dvěma svými sousedy a pokusili se ji pokud mož- stejné pravidlo.
no upevnit. Každý má mít možnost vysvětlit svůj Varianta: uvážeme na laně druhý uzel tak, aby to
bylo oko (vůdcovský uzel), který představuje písmepostoj a případně ho změnit.
Varianty: můžeme napomoci otázkami – jak by bylo
možné ohodnotit váš tým před započetím aktivity?
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běhlou aktivitou, svým formátem se ale do tohoto
článku podle nás více hodí.
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no O – otázka. Kdokoli, kdo má před sebou uzel ně zkusí přelepit lístky na obou stranách a seskupit
„O“, může říci „stát“ a v tuto chvíli pokládá otázku. je do ostrůvků podle podobnosti obsahu. Výsledek
Druhý uzlík provádí totéž a tím určuje, kdo jako může být prezentován ostatním skupinám, instrukdalší odpoví na otázku. Samozřejmě pokud to tak tor napíše hlavní myšlenky do diagramu stejné
budeme chtít.
podoby na flipchartu.
Otázka může být směřována na konkrétního jedince, ten na ni však odpoví až ve chvíli, kdy k němu
dojde příslušný uzlík. Tato varianta je velmi zají- ...
mavá, legrační, nutí účastníky dávat dobrý pozor
na průběh a pomatovat si, kdo komu jakou otázku Tak, s H jako „howgh!“ můžeme náš výčet aktivit
dává, pokud je zajímá konkrétní odpověď.
uzavřít.
Nezbývá než popřát těm, kdo se nechají dnešním
Mluvící uzlíci II
Inspiromatem inspirovat, hodně zábavy a potěšení
Každý uváže pět stejných uzlíků na svém laně. z „tvořivého hledání.“
Jednotlivá lana jsou naaranžována jako paprsky
do jednoho středu. Všichni sedí v kruhu. Ten, kdo Existuje samozřejmě více než jeden účinný styl
chce něco říct, k sobě musí nejdříve přitáhnout své vedení procesu reflexe a zpracování prožitku. Paralano, dokud ho nebude držet za uzlík. Když sundá frázujeme-li například často citovaný Heronův
ruku z uzlíku, může už pouze poslouchat. Přerušení model dělení řídicích stylů, můžeme zjednodušenení možné, leda by byl stanovený limit, jak dlouho ně říct, že lze tento proces vést způsobem spíše
může každý řečník hovořit.
autokratickým či kooperativním, nebo způsobem
Varianta: tato technika může být použita pro hla- směřujícím nejvíce ke stylu autonomnímu. Každý
sování, skórování a tvorbu norem. Položíme otázku z nich má svá specifika a každý více vyhovuje jinétýkající se například vnímaní rizika při proběhlé mu pedagogickému typu, což souvisí s odlišnými
aktivitě. Každý potom přitahuje své lano a nechá obecnými osobnostními a povahovými rysy. Dá
ostatní spatřit tolik uzlíků, aby jejich počet odpo- se přepokládat, že většina aktivit či technik uvedevídal číslu na pomyslné škále, pro které se rozhodl. ných v tomto vydání Inspiromatu bude více vyhoDobré je, když mají při posouvání uzlíků všichni vovat těm, kdo tíhnou převážně ke kooperativnímu,
zavřené oči a otevřou je ve stejný okamžik. Nemají respektive autonomnímu stylu vedení. Na druhou
tak možnost navzájem se ovlivňovat v hodnocení stranu se domníváme, že některé z nich nemusí být
a výsledný efekt je dramatičtější.
úplně neužitečné ani v repertoáru autokratičtějších
instruktorských typů.

Velké H

H jako hodnocení, výborná evaluační technika
od Leslie Greenawaye ze Skotska.
Pracuje se ve skupinách, každá z nich dostane velký
kus balicího papíru a rozdělí si ho třemi čarami tvořícími velké H a rozdělujícími plochu papíru do čtyř
polí. Proces pak vypadá následovně. Nad příčku
spojující obě nohy písmene H si skupina napíše
společnou otázku, například: Jak se ti podařilo
dosud naplnit tvé vlastní osobní cíle pro tento
program? Každý člen skupiny na tuto příčku udělá fixem značku, kterou umístí více vlevo či vpravo
podle toho, jak splnění svých cílů aktuálně hodnotí.
Poté si každý může vzít libovolný počet lepicích lístků jedné barvy a napsat na ně důvody, proč umístil svou značku tak daleko, což v zásadě znamená
pozitiva. Své lístky nalepí napravo od pravé nohy
H a každý připojí krátké vysvětlení. Poté si všichni
mohou vzít lístky druhé barvy a napsat na ně důvody, proč neumístili svou značku až vpravo na konec
úsečky, čili to, co k úplnému splnění jejich cílů chybí, v zásadě tedy negativa.
Lístky jsou i s vysvětleními umístěny do prostoru
vlevo od levé nohy H. Členové skupiny pak společ-

Použité zdroje
Hanuš, R., Hrkal, J. (1998). Zlatý fond her II: výběr programů připravených pro kurzy Prázdninové školy Lipnice.
Praha: Portál
www.reviewing.co.uk
Heron, J. (1999). The Complete Facilitator’s Handbook.
London: Kogan Page
Luckner, J. & Nadler, R. (1997). Processing the experience.
Dubuque: Kendall/Hunt

NÁMĚTY PRO VAŠI PRÁCI

inspiromat

Ilustrační foto © Pavel Hořejší

109

110

vedoucí rubriky: Petr Lebeda | pele2@volny.cz

BEZPEČNOST & RIZIKO
Téměř celou rubriku bezpečnosti druhého čísla Gymnasionu tvoří rozhovor s Pavlou Francovou (Pavla také zformulovala i zásady pro práci s postiženými na konci
rubriky). Proč jsem si vybral právě ji? Zejména proto, že Pavla má zkušenost
z obou „stran“ – opakovaně spolupracovala při přípravě a realizaci kurzů, kde
byli účastníky i postižení lidé a sama je nevidící. Nemluvě o tom, že je zajímavým
člověkem, osobností (jakkoli je to slovo dnes obnošené... jak by řekl klasik).
Ptám se jednoduše, otázkami laika, protože o integraci postižených a souvisejících bezpečnostních aspektech na kurzech využívajících zážitkovou pedagogiku
vím jen velmi málo. O to zajímavější pro mne ty dvě hodiny strávené s Pavlou
byly. Rozhovor občas odbočuje od bezpečnosti k věcem obecnějším, ale to, co
zaznělo, mi přišlo natolik zajímavé, že jsem se rozhodl nedržet se tentokrát striktně tématu bezpečnosti a vymezených normostran. Což je snad i trochu symbolické, protože normy zkrátka pro svět postižených (a Pavlu už vůbec) neplatí.
Věřím, že i pro vás budou následující řádky zajímavým čtením a podnětem k přemýšlení.
1

Autorem motta je Vojta Svoboda, vedoucí instruktor kurzů PŠL (Mosty, Seminárium, Fénix) zaměřených na integraci.

Foto © archiv Pavly Francové

bezpečnsot

Integrace začíná tam, kde se o ní přestává mluvit.1

Pavla Francová (1972)

Kvůli vrozené oční nemoci měla odmala jen zbytky vidění. V patnácti letech oslepla úplně. Po gymnáziu
pro zrakově postiženou mládež studovala na FF UK, tlumočnictví a překladatelství. Absolvovala roční stáž
v USA, kde se nevidomí lidé učili pracovat s výpočetní technikou. Za oceán se ještě jednou vrátila a studiem (psychoterapie a poradenství) a prací zde strávila dva roky. Odmala se zapojovala do sportovních
činností. Časem začala pravidelně trénovat a závodit. Z toho vzešla řada medailí z ME i MS a z paralympijských her v bězích na střední tratě, běžeckém lyžování a plavání. (Je držitelkou dodnes platného světového rekordu v kategorii zcela nevidomých žen v běhu na 3000 metrů vytvořeného v roce 1992 na letní
paralympiádě v Barceloně ještě pod jménem Valníčková). Rok na to z reprezentace i z vrcholového sportu
odešla. V roce 1998 absolvovala mezinárodní kurz Intertouch Prázdninové školy Lipnice. V dalších letech
již jako členka instruktorského týmu absolvovala kurzy Fénix (1999), Intertouch (2000) a Do nitra země
(2001). K jejím zkušenostem se zážitkovou pedagogikou patří například také pobyt na základně Outward
Bound v Jižní Africe. V současné době se zaměřuje především na práci ve prospěch zdravotně postižených.
Kromě toho se také živí překládáním, tlumočením a výukou češtiny pro anglicky mluvící cizince. Maluje
a své obrazy vystavuje. Své oslepnutí nikdy nevnímala jako osobní tragédii nebo nespravedlnost, ale spíše
jako jisté životní okolnosti, které před ní kladou výzvu k hledání, jak žít svůj život poslepu.
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JDE O SPOLEČNÉ,
NE O STEJNÉ ZÁŽITKY

Petr Lebeda

Pavlo, v čem vidíš rizika účasti postižených na kurzech zážitkové pedagogiky z hlediska bezpečnosti?
Je těžké říct o postižených cokoli obecně. Postižení
může mít mnoho podob. Lidé jsou postiženi tělesně,
zrakově, sluchově, vnitřně (kardiaci, lidé s jednou
ledvinou atp.) a v různých kombinacích a každé
vyžaduje své. Ještě sem patří mentálně postižení,
ale ti se většinou na kurzech neobjevují. A pak hlavně to, co platí i u nepostižených lidí – každý člověk
je jiný a každý postižený člověk bere svůj stav jinak
a to se bude na jeho účasti na kurzu odrážet.
Určitě velké společné téma je jak nabízet a přijímat pomoc.
Někdo je na tom hůř než ostatní a občas bude
potřebovat víc pomoci a pak je potřeba aby se skupina dohodla jakým způsobem bude pomoc nabízet. Jestli nechá na postiženém, aby si řekl až bude
potřebovat, nebo jestli bude „ve střehu“ a hlídat aby
včas přiskočila a vypomohla, jakmile bude postižený
potřebovat. Ta druhá varianta je samozřejmě dost
nešikovná, protože najednou se z postiženého
stává věčně přítomné téma a nevede to k partnerskému vztahu. Je určitě lepší když se podaří aby
i postižený stál o to, že si řekne když bude něco
potřebovat. To je můj postoj k věci, ale nemusí to
tak být pro každého.
Samozřejmě, že se to nedá brát jako dogma, protože např. u nevidomého budou situace, které
on sám díky svému postižení nemůže vyhodnotit
a pak bude záležet na skupině, která mu zprostředkuje třeba právě to nebezpečí. Když se domluvíme,
že se budu venku pohybovat s průvodcem a budu-li
potřebovat něco zvláštního, že si řeknu, tak to platí
až do chvíle, než začneme procházet terénem, kde
na jedné straně bude prudký sráz. Tady si asi těžko
sama řeknu aby na mne dal zvlášť pozor.
Co říci k té bezpečnosti obecně?
Asi že instruktor musí vědět, co to postižení znamená ve smyslu postarání se o sebe. Napadá mne
příklad: když se s nevidomým jede na raftu, tak
musí v posádce existovat dohoda, že pokud by
vypadl z lodi, tak pro něho okamžitě musí někdo
skočit, protože v rychlé a hlučné vodě není šance
na předávání nějakých instrukcí. Obecně tedy asi
platí, že někdo z nepostižených bude „záloha“, která zasáhne pokud nastane ohrožení.

Dá se říci, jaká specifická nebezpečí hrozí pro jednotlivé typy postižení?
Nebezpečí u sluchově postižených vychází z toho,
že postižený neví co se děje, nemá informace a skupina zapomene, že teď se tady dohodlo něco zásadního a sluchově postižený to neví, z čehož se může
vyvinout i velmi nebezpečná situace. Je to hlavně
o uvědomění si: je tady někdo, komu je třeba informace zprostředkovat jinak.
Když se něco děje tak obvykle rychle křiknu, což
tady najednou nefunguje...
Přesně tak. Je třeba dbát na zásady typu kde stát,
když mluvím se sluchově postiženým nebo jak skupinu zorganizovat, aby měl šanci něco odezírat. Když
to není možné, tak prostě napsat důležité informace
na papír nebo třeba postavit vedle něj někoho, kdo
bude mluvit potichu, ale výrazně, aby mohl odezírat
nebo jinak zajistit aby informace dostal.
To nejdůležitější z hlediska bezpečnosti je tedy přístupnost k informacím a verbální komunikace obecně. Jak jsi mluvil o tom křiknutí, je na místě mít
s sebou něco, třeba červený šátek, který současně
s výkřikem „pozor“ zvednu nad hlavu – což však
musí být dopředu domluveno. Je potřeba uvažovat
o té neverbální stránce informace.
Co tělesně postižení?
Tady to bývá pro ostatní docela dobře představitelné co se dá bezpečně zvládnout a co ne. Chce
to představit si, zda vozík po úzké cestě projede
nebo dá-li se o berlích námi zvolená trasa projít. Je
však potřeba dát pozor na to, abychom vozíčkáře
v rámci naší péče předem nevyloučili z programu.
Nám se stalo, že jsme při pohybové hře pro vozíčkáře připravili speciální okruh (se stejnými úkoly
jako na „hlavní“ trati), což však v důsledku vedlo
jen k pocitu odstrčenosti, protože sice absolvoval
téměř totéž, ale mimo skupinu. Vzhledem k reálnosti zážitku by bylo bývalo lepší najít pro něho roli
na trati mezi ostatními účastníky. Bytí se skupinou
a reálnost situace je důležitější než identické úkoly
na trati. Je třeba nelpět na vnější podobě. Integrace není ve stejných, ale ve společných zážitcích.
Když je něco z bezpečnostních či praktických důvodů pro vozíčkáře neproveditelné, tak to nemusí znamenat, že program nemůže absolvovat. Je možné
mu nabídnout roli mezi organizátory hry a může to
být pro všechny zúčastněné nejlepší řešení.

bezpečnost

rozhovor s Pavlou Francovou
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Obecné principy soužití
se zdravotně postiženými

bezpečnsot

(nejen) na kurzech
1. Nebát se zeptat. Není hloupých otázek, hloupé
jsou jen vlastní neověřené a nepodložené
závěry a úsudky.
2. Nevtíravě zjistit, jestli je účastník v pohodě
s otevřenou komunikací kolem svého
postižení.
3. Naslouchat účastníkovi, abychom zjistili, jaké
výrazy ve spojení se svým postižením používá,
a přebrat je (slepý nebo nevidomý, apod.).
4. Nemyslet si, že je povinností týmu mít
pro všechny kurzovní situace řešení, jak
účastníka zapojit.
5. Vnímat účastníka jako možný zdroj řešení.
Raději slevit z „tajemnosti“ programu a nechat
si od něj poradit jak ho nejlépe zapojit.
6. Pamatovat na to, že pomoc má smysl jen
tehdy, má-li příjemce možnost říct si, v jaké
podobě mu je pomoc k užitku.
7. Vnímat ho partnersky.
8. Nevidět v jeho přítomnosti problém, ale
příležitost něco nového se dozvědět, naučit,
pochopit.
9. Uvolnit se, nebýt v křeči.

Sluchově postižený účastník

1. Zjistit, jak moc nebo málo slyší, abychom
zbytečně nekřičeli.
2. Snažit se eliminovat hluk v pozadí, který
sluchově postiženého ruší mnohonásobně víc
než uši zdravé.
3. Probíhá-li např. rozbor programu v menších
skupinkách, přesunout skupinku se sluchově
postiženým mimo doslech ostatních skupinek
právě z důvodů zmíněných v bodě 2.
4. Uvádíme-li hru podmalovanou hudbou,
počítáme s tím, že sluchově postiženému
znemožňujeme sledovat náš ústní výklad.
Osvědčilo se sepsat verbální část a dát ji
postiženému předem.
5. Při společných sezeních se snažit ohlídat aby
sluchově postižený dobře viděl na toho, kdo
mluví. Výrazně artikulovat.
6. Ověřit si, že sluchově postižený ví,
že se v případě nerozumění může někoho
z týmu ptát a být reálně dostupný (sedět
blízko).

Zdá se, že tady by byla na místě poučka: když
nevím, tak se zeptám…
Je to tak. Je důležité aby instruktor přistoupil na to,
že jeho autorita nespočívá v tom, že on sám všechno ví a vymyslí. Zná hry, umí pracovat se skupinou,
ale nezná konkrétní specifika postiženého účastníka. Kurz určitě neztrácí, když den předem popíšu
stručně postiženému účastníkovi program a společně pro něho najdeme nejlepší formu zapojení.
Jak je to u zrakově postižených?
Tady je třeba zjistit, zda je účastník úplně nevidomý nebo jestli má nějaké zbytky zraku a popř. jak
se na kvalitě jeho vidění odráží změna světelných
podmínek. Někdo je naprosto závislý na brýlích,
což může být komplikací např. u vodních aktivit,
kdy dojde k jejich zacákání.
U situací, kde se něco děje rychle, se snadno může
stát, že všichni zapomenou, že tam je i postižený
a možná vůbec netuší, co má dělat (to platí i pro sluchově postižené). Tady se hodí mít jednoho člověka,
který na tohle bude myslet a bude postiženému
k dispozici v tom smyslu, že mu zprostředkuje co
se děje a nebo ho třeba i strhne stranou ve chvíli, kdy není čas nic vysvětlovat. Je dobré, aby to
nebyl po celou dobu jeden člověk, ať už účastník či
instruktor, protože ho to může časem vyčerpávat.
Je lepší, aby si skupina vždy načas určila jednoho
který odpovídá za to, že postiženého „nikde nezapomenou“ nebo to nechat na celé skupině?
To je těžká odpověď. Ve chvíli, kdy je určen jeden,
tak ostatní se „vyvazují“ a skupina se neučí mít to
na paměti. A i tím, že je třeba „služby“ zorganizovat, tak se z toho zase stává větší téma než by mělo
být. Nepokládám to za šťastné, ale u skupin, kde by
to nefungovalo jinak je to možné řešení. Ale zase
hrozně záleží na člověku samém, nakolik je komunikativní a dokáže si lidi kolem získat, jak je ostatním
příjemný, jestli tu pomoc budou brát jen jako nutnou povinnost nebo to pro ně bude zároveň příjemné a zajímavé se s ním potkávat. Je těžké vyvodit
nějaké pravidlo, protože to závisí na úrovni skupiny,
instruktorů i postiženého.
Kdybych vedl takový kurz, tak bych určitě chtěl,
aby z hlediska bezpečnosti byl v týmu vždy někdo,
kdo se o postiženého postará, když to neudělá skupina sama…
Bezpochyby je potřeba to v týmu stínovat a hlídat,
jestli ho skupina někde nenechala nebo jestli není
v některém programu úplně mimo.
Neztrácí kurz přítomností postiženého a péčí o jeho
bezpečnost svou dynamiku?
Tahle otázka podle mého stojí v pozadí řady odmítnutí postižených. Myslím, že to tak není – přítomnost postiženého neznamená automaticky ztrátu
dynamiky. Může to nastat v případě, že instruktoři
jeho účast nezvládnou. Každý instruktor by se při
rozhodování, jestli vzít postiženého nebo ne, měl
zeptat sám sebe, zda je ochotný hledat nové cesty
a přístupy, je-li dostatečně pružný.

Zrakově postižený účastník

1. Při setkání se chovejte přirozeně a věcně.
Pomozte prakticky a taktně kde je to nutné.
Pomoc však nevnucujte.
2. Vyvarujte se projevů soucitu. Nepřipust‘te
podceňující nebo snižující výroky.
3. Nevidomého, kterého znáte, pozdravte vždy
sami jako první. Připojte oslovení, aby věděl,
že pozdrav patří právě jemu.
4. Po vstupu do místnosti se dejte zřetelně
poznat. Pokud vás nepozná podle hlasu,
povězte své jméno. Tichý pohyb neznámé
osoby v okolí působí nepříjemně. Také svůj
odchod z místnosti oznamte.
5. Neprojednávejte záležitosti s jeho průvodcem
– není zástupcem. Nevidomý nemůže udržovat
zrakový kontakt, své záležitosti si však vyřídit
sám může.
6. Když se nevidomý octne v orientačních
těžkostech, nabídněte pomoc. Velký hluk,
prudký déšt‘ i sníh velmi zhoršují orientaci
v prostoru. Nabídněte, aby se lehce zavěsil
do vaší paže, protože tak může snadno
jít krůček za vámi, sledovat vaše pohyby
a přirozeně na ně reagovat.
7. Budete-li nevidomého doprovázet delší dobu,
popište mu hlavní rysy okolí, vybavení místnosti a osoby, které se kolem nacházejí. Při
popisování se nemusíte vyhýbat optickým
dojmům a barvám.
Věta na závěr:
Všichni mají nějaký problém, na postižených
účastnících je to pouze víc vidět.

bezpečnost

Pokud instruktoři od začátku přistupují
k postiženému jako k problému, tak to pro ně bude
zátěž a problém. V takové situaci je asi lepší ho
na kurz vůbec nebrat. Pokud se však na jeho účast
dokáží podívat jako na přirozenou součást běžného
života, kde jsou lidi postižení i nepostižení a sdílí
jeden svět a přenesou tuto skutečnost i do kurzu,
tak se z toho stává jednoznačně přínosná situace,
protože se dostáváme ze skleníku do reálna. Vytvářejí tak normální životní situace a podmínky.
Důležitá je i připravenost postiženého vstoupit
do prostředí, které není stoprocentně připraveno
na přítomnost postiženého člověka. Do prostředí,
které není skleníkové, kde nejsou speciální programy,
které se dají poslepu nebo na vozíku snadno zvládnout. Může to znamenat i to, že se něčeho postižený
třeba účastnit nemůže. Pak záleží hodně na instruktorech zda pomohou jemu i skupině z toho něco
získat. Ta reálnost, krok ze skleníkového prostředí,
může být pro postiženého největším přínosem.
Když Tě poslouchám, tak mi dochází že vlastně
teprve integrace vytváří normální svět, kdy nejsme ve světě jen zdravých nebo jen postižených…
Mně je vždycky nejbližší, když situace zůstává
co nejpřirozenější a v jejím rámci hledáme, jak
se do toho zapojí obě strany. Příklad: bude-li běhací
hra, kterou absolvují jednotlivci, tak nevidomému
dám průvodce a oni spolu vytvoří jednoho hráče.
Vyřazení účastníka bez prozkoumání jiných možností je pro mne spíš důkazem únavy týmu. To
může přijít, ale až jako poslední alternativa.
Je postižený schopen říct si stop? Nebo hrozí,
že se nechá strhnout i k něčemu, co pro něho může
být nebezpečné?
Tady platí totéž co pro nepostižené. Myslím, že tenhle nadhled nelze očekávat ani u jedné skupiny. A postižený určitě nemyslí pořád na to, že je
postižený a že se musí opatrovat. Tlak toho, že ostatní něco dělají a já se s tím chci taky poprat, ten
může být u postižených větší. Hraje tu roli potřeba
si to dokázat. Korektiv zvenku je pak na místě, ale je
to těžké odhadnout, protože nepostižený instruktor
může aktivitu mylně vyhodnotit jako nebezpečnou
nebo neproveditelnou. Je to balancování na hraně
mezi snahou zajistit bezpečnost a poskytnout prostor pro sebepoznání a seberozvoj. Někdy se to dá
řešit tím jedním člověkem navíc, který je „pojistkou“
a zasáhne pokud je potřeba. Ale zase – je to hrozně individuální… Znám taky postižené, kteří jsou
pohodlní a své postižení používají jako výmluvu
proč do něčeho nejít a i takoví účastníci se objevují
na kurzech. Zážitková pedagogika nepřitahuje jen
lidi, kteří chtějí překonávat svá omezení.
Už rozumím tomu, že tady asi žádné jednoduché
škatulky neplatí…
Na první pohled se zdá, že je snažší zranit postiženého na duši než na těle, protože díky postižení asi
dáváme na jeho tělesnou bezpečnost větší pozor…
jak lze postiženého nejsnáze „poranit psychicky“?

Foto © archiv Pavly Francové
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Záleží na tom v jakém stavu je postižený člověk
ve vztahu ke svému postižení. Je nebo bylo to
pro něho trauma? Jak je na tom dnes? Jak vnímá sám sebe mezi nepostiženými lidmi? A to
se dopředu podle druhu postižení říci nedá. Obecně
lze říci, že zraňující je, pokud na kurzu chybí snaha
postiženého zařazovat a vytvářet podmínky, ve kterých má šanci se uplatnit ve skupině. Kdyby tým
od určité chvíle na tuto snahu rezignoval. To se běžně děje na vysokých školách, kde převládá filosofie:
umožnili jsme ti sem přijít a tím to pro nás končí.
To samozřejmě vede k myšlenkám, že jsem jen zátěž
a nemám tam co dělat a je těžké se s tím srovnávat.
Stejně tak může být zraňující, pokud je postižený jen
kvůli zjednodušení vyvazován z různých povinností.
Je zavádějící spoléhat na to, že pro postiženého je
nejcitlivějším místem jeho postižení. Může to tak
být, ale nemusí. U mne, možná i proto, že jsem si
slepotu jako svoje téma odžila, tak to pro mě není
věc, na kterou když někdo narazí, tak mne to vrhne
někam do hlubin. U jiného to může být obráceně,
ale to dopředu prostě neodhadneš.
Z pohledu instruktora mi přijde důležité si uvědomit, že každým programem vytvářím účastníkovi
také prostor pro něco jeho vlastního, co já jako
instruktor nemůžu zvenku ovlivnit nebo kontrolovat. On si může v sobě řešit něco, co s daným programem vůbec nesouvisí a není to špatně. Přehnaná i nedostatečná pozornost je asi nepříjemná…
Ano. A domněnky, které se mnou nejsou konzultovány a ze kterých instruktor vyvozuje konkrétní závěry.
Např. oznámení o mé neúčasti v nějakém programu
aniž by o tom předtím se mnou mluvil. Kdybych
nedostala příležitost se k tomu vyjádřit. To by mne
mrzelo. Nejvíce ubližuje nepartnerské jednání.
Jsou nějaké zvláštní nároky na instruktory?
Velmi dobrá otázka, protože častým argumentem
pro odmítnutí je, že instruktoři nemají speciální
kvalifikaci. Mě to mrzí, protože s profesionály často
mívám tu horší zkušenost. Ve vystudování speciální
pedagogiky nebo v praxi z rehabilitačního to prostě není. Mnohem víc záleží na otevřenosti a ochotě potkat se s výzvou takhle pestré skupiny, která
skutečně odráží život. Předcházející zkušenost je
přínosem, pokud od ní dokáže odhlédnout do té
míry, že je schopen ji brát jako jednu z možných.
Je zavádějící vyvozovat na základě dvou tří zkušeností obecné závěry pro kategorie postižených
– to by se mohlo velmi nevyplatit, prostě proto,
že postižení, stejně jako nepostižení jsou rozmanití.
Co jeden nevidomý zvládne, to druhý ne atd.
Individuální přístup je tedy naprosto nezbytný…
Je to tak. Mohou být dva vozíčkáři s úplně stejnou
diagnózou, výškou ochrnutí a můžeme společně
dojít k tomu, že kurz pro jednoho vhodný není, protože by ho nezvládl psychicky i sociálně a ten druhý
tam může být v naprosté pohodě.

Je zajištění bezpečnosti finančně náročnější?
Občas je asi třeba víc vybavení – připravit slaňování
pro vozíčkáře je určitě materiálově náročnější. Ale
není to nijak dramatické. Určitě to není tak, že by
účast postiženého znamenala automaticky vyšší
výdaje pro kurz.
Stoupá však náročnost na přípravu, tvořivý přístup
pořadatelů, čas – je potřeba o programu déle diskutovat, což se může projevit ve větší únavě týmu,
spánkovém deficitu atp. Kdybych měla na kurzu
např. dva nevidomé účastníky nebo nevidomého
a vozíčkáře, tak to může znamenat, že potřebuju
v týmu i víc lidí. Mohou nastat situace, kdy je třeba
vyhradit jednoho instruktora jako průvodce nebo
jako někoho, kdo bude pomáhat vozíčkáři při přesunech – ne vždy se lze spoléhat na to, že se o něj
postará skupina sama. Může nastat i situace, kdy je
žádoucí, aby účastníci zůstali jako jednotlivci a pak
se člen týmu navíc hodí.
Je třeba snižovat celkový počet účastníků ve skupině když se do ní rozhodnu zařadit postižené?
Myslíš jako ve škole? (smích) Ne, podle mě ne. Naopak. Čím je postižených na skupinu méně, tím víc
se přibližujeme realitě. Postižení jsou ve společnosti rozptýlení. Většina lidí, které za den potkám určitě nemá zkušenost s nevidícím. Kdybych pak přijela
na kurz, kde ze třiceti budou čtyři postižení, tak to
pro mne bude mimořádná situace, která už neodráží reálný život.
Já vím, že když už vozíčkáři slaňovali a absolvovali vysoké lanové překážky, tak je asi těžké něco
najít, ale přesto: je nějaký program, jehož zařazení
bys nedoporučila?
Žádný mne nenapadá, protože i když je nějaký program nebezpečnější než jiné, tak tam pravděpodobně zase lze nalézt pro postiženého odpovídající roli,
jak už jsme o tom mluvili, třeba v zázemí pro hru.
Ale přeci jen – u sluchově postižených bych zvažovala noční programy, protože potmě nelze odezírat
a postiženého přivolat.
Kdy ses ty sama necítila na kurzu úplně bezpečně?
Nepříjemné to pro mne bylo ve chvíli velkého
hektična během Poseidonu (inscenované noční
ztroskotání lodi). V chaosu a celkovém stresu jsem
si nebyla jistá, jestli na mne někdo myslí. Řešila
jsem stres po dvou kolejích: jednak jsem věděla,
že se děje něco o čem nikdo neví co to je, a všichni
jsou z toho zmatení, a ještě ve mně byla otázka, co
když třeba někam spadnu, když jsou všichni pohlceni situací a hrou, někam skáčou a nejspíš zapomněli že nevidím… Občas se stalo, že se skupina
rozeběhla a někde mne nechala, ale na to jsem
zvyklá (smích). To patří k mému životu a já se učím,
jak jim říkat, aby mne zapomínali trošku míň. Ale
i když skupina postiženého někde zapomene, tak je
potřeba to pojmenovat, vyvodit poučení pro příště
a jít dál. Stát se to může a nemá cenu se v tom
rýpat víc než je třeba.
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Proč si myslíš, že je vhodné, aby se na kurzech
zážitkové pedagogiky objevovali postižení lidé?
Myslím, že je to přínosné. Zvyšuje se pestrost životních zkušeností i náhledů a najednou se tam může
dostat jiný rozměr lidství, který by tam třeba jinak
zastoupený nebyl. Ale není to a priori – sama přítomnost postiženého rozhodně neznamená přítomnost tohoto rozměru.
Mým ideálem je, aby na kurzech nebylo kolem
tématu postižení napětí, ale aby tam byla uvolněnost a to na všech stranách. K té uvolněnosti
se podle mne dá dojít jen tak, že se vytvoří prostor,
ve kterém se dá cokoli vyslovit – to ostatně platí
o všech tématech na kurzu. Pro tuto uvolněnost
je podstatné, když lidi dokážou připustit, že nevědí. Pokud se nastolí „uvolněnost“ typu jasně, to
všichni známe, to není žádný problém, tak ta vede
akorát tak ke křeči. Obvyklý průběh je, že na začátku kolem tématu postižení bývá mírné dusno, pak
se to uvolní a nastane „výbuch zájmu“, pro skupinu je to něco nového co hodně lidí zajímá, trochu
se to vyventiluje. Účastníci jsou pak schopni se vrátit k tomu, proč sami na kurz přijeli, což určitě není
to, aby se potkali s postiženým člověkem a vcítili
se do jeho světa.
Mimochodem: největší nebezpečí hrozí právě
ve chvíli, kdy po počátečním velkém soustředění
na postiženého přijde po několika dnech pocit
že je to vlastně v pohodě, a vůbec žádný problém
to není, a pozornost se vypne. Korekce chování
pak většinou přichází skrze drobný průšvih (např.
menší poranění) a já si vždy vnitřně přeju, aby
ten průšvih byl skutečně jen drobný. Ale dokud ta
korekce nepřijde, tak vím, že jsme se ještě nedostali
do vyrovnané polohy.
Dá se říct, že základním předpokladem bezpečnosti pro postiženého na kurzu je rovnocenný partnerský vztah s instruktory i s ostatními účastníky?
Je to tak. Někdy hrozí, že lidé budou něco řešit
za postiženého, přebírat za něho zodpovědnost
a „ochraňovat“ ho.Tomu je třeba se vyhnout a klást
na postiženého v sociální oblasti stejné nároky
a falešně neodpouštět jen proto, že jde o postiženého, protože tím ho obíráme o šanci něco se o sobě
dozvědět a poporůst.
Postižení není kvalifikace pro nic, a priori nic neomlouvá. Z nikoho nedělá lepšího člověka. Může znamenat, že člověk má v životě něco vyhodnocenějšího,
ale to tak může být pro mne a pro jiného ne.
Pavlo, děkuju za rozhovor.
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Anekdota:
Jak pomýlenou představu může
mít člověk o své roli ve společnosti a ve vztahu k ostatním?
Někdy málo, někdy více. Ztráta soudnosti postihla pacienta,
který se usadil na gauči u svého psychiatra.
„Nejsem si teď jistý, kde jsme
skončili,“ říká doktor. „Můžete
mi to popsat od začátku?“
Pacient se uvelebí a začne: „No,
takže na začátku jsem stvořil
nebe a zemi…“

Ilustrační foto © Michal Stránský

poznej sám sebe

Nápis vytesaný kdysi nad vchod do delfské věštírny (GNÓTHI SEAUTON, tedy Poznej sám sebe!) je imperativem, který neztrácí svoji platnost ani po tisíciletích od jeho prvního vyřčení. Dokonce snad právě
naopak. Právě v hodnotově rozkolísané době naší současnosti, v době tzv. postmoderní, musíme hledat
pevný bod, o který se můžeme opřít. Nárok poznat sám sebe není jednoduchým úkolem, je to program
na celý život.
Pojmenováním nejrůznějších kvalit zkušenosti, oddělováním představ
a hypotéz od prokazatelných poznatků, rozlišováním mezi fantazií a realitou usiluje poznání v psychologii o ucelený pohled na lidskou psychiku
a otevření cest k sebepoznání. Pro ty, jejichž povoláním či posláním je
vychovávat či vést k osobnímu rozvoji druhé, jsou tyto cesty bezesporu
užitečnou pomůckou.
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ROLE NENÍ HOUSKA
NA KRÁMĚ

Pavla Císařová

Když hovoříme o rolích jedince ve skupině, v týmu,
je dobré si uvědomit, že role jako společenské konstrukty nejsou přesně popsané postupy chování či
promluvy, jako je tomu například v divadelní hře.
Pojem role, převzatý původně z angličtiny (role =
role papíru, svitek, na kterém byla napsána role
herce), můžeme v psychologii chápat jako chování,
které je pro jedince v určitém postavení vhodné
a žádoucí nebo jako předpokládaný způsob chování jedince v určité sociální situaci, pro kterou je
dána konkrétní společenská norma (Hartl, Hartlová,
2000). První vymezení odkazuje spíše k životním
rolím, vyjadřujícím obsah a směřování plněných
úkolů a nároků; člověk může být zároveň otcem,
synem, kamarádem, učitelem nebo sběratelem
známek. V druhém pojetí můžeme spíše hledat souvislost s určitými vlastnostmi; je vázáno na situaci,
promlouvá více o způsobu zvládání úkolů ve stanoveném postavení ve skupině. Jeden člověk tak
může zaujmout v jedné sociální situaci roli vůdce,
v jiné se stává bavičem, kritikem či zapisovatelem.
U tohoto vymezení budeme spíše hovořit o potřebách skupiny, které tento člen naplňuje určitým
stylem chování; v prvním pojetí jsou v popředí pak
potřeby jedince, jež si sám volí nebo které mu jsou
sociálně dány.
Pro základní orientaci si můžeme vypůjčit pro naše
úvahy jedno z mnoha dělení rolí ve skupině, totiž
klasifikaci Kennetha Bennea a Paula Sheatse
(in De Vito, 2001). Autoři rozdělují role členů do tří
hlavních skupin, a sice na role plynoucí z úkolů skupiny, na role tvorby a udržení skupiny v činnosti,
a konečně jsou zde individuální role.
Do první kategorie rolí patří ty role, které pomáhají skupině soustředit se na dosažení jejích úkolů.
Jednu z takových rolí může sehrávat člověk, který
hledá či poskytuje informace a názory; může to být
role posuzujícího kritika, který hodnotí rozhodnutí
skupiny, logiku či praktičnost návrhů; nebo procedurální technik či zapisovatel, který dbá na mechanické povinnosti (distribuci materiálů, sjednávání
schůzek, zapisování činnosti skupiny, hlídání časového limitu apod.).

K rolím druhé skupiny náleží orientace na interpersonální vztahy ve skupině, tedy vzájemné uspokojování potřeb členů skupiny. Jeden ze členů může
tým povzbuzovat a harmonizovat, poskytuje ostatním pozitivní podporu, urovnává nesrovnalosti
mezi členy, dbá na individuální potřeby členů skupiny. Jiný může být tím, kdo navrhuje kompromisy
a pokouší se vyřešit konflikt mezi svými nápady
a invenčními podněty ostatních. Stoupenec spolupracuje se členy skupiny, pasivně přijímá nápady
druhých a chová se spíše jako publikum než jako
aktivní člen.
První dvě skupiny rolí jsou orientovány především
na skupinu, zatímco individuální role fungují zcela opačně. Jsou zaměřeny individuálně a skupině
mohou v dosažení cílů bránit. I tady je třeba rozlišovat. Z dlouhodobého hlediska je uspokojování
potřeb jednotlivců, i když je zaměřeno v okamžitém
důsledku proti zájmům a cílům skupiny, prospěšné
samotné skupině. Jsou-li potřeby jednotlivců neustále podřizovány potřebám skupiny, vytváří se riziko, že se pravidla, která drží skupinu pohromadě,
stanou důležitější než její samotní členové.
Existují však i role orientované na jedince, které
z dlouhodobého hlediska skupinu neposilují. Zmiňme například roli agresora, nebo se může jednat
o člověka, který blokuje činnost skupiny, napadá její
členy a maří činnost ostatních. Vyznavač své osoby
soustředí pozornost jen na sebe, chlubí se svou
obratností víc nežli úkoly, které zvládl. Dominantní člověk se pokouší řídit skupinu tak, že strhne
s sebou její část, lichotí členům nebo hraje roli šéfa,
ignoruje „slabé“ a staví skupinu ze „silných“ (De Vito, 2001).
Takto a podobě vymezených rolí bychom našli
bezpočet, jejich úplný výčet však není důležitý, či
dokonce ani možný. Už v samotné teorii je totiž
pohled na roli jako na pevně daný soubor vlastností
zkreslený. Role jedince ve skupině „nespadly z nebe“ a ani nejsou sepsány autorem (psychologem,
dramatikem), ale vyrůstají ze zcela individuální zkušenosti každého člověka. Znovu a znovu se utvářejí
při setkání osobité zkušenosti jedince se vzniklými
situacemi. Řekne-li se vůdce, kritik, klaun a tak dále,
není to vždy tatáž suma vlastností, které se u všech
lidí projevují stejným chováním.

poznej sám sebe

Říká se, že když dva dělají totéž, není to totéž. Při činnosti vyžadující rychlost rozhodování se může stát
vůdcem jeden člen skupiny, v jiné situaci se do vedení dostává člen jiný – přemýšlivý konstruktér. Jsou
společenské role člověku předem dány, mění jedinec role podle situace, či volí jen ty, které zná, které má
vyzkoušené?
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To, jak se člověk v roli projeví, podléhá situačním vám výzkumníci nezjistili, že by existovaly určité
podmínkám, přijetí či nepřijetí role odpovídá nejen konkrétní vlastnosti či dovednosti, které by byly
navyklým způsobům chování či vlastnostem, ale častěji spojeny s vůdcovstvím. Naproti tomu však
okamžitému zaměření (stavu). Role potřebujeme bylo potvrzeno, že člověk s nejvyšší mírou účasti
označovat, pojmenovávat a přiřazovat osobám, a to ve skupině bude pravděpodobně zvolen jako vůdna základě obvykle projevovaného chování. Nelze ce. To vyvolává celou řadu otázek: stává se vůdvšak přitom zapomínat na jejich situační podmíně- cem vždy člověk s největší kompetencí? Je člověk
nost. Je-li v určité situaci někdo šéfem (vůdcem), s takovými kompetencemi ochoten aktivně vystunemusí tomu tak být v jiné situaci, kdy vyvstávají povat a přijmout roli vůdce – proč ano a proč ne?
jiné potřeby skupiny, a to i v různých fázích jedno- Je tedy přínosné, když každý program či kurz, jenž
ho úkolu.
je zaměřen na rozvoj vůdcovských dovedností (či
Například při konstrukci voru se šéfem stává ten člen rozvíjení jiných rolí ve skupině), obsahuje několik
týmu, jenž disponuje konstrukčními dovednostmi. různých fází či situací. Právě v nich se uplatní jiná
Tento jedinec tedy navrhuje vhodné řešení, usměr- schopnost vést ostatní (k výkonu, ke konstrukčníňuje nápady, které mohou přicházet i od ostatních mu řešení, k citlivému naslouchání).
členů. Ve chvíli, kdy je vor sestaven, však může roli Sledujeme-li situační podmíněnost role, používáme
šéfa přebírat někdo docela jiný, vedoucím se stává k tomu popis určitého chování, ze kterého můžeme
ten člen týmu, který by sice s vytvořením samotné usuzovat na vlastnosti, jež roli utvářejí. Ze situačkonstrukce zápolil, ale jde-li o povzbuzení ostatních ní podmíněnosti však vyplývá ještě další rozlišení
ke sportovnímu výkonu, je šéfem na pravém místě, toho, jak posuzujeme chování. Můžeme je považopovzbuzuje ostatní a působí na celou skupinu veli- vat za projev určité vlastnosti – tady se držíme
ce dynamicky. Jeho nasazení a orientace na výkon lineárního modelu –, anebo je vnímat pouze jako
se však mohou náhle, totiž ve chvíli, kdy se vor začí- okamžitý stav, který v jiné situaci může být zcela
ná rozpadat, ukázat jako překážky, protože v tom jiný, a tím poukazovat na jinou vlastnost či roli. Mámomentě je třeba citlivě vnímat signály přicházející li někdo obavu skočit z velké výšky do vody nebo
od zadáka. Ten totiž dobře vidí, že se barel, na kte- slanit z převisu, může prožívat strach, obavu, může
rém sedí, začíná uvolňovat, a hlásí, že je nutné tem- sebe sama hodnotit jako bázlivého, avšak má-li
po zvolnit. Aktivní, dynamický „kapitán“ přestává vylézt na skálu, se strachem se nepotýká, je „odvážbýt šéfem na pravém místě, zvláště pokud není ný“, může povzbudit ostatní, ukázat jim „jak na to“.
schopen vnímat znamení ostatních, zpracovat při- Na tomto místě bychom mohli přijmout optimischázející informace a podle nich taktiku upravovat. tickou tezi, že stejně jako máme každý svůj strach,
Zde je zřejmé, že představa o roli vůdce, „lídra“, není který se učíme překonávat, každý z nás disponuje
nutně vázána na jednu vlastnost či chování, ale je i silnými stránkami, ve kterých můžeme být vzorem
do velké míry podmíněna situačně. Stejně tak je ostatním. V dané situaci.
pro skupiny a pracovní týmy velkou výhodou, jsou-li
si takové situační podmíněnosti rolí vědomy a pokud
se naučí citlivě přizpůsobovat zvládání společných
úkolů, tedy i rozdělení rolí, dané situaci.
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A KOGNITIVNĚ-VÝVOJOVÝ
SMĚR ZKUŠENOSTNÍHO UČENÍ

Jeden ze směrů zkušenostního učení prezentující pojetí z vnitřní racionalistické perspektivy můžeme najít
v práci francouzského vývojového psychologa a gnoseologa Jeana Piageta. Jeho práci o dětském vývoji
lze postavit na úroveň Freuda, zatímco ten však kladl důraz na socioemoční procesy ve vývoji, Piagetův
pohled je zaměřen na vývoj procesů poznávacích, podstatu lidské inteligence a na to, jak se vyvíjela.
Po celou dobu své práce byl Piaget stejnou měrou filosofem i psychologem. Ve svých studiích poznávacích
procesů v dětství viděl klíč k pochopení základů lidského poznání.
Již ve svých prvních studiích přišel k objevu, který ho pak celosvětově proslavil. Začal pracovat jako student Alfreda Bineta, tvůrce prvních inteligenčních testů. Piagetovy zájmy se však postupně začaly silně
odlišovat od tradičního přístupu k testování. Nezajímalo ho, jestli byly odpovědi správné, nebo ne, spíše
se začal zabývat procesem uvažování, ve kterém děti na tyto odpovědi přicházely. Začal v těchto usuzovacích procesech objevovat jisté zákonitosti, které souvisely s věkem. Děti určitého věku nejenže udávaly
špatné odpovědi, ale také vykazovaly naprosto jiný způsob v tom, jak na ně přicházely. Mladší děti přemýšlely o věcech úplně jinak. V padesátých letech minulého století, do kterých spadá tento objev, rozvinul
Piaget své myšlenky v tisícovce studií a jeho objevem se také zabývalo mnoho jeho spolupracovníků.

Piagetova teorie kognitivního vývoje
Tato teorie popisuje, jak je inteligence formována s pohrdáním. Po roce 1960 se mu dostalo maximálzkušeností. Inteligence není vrozená vnitřní cha- ního uznání a začala z něj vycházet řada amerických
rakteristika jedince, ale vzniká jako výsledek inter- vědců, což je patrné v nemalé části obdobné práce
akcí mezi člověkem a prostředím, ve kterém žije. nejlepšího kognitivního psychologa z USA Jeroma
A pro Piageta je činnost klíčem k inteligenci. V peč- Brunera, který viděl v nárůstu znalostí během prolivě popisných studiích dětí od kojenců až po tee- cesu vývoje poznávání vědecké základy pro teorii
nagery ukázal, že schopnost logického myšlení vyučování. Zkušenosti z poznávacích vývojových
a schopnost zpracovávání symbolů, tedy schopnost etap by umožnily navrhnout osnovy jakéhokoliv
abstraktního myšlení, vzniká z dětského prozkou- předmětu takovým způsobem, že by jedinec považomávání a objevování jejich nejbližšího okolí.
val za důležité, aby mohl být seriózně vyučován
Rostoucí dítě se podle něj mění kvalitativně v jakémkoli věku nebo stupni vývoje poznávání.
v po sobě jdoucích identifikovatelných stupních Tato idea se rázem stala hlavním úkolem a velkou
(etapách). První ustálený stupeň, ve kterém jsou výzvou pro pedagogy. Nová tendence ve vývoji školznalosti představovány v konkrétním jednání a ne- ních osnov a vyučování vyplývající z této myšlenky
jsou oddělitelné od zkušenosti, jež je jejich příči- se zaměřila na plán vzdělávacího programu, který
nou, přechází do stupně názorového myšlení, kde by byl založený na zkušenosti. Tento program by
se znalosti reprezentují v myšlenkách, které mají využíval principy kognitivně-vývojové teorie. I když
stále osobitější charakter vzdalující se od zkuše- byly podobné programy vytvořeny i v jiných přínosti, a poté až k etapě konkrétních a formálních buzných oblastech (např. sociální studie a školní
operací, ve které je znalost představována v obraz- osnovy založené na zkušenosti můžeme najít v kurných termínech, jež mohou být vnitřně zpracovány zech studentů 1. a 2. ročníků univerzit), většina
úsilí o vývoj školských osnov je přičítána lidem
s naprostou nezávislostí na zkušenostní realitě.
zabývajícím se přírodními vědami a matematikou
pro střední školy. Nejtěžším úkolem v těchto pláOhlasy Piagetovy teorie
Jeho práce zdvihla počáteční vlnu zájmu, avšak nech bylo přenesení abstraktních obrazných prinv Americe, kde měla hlavní vliv empirická psy- cipů v přírodních vědách a matematice do způsobů
chologie, nebyla ochotně přijímána hlavně proto, znázornění, který by lidé mohli pochopit na vyšším,
že se Piagetovy vědecké metody neshodovaly s přís- konkrétnějším stupni poznávacího vývoje. Toto
nými výzkumnými normami, které dominovaly ame- pojetí pracuje s úpravou konkrétních objektů, které
rické psychologii tehdejší doby. Piagetovy zájmy byly mohou být tím, kdo se učí, zpracovány a vyzkoušeale více popisné než praktické. Na pragmatickou ny, čímž dojde k objevení příslušného vědeckého
orientaci amerických badatelů a pedagogů pohlížel principu (pravidla podstaty zákonu).
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Vliv na vzdělávání dospělých

Uspořádání zlomového kurzu

Teorie vývoje poznávání měla méně přímý, ale dosta- V létě roku 1946 Lewin a jeho kolegové, zejména
tečně silný efekt na vzdělávání dospělých. I když Ronnald Lippit, Leland Bradford a Kenneth Bense Piagetovy stupně týkají období adolescence, ne, vytvořili návrh nového přístupu k vůdcovství
předpoklad, že jsou identické zákonitosti ve vývo- a v kurzu skupinové dynamiky pro connecticutjových procesech rozšířené až do pozdní dospělosti, skou státní komisi. Šlo o dvoutýdenní výcvikový
se potvrdil v několika výzkumech.
program, ve kterém spolu vedení i účastníci jednali
Z Piageta vycházela a navazovala na něj řada auto- jako vrstevníci. Výzkumníci a pedagogové v průrů, například W. Perry nebo J. Loevingerová a její běhu kurzu podnikli rozsáhlé pozorování a zaznateorie o vývoji ega, kterou vytvořila spojením kogni- menávání skupinových aktivit. Po každém dni si
tivně-vývojové teorie se socioemocionálními Erik- pedagogové a výzkumníci sedli a hodnotili získané
sonovými teoriemi. Označila v ní učení se a vývoj údaje. Zpočátku tak činili bez přítomnosti účastníza celoživotní proces. Poznáním, že učení se a vyví- ků kurzu, ale později přišli nato, že účast studentů
jení jsou celoživotní procesy, uvalilo příslušnou zod- na těchto sezeních, kde diskutovali o jejich zážitpovědnost na společenské organizace a instituce, cích a chování, může být velkým přínosem pro obě
aby vedli vzdělávání takovým způsobem, v němž strany. Večerní sezení se stala podstatnou zkušedospělí získají zkušenosti, které usnadní jejich ností, pozitivně ovlivňující proces učení z celého
osobnostní učení se a jejich rozvoj.
dne. Zaměřovali se v nich na podstatné momenty
v jednání účastníků. Došlo ke konfrontaci rozdílného chápání zkušenosti těch, kteří se na ní přímo
podíleli a těch, kteří ji pouze pozorovali. Zjistili tak,
Přínos Kurta Lewina
že učení je nejsnazší v prostředí, kde se vyskytuje
Jiný směr zkušenostního učení, rozsáhlejší v počtu protikladné napětí a konflikt mezi bezprostředním
stoupenců a možná i širší ve svém vlivu, vychází konkrétním (subjektivním) zážitkem a analytickou
z výzkumů skupinové dynamiky, konkrétně od zakla- objektivností. To přináší spontánní zážitky účastnídatele americké sociální psychologie Kurta Lewina ků a koncepční modely typů účastníků v otevřené
(německý psycholog, který emigroval do USA). atmosféře, kde podněty každého z nich mohou být
Lewinova práce měla obrovský vliv na vědní obor výzvou a stimulem pro ostatní, a tak vzniká učební
sociální psychologie a její praktickou část, oblast prostředí pozoruhodné svou vitalitou a kreativitou.
organizačního chování. Jeho pokrokové výzkumné
metody a teorie ve spojení s osobním charisma Lewinovi nástupci
jeho racionálního vedení zasáhly tři generace žáků Ačkoliv Lewin v roce 1947 zemřel, síla jeho výchova praktiků v obou oblastech. Třebaže rozsah jeho ného procesu nebyla zapomenuta a lidé, kteří
práce byl obrovský v rozsahu od vůdcovství a typů se na jeho kurzech podíleli, uspořádali třítýdenní
vedení k matematickým připomínkám v oblasti program ve státě Maine. Tam došlo ke zformulování
sociálně-vědecké teorie, to, co mělo dalekosáhlý hlavních zásad teorie T-skupin a stanovení základvýznam, byla právě jeho práce o skupinové dynami- ních experimentálních metod. Je nutné poznace a metodologii akčních výzkumů (1939). Z těchto menat, že už tehdy vznikl rozpor mezi „zde a teď“
studií vzešla zkušební výcviková metoda T-skupiny (T empirické orientace a „tam a pak“ teoretického
= trénink, výcvik), jedna z nejvíce účinných výchov- směru, který stále bránil posunu dál.
ných novinek tohoto století. Akční výzkumná meto- V T-skupinách a tzv. experimentálních metodách
da má ověřený a užitečný dopad na střídání zásahů byla kladena hlavní pozornost na hodnotu subjekdo malých skupin a velkých složitých organizací tivní osobní zkušenosti při učení. Tato pozornost
a společenských systémů. Dnes je tato metodologie stála v té době v ostrém kontrastu k behaviorální
základním kamenem největšího organizačně-rozvo- teorii učení „prázdného organismu“ a ke klasicjového úsilí. Trvalým námětem Lewinovy práce byl kým fyzikálně-přírodovědeckým definicím, které
jeho zájem o spojení teorie a praxe, vzbuzené, ne- se týkaly získávání znalostí jako neosobních, naproli přímo vytvořené jeho zkušeností, kterou v USA sto logických procesů, založených na objektivním
získal jako uprchlík z nacistického Německa. Jeho pozorování. Tento důraz na subjektivní zkušenost
klasické studie o autoritativním, demokratickém vyvolal velkou snahu v praxi zkušenostního učení
a liberálním vůdcovství byly praktickým pokusem o posun k existenciálním hodnotám osobní účasti,
o porozumění psychologické dynamice, diktatuře zodpovědnosti a humanistickým hodnotám zdůraza demokracii. Jeho myšlenka, že nic není tak prak- ňujícím, že pocity jsou stejně jako myšlenky skutického jako dobrá teorie, symbolizuje jeho závazek tečné.
spojit vědecké bádání s praktickým řešením sociálních problémů. Jeho přístup není nikde jinde tak
dobře demonstrován jako ve skutečné historické
události, kterou je objevení T-skupin.
Literatura
• Kolb, D. A. (1984). Experiential learning. New Jersey: Case
Western Reserve University.
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Kurz znakové řeči

CD-ROM
Ivan Poláček (a kol.)
Brno: Unie neslyšících Brno,
2002–4
CD-ROM 1 (Lekce 1., 2., 3., 4.,
rok vydání 2002) | CD-ROM 2
(Lekce 5., 6., 7., rok vydání 2003) | CD-ROM 3 (Lekce 8.,
9., 10., rok vydání 2004)
www.kurzznakovereci.cz
grafickou realizaci, design,
video a triky zpracovala firma
ZEGE TV Multimedia
V posledních patnácti letech je
v České republice patrná snaha
o integraci a maximální zapojení
do společnosti tělesně, smyslově či sociálně handicapovaných
lidí. V mnoha ohledech se to daří,
i když se především z hlediska
pozitivního přístupu celé společnosti jedná o dlouhodobější
proces. Ten nicméně směřuje
k tomu, aby byli lidé připraveni
na možnost každodenního setkání s postiženým nebo společensky znevýhodněným jedincem.
V praxi se uskutečňují mnohé,
více či méně úspěšné projekty.
Jedním z jejich cílů je odstranit
v rámci možností některé mezilidské rozdíly. Pozoruhodný projekt
realizuje Unie neslyšících Brno,
která začala před dvěma lety
vydávat interaktivní CD-ROMy
znakové řeči s názvem Kurz
české znakové řeči. Tyto kurzy
představují výbornou výukovou
pomůcku pro sluchově postižené,
ostatně oni sami dali k vytvoření
CD-ROMů vlastní podnět. Díky
CD-ROMům si tak mohou vizuálně-pohybovou formou osvojovat znakovou řeč. CD-ROMy však
přibližují zábavným způsobem
základy znakové řeči všem ostatním lidem, kteří chtějí komunikovat jejím prostřednictvím se sluchově postiženými osobami.

V současné době je na světe již
třetí nosič s dalšími třemi lekcemi
znakové řeči. Tyto lekce navazují
na předchozí dvě CD a dále je rozvíjejí. První CD zahrnuje ve 4 lekcích víc jak 200 základních slov
a sousloví znakové řeči (pozdravy, otázky, časy, dny, měsíce atd.),
kterým předchází prstová abeceda na jedné i obou rukách. Znakovou zásobu pak uzavírají číslice. Nechybí zde zásady hovoru
s neslyšícími, které by měl každý
z nás znát:
• upozornit sluchově
postiženého před začátkem
hovoru (například poklepáním
na rameno)
• nekřičet
• nezakrývat tvář a nemluvit
rychle, což je důležité
pro odezírání slov
• neotáčet se
• vidět při komunikaci na rty
Druhé CD s více než 200 dalšími
novými znaky představuje témata
například rodina, domov, oblečení, jídlo, emoce a jiné; ve třetím
díle naleznete znakovou zásobu
pro sport, dovolenou, státy, světadíly, kalendář a další oblasti. Každý
CD-ROM obsahuje závěrečné testy
pro procvičení a opakování naučených znaků a krátké hrané dialogy (herci z brněnského divadla
Neslyším), které v jednoduchých
spojeních simulují běžné životní
situace. Přednosti všech nosičů
lze shrnout do několika bodů:
• jsou výbornou interaktivní
pomůckou pro výuku české
znakové řeči pro neslyšící
i další zájemce
• témata na sebe logicky navazují, vzájemně se doplňují
a rozvíjejí
• nechybí možnost zpětné vazby
naučeného, a to formou testů,
a aplikace znaků v běžném
hovoru mezi neslyšícími
(hrané situace)
• obsahuje pravidla komunikace
s neslyšícími
• jsou přehledná, jejich grafická

stránka je na špičkové úrovni
a sestává ze zajímavých
a často zábavných efektů
• většina pojmů je domyšlena
i po stránce vizuální, demonstrují se výstižnými převleky,
barvou pleti a podobně;
• do realizace projektu se zapojily mnohé známé osobnosti
a pomohly tak ukázky jednotlivých znaků velmi oživit
(například Václav Havel jako
představitel Evropy, Jiří Pecha jako Babička, Lucie Bílá
znakuje bílou barvu, počasí
Ján Zákopčáník)
• kvalita jednotlivých nosičů
se stupňuje, což souvisí
s přibývajícími zkušenostmi
• CD obsahují anglickou verzi
pro cizince
Z nedostatků (lze to možná chápat jako náměty k vylepšení)
bych zmínil:
• Snad by stálo za to, zvážit
výběr některých pojmů
do jednotlivých témat (i když
si uvědomuji, že není vždy
zrovna jednoduché vybrat
ty nejpoužívanější znaky
a správně je zařadit).
• Občas k pojmům přeskakují
jiné znaky.
• Jednotlivé pojmy by zasloužily
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Závěrem lze uvést, že publikace
představuje cenný přínos k řešení
problematické situace, nastíněné
v úvodu tohoto posudku. Hry zde
zahrnuté lze hojně a na mnoho
způsobů praktikovat v rozmanitých vzdělávacích a výchovných
institucích. Hry jsou různě náročné a podle toho se hodí pro děti
a mládež různých věkových
kategorií, pro úplné začátečníky
i pokročilé „hráče“, a najdou tedy
zcela jistě své využití jak ve školách, tak v zařízeních mimoškolní
výchovy stejně jako ve sportovní
praxi coby součást specializovaných tréninků.
PaedDr. Jiří Kuban, Ph.D., (1958),
přednáší na Pedagogické fakultě
Univerzity Hradec Králové (sporty
v přírodě, odbornou anglickou terminologii, brusleni a lední hokej).
jiri.kuban@uhk.cz

Průvodce: Rodina a škola, volný čas a integrace
mladých lidí s tělesným
postižením

Kolektiv autorů
Vydavalo občanské sdružení
Užitečný život.
www.uzitecny-zivot.cz

Integrace mladých lidí se zdravotním postižením je v současnosti stále více aktuální téma.
Integrace jako celoživotní proces
snažící se zkvalitnit život lidí
s handicapem začleněním mezi
„zdravou“ populaci není jednoduchá a často se setkává s negativní
reakcí okolního prostředí. Občanské sdružení Užitečný život (viz
rubriku Domácí hřiště) se pokusilo shrnout osmileté zkušenosti
s prací s dětmi a mládeží, formulovat základní východiska této
práce a nastínit metodiku náplně volného času integrovaných
skupin. Toto sdružení podporuje
rozvoj mladých lidí bez ohledu
na zdravotní postižení. Pořádá
zážitkové kurzy otevřené lidem
s postižením, výlety za kulturou
a přírodou v integrované skupině,
integrované sportovně-turistické
akce a zajišťuje osobní asistenci
pro studenty Univerzity Karlovy
se speciálními potřebami.
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tam, kde to lze, komentář
Rozsah učební látky povinného
k významovému vyjádření
vyučovacího předmětu Zeměpis
a vzniku znaků, což může laineumožňuje zabývat se v potřebkovi či začátečníkovi pomoci
né míře osvojováním zmíněných
ve správném znakování. Bude- schopností, avšak ani rostoucí
li znát genezi vzniku pojmu
obliba orientačních sportů (oriv české znakové řeči a užívat
entační běh, lyžařský orientační
to jako mnemotechnickou
běh, radiový orientační běh a MTpomůcku, lze předpokládat,
BO) nedokáže celkově neutěšený
že si pojem snáze osvojí.
stav prozatím příliš změnit.
Některé pojmy a jejich výzJe třeba si uvědomit, že praktická
namy se ovšem dají dobře
práce s mapami různých měřítek
odvodit (například u Ausstejně jako se speciálními plány
trálie – ztvárnění pomocí
představuje každodenní rutinu
klokana nebo sedm prstů
v širokém spektru lidských činu znaku týden), jiné nikoliv.
ností a povolání. Není pouhým
Uživatel je jinak odkázán
výrazem militarizace národa, jak
na další literaturu nebo proto bylo veřejnosti v nedávné hispojení výuky prostřednictvím
torii od „odborníků“ prezentováCD-ROM s návštěvou kurzu
no (ostatně podoba výuky první
znakové řeči.
pomoci vede ještě k mnohem
Co napsat závěrem? Snad jen tragičtějším důsledkům).
to, že v době kdy se učíme cizím Autoři publikace se zaměřují
jazykům, abychom se domluvili na výuku a osvojování si orienv integrující se Evropě a světě, tačních dovedností formou souje komplet CD-ROMů Kurz české těživých her. Kniha, jež vzbuzuje
znakové řeči vlaštovkou, která sympatie svým účelným rozsapomůže nejen neslyšícím, ale hem (100 stran čtenáře „neodrataké všem lidem více a snáze dí“), formátem i cenou, se věnuje
komunikovat mezi sebou v české základní teorii orientace a předespolečnosti.
vším popisuje různé formy orientačních her. Soubor 84 her je
rozdělen na hry v přírodě v odlišPaedDr. Tomáš Čech, (1974),
ném prostředí a různých ročních
asistent Pedagogické fakulty MU
obdobích a na hry, které mohou
v Brně (přednáší předměty sociální
být realizovány v uzavřených
patologie, speciální pedagogika,
prostorách budov. Každá hra
základy pedagogiky)
obsahuje kromě svého základcech@jumbo.ped.muni.cz
ního popisu i specifikaci, která
se týká času na přípravu, doby
trvání, počtu účastníků a jejich
Orientační hry nejen
minimálního věku. Dále se u hry
do přírody
uvádí, jaké pomůcky jsou zapoJiří Kirchner, Jan Hnízdil
třebí, a informuje se o prostředí,
Praha: Grada Publishing, 2004
ve kterém může být realizována.
www.grada.cz
Hra je popsána i z hlediska jejího
specifického zaměření. U části
Uvedená publikace se zabývá her se zmiňují i jejich modifikace
aktuální problematikou výu- a poznámky organizačního nebo
ky a osvojování si orientačních bezpečnostního charakteru. Kresschopností mládeže. Poté, co lená obrazová příloha obsahuje
byl v učebním plánu středních dokumentační nákresy, a konečškol zrušen povinný vyučovací ně i kreslený humor k tématu.
předmět Branná výchova, který Publikaci lze kladně hodnotit
se v širší míře zabýval výukou i co do terminologické a formální
topografie, se projevují značné přesnosti. Jednoznačně kladné
nedostatky ve schopnostech mlá- ohodnocení zasluhuje přehleddeže prakticky pracovat s mapou nost zvoleného uspořádání.
a
základními
orientačními
pomůckami (například buzola).
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Jak uvádějí autoři v úvodu, je Průvodce s podtitulem Rodina a škola, volný čas a integrace mladých
lidí s tělesným postižením určen
všem jednotlivcům i organizacím,
které se snaží svou činností přispět
k tomu, aby se zmenšil rozdíl mezi
kvalitou života lidí se zdravotním
postižením a majoritní „zdravou“
společností. Předává zkušenosti z vlastní činnosti občanského
sdružení Užitečný život, zejména
z mnohaleté spolupráce s dětskou
lázeňskou léčebnou Železnice,
dále z Klubu Užitečného života,
zážitkového kurzu Arbor Vitae
a z dalších projektů tohoto občanského sdružení. Ale i tak je podle
jeho pracovníků „většina zážitků
z práce s dětmi nesdělitelných“.
První tři kapitoly obecně pojednávají o postavení dítěte s handicapem v rodině, škole a v lázních. Seznamují nás s danou
problematikou z pohledu dítěte i rodičů, kamarádů a okolí.
Vysvětlují nelehkou situaci dětí
s postižením v každodenním
životě a význam jejich socializace a zapojení do normálního
života. Kapitola Postižení a rodina se zabývá přístupem rodičů
a sourozenců k postiženému
dítěti, specifiky výchovy a dospívání dítěte s handicapem. Druhá kapitola s názvem Postižení
a vzdělání se zamýšlí nad významem vzdělání pro člověka
s postižením, nad důležitostí
jeho integrace do běžných škol.
Zabývá se také rolí osobního asistenta, ústavní péčí a hledáním
vlastních schopností. Poslední
z kapitol Pobyt v lázních popisuje lázeňské léčebny jako ve většině případů druhý domov dětí
s pohybovým postižením. Vychází zejména z praxe psycholožky
Květy Markové, její práce s dětmi
a z dlouholeté spolupráce Užitečného života s léčebnou v Železnici.
Čtvrtá kapitola Hra a volný čas
je zaměřena na trávení volného
času integrovaných skupin jako
důležité součástí života člověka.
Zdůrazňuje význam kvalitní náplně volného času pro integraci,
kde nezastupitelnou roli zaujímá
hra, dále pak cestování, výlety
a kultura. Autoři zde chápou hru

jako cestu k samostatnosti, ovlá- Therapeutic Recreation
dání vlastního života a jako přiro- Program Design: Princizenou cestu k integraci. Kapitola ples and Procedures
nás dále seznamuje s metodikou Carol Ann Peterson,
vedení her pro skupiny mla- Norma J. Tumbo
dých lidí s postižením, doplně- Allyn and Bacon, 2000
nou několika ukázkami. Vychází
ze zkušeností několika posledních Jedná se o třetí vydání této publilet, kdy se dařilo využívat meto- kace, která v sobě nese moudrost
dy zážitkové pedagogiky právě času společně s pochopením teorie a praxe v oblasti terapeutické
pro integraci.
Poslední stránky knihy jsou věno- rekreace (dále jen TR). Autoři
vány neformálnímu rozhovoru seznamují čtenáře se základy TR
autorů publikace u šálku čaje. od základních pojmů přes tvorbu
Zamýšlejí se nad činností občan- a implementaci programů, diaského sdružení Užitečný život, gnostiku a dokumentaci, která
vzpomínají na vlastní pobyty odráží posun v podpůrných zdrav lázních, líčí své praktické zkuše- votních službách (TR je v USA bránosti s prací se zdravotně handi- na jako zdravotní služby). Autoři
se zvláště zaměřují na měřitelné
capovanými mladými lidmi atd.
Jednotlivé kapitoly nepostráda- výsledky terapií a profesní zodpojí soupis literatury související vědnost. Podle nich je tato kniha
s daným tématem, který je uve- určena studentům i odborníkům
v praxi, kteří již mají s oblastí TR
dený na konci publikace.
Průvodce je cennou příručkou jisté zkušenosti. Cílem této knihy
pro všechny jednotlivce a organi- je pomoci čtenářům naplnit roszace zajímající se o tuto proble- toucí požadavky klientů a podmatiku, v dnešní době stále více porovatelů TR a to zefektivněním
aktuální. Autoři praktickými rada- služeb a stanovováním jasných
mi a zkušenostmi, ať ze svého měřitelných cílů terapií.
vlastního života handicapované- V úvodní kapitole se můžeme
ho člověka či zdravého pracovní- dočíst o potřebách klientů, možka občanského sdružení Užitečný nostech využívání volného času
život, mohou v mnohém pomoci a životních stylech cílové popunejen rodičům, učitelům, vycho- lace. Najdeme zde také úvod
vatelům či asistentům, ale i něk- do teoretického modelu Leisure
Ability Model (model volnočasoMgr. Lenka Chytilová, (1980) intervých schopností), popis bariér
ní doktorandka na Fakultě tělesné
participace ve volnočasových aktikultury UP v Olomouci, instruktorvitách. Tato kapitola zdůrazňuje
ka Lanového centra Proud.
potřebu existence služeb v oblasti
lenkachytilova@hotmail.com
TR. Ve druhé kapitole se nachází
podrobnější popis výše zmíněného modelu, který staví na třech
pilířích programového zaměření:
funkční intervence, volnočasová
výchova a participace v rekreaci.
Funkční intervence více odpovídá
novému modelu WHO, které popisuje postižení ve vztahu k možnostem fungování daného jedince
v určitých podmínkách jeho participace na vybraných aktivitách.
Ve třetí kapitole autoři představuji
Therapeutic Recreation Accountability Model (TRAM, model odpovědnosti v TR). Význam tohoto
modelu leží v tendenci měřit
dopady intervencí na klienty
a prokázat efektivitu daných programů. TRAM se skládá z těchto
komponentů: důkladná tvorba

Vypracováno na základě recenze Dr. Janice E. Monroe (Department of TR and Leisure Services,
Ithaca College, Ithaca, NY, USA)
publikované na stránkách ATRA
(www.atra-tr.org/bookreview/
trprogramdesign.htm)
Martin Kudláček
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programů; analýza jednotlivých
aktivit, jejich výběr a modifikace;
příprava dokumentace; evaluace
klientů; vlastní program (intervence) s dokumentací; evaluace
programu a jeho efektivity; zlepšení programu.
Z výše uvedených bodů je patrné, že autoři kladou veliký důraz
na evaluaci a schopnosti terapeutů prokázat efektivitu zvolených
intervencí. V knize nalezneme konkrétní případy, kterými se autoři
snaží pomoci čtenářům pochopit
principy aplikace výše zmíněného
modelu v praxi. Autoři podrobně
popisují vstupní evaluaci a všechny postupy s ní spojené. Jedná
se například o analýzu prostředí,
výběr dostupných instrumentů
pro vstupní diagnostiku, tvorbu
vlastních diagnostických prostředků, administrativu spojenou
se vstupní evaluací.
Celá kniha je psána velmi čtivě
a srozumitelně. Jak již bylo zmíněno, snahou autorů je prokázat
potřebu systematického přístupu v oblasti TR. Podle autorů by
se programy TR neměly orientovat pouze podle zájmů terapeutů, ale spíše dle potřeb klientů,
které jsou pečlivě evaluovány
standardizovanými
prostředky.
V kontextu zařazení TR do oblasti
zdravotních služeb v USA vychází
tato kniha z potřeby prokazování
významnosti služeb TR pro klienty se zdravotním postižením.
Pro čtenáře v ČR může tato kniha
posloužit jako komprehensivní
informace o současném stavu TR
v USA, případně jim pomoci v procesu evaluace osob se zdravotním
postižením ve vztahu k programům zážitkové pedagogiky.

Ilustrační foto © Jan Dušek

125

126

vedoucí rubriky: Allan Gintel | allan.gintel@c-box.cz.

OSOBNOSTI

Eduard Štorch je několika generacím znám především jako autor „dobrodružných románů z pravěku“. |
reprodukce obalu knihy s kresbou Zdeňka Buriana
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Za veškerými objevy, světodějnými událostmi, pokrokem i porobou, velkými činy i zcela „malými“ jevy,
jakým může být dětská radost prožívaná na letním táboře, stojí vždy konkrétní lidé. Jejich nasazení
a energie, nápady, odhodlání, ochota a nezištnost anebo přehnané ambice, agrese, arogance a zapšklost. Setkávat se s myšlenkami
a osudy významných osobností historie i současnosti (nikoliv
„celebrit“ ve smyslu bulvárních
časopisů, ale myšlenkově podnětných individualit) může být
nemalým zdrojem inspirace
pro každého z nás.
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Prvky zážitkové
pedagogiky v praxi učitele

EDUARDA ŠTORCHA

Prof. PhDr. Karel
Rýdl, CSc., (1952)
přednáší na Fakultě
humanitních studií UP
v Pardubicích (dějiny
pedagogiky), předseda Přátel
angažovaného učení, o.s. rydl@

O pedagogickém působení reformně orientovaného učitele Eduarda Štorcha, autora mnoha dětských knih,
bylo již popsáno mnoho stránek1, přesto je povědomí o skutečné praktické podobě jeho vyučování mezi
učitelskou, obecně pedagogickou a laickou veřejností stále velmi nízké a mlhavé. Většině dětí a dospělých
je znám jako spisovatel poutavých, dobrodružných románů. V příběhu představoval možné osudy našich
předků a jejich život v pravěku, a to povětšinou na základě vlastních archeologických vykopávek. Štorch
dokázal vzbudit zájem o pravěký životní styl lidí nejen u odborníků, ale jako učitel obecných a měšťanských škol zejména právě u dětí. Kantor Štorch dokázal dětem vyprávěním o svých metodách a formách
práce zprostředkovat vztah k přírodě, uměl je přivést k porozumění jejím dějům, a žáky přirozenou cestou
motivoval k formování jejich vlastních úvah o tom, jak žít s přírodou v souladu.
Jeho projekt Dětské farmy, trvající „jen“ osm let (na tu dobu mu vystačily osobní finanční prostředky, jimiž
činnost farmy dotoval), posouval tehdejší představy o škole v přírodě daleko dopředu a využíval tehdejších
velmi progresivních pedagogických metod a forem práce, jež respektovaly osobní a skupinové zážitky
a zkušenosti dětí a mládeže.2 Soustřeďme se nyní na tu část Štorchových aktivit, které lze dodnes pedagogicky využít a jež mohou inspirovat současné snahy o celkovou kurikulární reformu základního školství.

Metody zážitkové pedagogiky
ve Štorchově výuce dějepisu
Svoje představy o výuce dějepisu se pokusil Štorch
poprvé aplikovat v obecné škole v Praze-Libni, kde
působil od prosince 1903 do roku 1914. Kantor
odmítal „krvavé“ líčení dějin se spoustou válek
a letopočtů bitev a dějepisné vyučování chtěl
reformovat. Dějepis neměl podle něj preferovat
bezduché odříkávání hotových dat bez souvislostí a vědeckého zhodnocení dějinného procesu.
Před 1. světovou válkou se takřka denně věnoval
archeologii, biologii a antropologii, které mu měly
poskytnout argumenty pro potvrzení správnosti
a vhodnosti jeho reformních vyučovacích metod
a forem. V knize Nový dějepis (Zábřeh 1909)
se snažil nabídnout sociologizující výklad vývoje
člověka a kultury3. Zábavnější formu výuky považoval za důležitý krok ke zvyšování úrovně historického poznání a pochopení vývojových etap člověka.
Svoji koncepci dějepisné výuky prosazoval v diskusi, již vedl s univerzitním profesorem J. Pekařem,
a neustále uveřejňoval ukázky z vlastní koncepce
v různém učitelském tisku.
Štorch byl zastáncem vyučovací metody, která
odpovídala věku a představám dítěte a jež se zcela opírala o didaktickou zásadu „od jednoduchého ke složitému“. Proto odmítal tehdejší běžný
postup – totiž začínat výuku dějepisu informacemi
o vrcholných kulturách starověku –, a místo něho
chtěl zahajovat dějepis výkladem o vlivu primitiv-

1) Bílek, K. (1979): Eduard Štorch. Literární pozůstalost.
Praha: LA PNP, kde je přehled prací o Štorchovi
na s. 116–119; dále též Kakáč, B. (1986): Eduard
Štorch. Praha: Albatros; Svobodová, J. (1998–99):
Eduard Štorch a zdravá škola. Ratolest 1–2, Praha:
SZÚ; Rýdl, K. (1999): Eduard Štorch. Český průkopník
moderní zážitkové pedagogiky. Lüneburg: Edition
Erlebnispädagogik (i v německé verzi).
2) Vlastní představy a osudy prvních let trvání projektu
dětské farmy, fungující v letech 1926–1934, popsal
E. Štorch v knize Dětská farma. Eubiotická reforma
školy, která vyšla v roce 1929. Po přečtení této práce
doporučuji zavítat na Libeňský ostrov v Praze a porovnat, jak byl pedagogicky využíván v období první
republiky, s jeho charakterem, který se proměňoval
v následujících letech až do dnešních dnů.
To se samozřejmě podepsalo i na estetickém uspořádání
ostrova. Můj osobní prožitek při návštěvě byl velice silný.
3) Štorch, E. (1909): Nový dějepis. Zábřeh.
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ních podmínek na vývoj člověka. Tuto didaktickou
ideu rozvinul ve svých dvou knihách Člověk diluviální a Reforma školního dějepisu4. Přirozenou
vyučovací metodu Štorch vytvořil na základě vlastních pozorování dětí a zkušeností s nimi. Ovšem
na rozdíl od stručné instruktáže pro samostatnou
práci dětí, jež je obsažena v koncepci M. Montessoriové, usiloval Štorch o to, aby se dějepis zakládal
na kvalifikovaném výkladu, postaveném na zaujetí
učitele a doplňovaném názornými ukázkami a předměty. Štorch chtěl děti motivovat k tomu, aby samy
porozuměly minulosti.
Po vzniku samostatné republiky Štorch krátce
působil v různých „manažerských“ a „inspekčních“
funkcích ve prospěch rozvoje školství nového státu,
což ho ale nemohlo vůbec uspokojovat, neboť stále toužil rozvinout výuku dějepisu dle svých představ v samostatné republice, a tím nejlépe přispět
ke kultivovanému rozvoji následujících generací.
Podařilo se mu to až počátkem roku 1921, kdy
se stal učitelem chlapecké měšťanské školy v Praze v Jindřišské ulici. Opět začal uplatňovat vlastní
koncepci a byl přesvědčen, že nejvhodnějším začátkem výuky dějepisu je seznámit žáky s podmínkami a způsoby života pravěkých lidí. K tomu mu
pomáhaly vlastní archeologické nálezy a zevrubné
prostudování vědecké literatury, dále rozvíjel diskuse o možných souvislostech a prožívání pravěkých
obyvatel pražské kotliny. Didaktici dnešní doby by
Štorchovy metody a formy práce označovali pojmy
„projektové“ nebo „problémové“ vyučování, které je založeno na principu otevřené výuky s prvky
zážitkové pedagogiky. Kantor Štorch získával zájem
pražských chlapců o historii tím, že s nimi podnikal
dlouhé vycházky až do Kobylis, Čimic nebo Bohnic.
Na tamnějších polích a stráních společně odkrývali zbytky předmětů, jež byly dokladem osídlení
z doby kamenné až bronzové. Tato dobrodružná
a originální forma výuky chlapce zaujala natolik,
že se ve zmíněné škole stal Štorch (a jeho dějepis)
brzy nejoblíbenější. Ve spolupráci s dalším nadšeným reformátorem dějepisu, učitelem pokusné
měšťanské školy v Praze-Michli Karlem Čondlem,
vznikly počátkem 30. let minulého století unikátní pracovní učebnice dějepisu pro měšťanské školy,
a to ve třech dílech5. Ty díky své metodice a strukturovanosti inspirují dodnes. Výuka dějepisu tak
měla sloužit nejen k získávání informací o vztazích
mezi jednotlivými událostmi a o životě jednotlivých
skupin obyvatelstva, ale i k osvojování etických
hodnot a probouzení sociálního cítění. Žáci pracovali převážně samostatně podle návodných otázek
a úkolů vztahujících se k textu učebnice. V hodinách se hojně četly ukázky z odborné i beletristické
literatury. Jako doplněk k těmto učebnicím vydal
Štorch v roce 1937, krátce před svým penzionováním, názorný nástěnný obraz nazvaný Dráha dějin,
který ilustrovanou formou seznamoval zájemce,
především žáky, s hlavními mezníky vývoje lidstva.
Jeden výtisk tohoto dnes velice vzácného díla je

uložen v Muzeu Komenského v Přerově.
Aby ještě více podnítil samostatné úvahy hochů
o pravěkém životě lidí a aby je pro mnohé v jejich
dalším osobním životě inspiroval, napsal Štorch
řadu románů a povídek, jejichž náměty vycházely
většinou z diskusí o vykopávkách z okolí Prahy. Nejznámějšími knihami, které snad četl každý český
kluk, jsou Osada Havranů (1920), Lovci mamutů
(1923), Bronzový poklad (Praha 1932) nebo jeho
poslední román Minehava (Praha 1950).

I škola by mohla být místem
pro příznivý rozvoj života dětí
V průběhu 20. a 30. let Štorch propagoval otevření
školy životu, přírodě a zásadám zdravého životního
stylu, tzv. eubiotice.6 Možná překvapí, že mu byl
počátkem 20. let povolen experiment vyučovat dle
zásad skautingu. V praxi začal pro chlapce prosazovat kurzy plavání a lyžování, pomáhal organizovat
letní dětské ozdravné tábory v zahraničí (většinou
na pobřeží Jadranu), vedl vlastní skautský oddíl
a po ztroskotání společného projektu eubiotické
osady s profesorem Růžičkou se soustředil na prosazení vlastního projektu, který by umožnil dětem
prožívat školní, a poté i mimoškolní dobu pod sluncem, u vody a na čistém vzduchu. V polovině

4) Štorch, E. (1905): Reforma školního dějepisu. Praha.
Štorch, E. (1907): Člověk diluviální. Praha.
5) Štorch, E., Čondl, K. (1934–37): Pracovní učebnice
dějepisu pro 1. až 3. třídu měšťanských škol. Praha:
Státní nakladatelství.
6) Štorch byl nadšeným příznivcem propagátora eubiotických zásad profesora bratislavské univerzity
Stanislava Růžičky, autora spisu Eubiotika (Bratislava
1922). Růžička vypracoval návrh eubiotické osady
pro Prahu-Trója, který Štorcha přímo ohromil, a pokusil
se jej uskutečnit ve prospěch řádného duševního
a fyzického rozvoje školních dětí. Výsledkem jeho
projektů potom byla osmiletá existence tzv. Dětské
farmy na Libeňském ostrově v Praze, která měla být
prototypem tzv. eubiotické školy. Ta výrazně rozšiřovala
dosavadní možnosti škol v přírodě, jež se staly
v průběhu 30. let pedagogickým hitem, ovlivněným
reformně orientovanými pokusy v Anglii, Německu,
Švýcarsku a Nizozemí. Dokumentace Růžičkových
a Štorchových projektů je uložena v LA PNP se sídlem
ve Starých Hradech u Jičína.

zřizovány nebyly. Mají sloužit dětem,
a proto se musejí přizpůsobit jejich
potřebám. Pak se i děti samy zapojí
do školní výzdoby a údržby. Všechny
své zkušenosti z práce s dětmi vtiskl
Štorch do kritiky tehdejších, zejména
pražských, poměrů. Jako pedagogicky
vhodné východisko z přetíženosti dětí
školní prací, domácími úkoly a soukromými hodinami dalších předmětů či vedlejším
zaměstnáním nabízel Štorch Dětskou farmu, která
by děti posilovala zdravotně a vyrovnávala handicapy velkoměstského prostředí, jež je pro děti rizikové,
neboť přispívá k mnohým onemocněním, například
tuberkulózou.
Ve Štorchově rukopisné pozůstalosti mimo jiné
čteme: Učím na škole uprostřed Prahy. Ani já, ani
moji žáci neuvidíme cestou do školy ani kouska
travičky nebo nějaký strom. Jedině v zákoutí mezi
školou a kostelem zahlédneme několik skomírajících akátů, na něž slunce nikdy nezasvitne... Když
v neděli prší, že nemůžeme za bránu, stává se,
že čtrnáct dní i tři neděle nespatříme kouska zeleně jako pozdrav přírody. Jen domy a domy kolem
nás, vysoké do oblak, že ani slunce k nám zasvítit nemůže9. Štorchovy kritiky jsou dodnes značně
aktuální, protože společnost nebyla ani za 70 let
své další existence schopna podmínky školního
života dětí výrazně zlepšit.

20. let tak vznikl Štorchův koncept Dětské farmy.
Štorch v této souvislosti velmi intenzivně a zásadně
kritizoval tehdejší vnitřní organizaci školního života, vnější architektonickou podobu školní budovy
i pedagogicky nevyhovující chápání smyslu školy
na veřejnosti. Školy mu byly...kláštery nebo kasárna, a nikoliv dětská hnízdečka. Budova ohromná,
vysoká a dlouhatánská, obyčejně velmi ponurá
stojí přímo v ulici v šumu, hřmotu, prachu a kouři,
jež otevřenými těžkými vraty nenasytně polykají
droboučké broučky, kteří v ní vidí víc věznici nežli
místo radosti. Jen se podívejme, s jakou nedočkavostí se žáčkové hrnou – ze školy! Už jen aby byli
venku – na svobodě! Hluboký oddech – a honem,
jen daleko od školy!7 Škola nesmí být mučícím ústavem, ale střediskem chránícím tělesné i duševní
zdraví dětí a mládeže. Logicky se tak Štorch dostal
ke kritice metod a forem práce ve vyučování a škole.
Vadilo mu zejména, že v tehdejší škole musejí děti
stále něco dělat dle přání dospělých: musejí odpovídat tehdy, když to chce dospělý, učit se zpaměti,
chodit pomalu, chovat se klidně a podobně. Kdo ale
naučí děti samostatnosti, odpovědnosti za chování, 7) Cit. dle Svobodová, J. (1997–98): Eduard Štorch
a zdravá škola. In: Ratolest 1, 3.
kdo umožní procvičovat vůli dětí a její uplatňování
v běžném životě formou rozhodování a voleb, kdo 8) Tamtéž.
jim vtiskne základní estetické pohledy na svět oko- 9) Cit. dle Rýdl, K. (1999): Eduard Štorch. Český
průkopník moderní zážitkové pedagogiky. Lüneburg:
lo nich? Tak se ptal Štorch veřejnosti8. Sice uznával,
Edition Erlebnispädagogik, s. 10
že velké kolosy školních budov mají přednost v ekonomice jejich provozu, ale kvůli tomu přece školy
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Soužití s přírodou jako pedagogická
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koncepce Dětské farmy E. Štorcha
Štorch se rozhodl najít v Praze nebo blízkém okolí vhodné místo, kde by bylo možno uskutečnit
pedagogickou koncepci školy v přírodě, tedy Dětskou farmu. V roce 1925 mohl oznámit svým žákům v Jindřišské ulici radostnou zprávu: Objevil
jsem Libeňský ostrov, krásný a skoro opuštěný
a na něm vše, čeho jsme si mohli přáti: lučiny, stromy, písek, koupání! Zde zbudujeme své stánky...10
Již několikrát byla podrobně popsána doslova kalvárie Štorchových bojů s pražskými úředníky, která předcházela tomu než získal nájemní smlouvu
na kus Libeňského ostrova. Ten tehdy ležel ladem,
tedy ekonomicky nevyužit. Nepochopení byrokratů
pro „novoty“ však bylo až příkladné.
Všestranná znalost domácích i zahraničních pokusů
a koncepcí s různými podobami škol v přírodě (H.
Lietz, P. Geheeb, C. Reddie, I. Libíček, F. Hrušák, K. N.
Ventcel, J. Dupertuis) umožnila Štorchovi zamýšlet
se velmi konkrétně nad podobou školy v přírodě
na ostrově. Součástí jeho plánů byla snaha o harmonickou výchovu nejen ve škole, ale i ve zdravé
a pevné rodině. Štorch měl vždy na paměti nejužší
a přátelskou spolupráci rodiny se školou a stále se u veřejnosti dovolával podpory toho, jak je
prospěšná výchova mladé generace, výchova, jež
neodporuje zdraví. I když byly ve Štorchově plánu
zastoupeny všechny hlavní součásti výchovně-vzdělávací práce, zdůrazňoval rukodělné vyučování,
přírodovědné obory, upevňování tělesné zdatnosti a dějepis. S jeho pomocí chtěl kultivovat eticky
žádoucí charakter mladých lidí.
Štorch znal prostředí Libeňského ostrova již z předchozí doby, kdy v letech 1922–1924 vedl chlapecký skautský oddíl. V roce 1925 získal nájemní
smlouvu na část ostrova a spolu s dětmi se hned
pustil do práce. Nejdříve upravili pozemek na travnaté hřiště, kam si začaly chodit hrát a cvičit i děti
z ostatních tříd měšťanské školy v Jindřišské ulici.
I přes nezájem úřadů o finanční pomoc rodící se škole v přírodě se Štorch rozhodl, že nenechá padnouti myšlenku, o jejíž prospěšnosti byl do hloubi
duše přesvědčen11. Zahájil tedy rozprodej vlastní
archeologické sbírky, kterou 20 let shromažďoval
z vlastních nálezů a vykopávek, a tím získal peníze na budování a chod Dětské farmy12. Za dohledu zkušeného tesaře postavily děti nejprve boudu
na nářadí a hlavní budovu s velkou terasou, pod niž
se při nepohodě mohla schovat i celá třída. Potom
vznikl pavilonek pro děvčata s převlékárnou a útulek pro nejmenší děti. Celá farma pak byla doplněna
tábořištěm, dalšími hřišti, zahradami, přístavním
molem a přírodním koupalištěm. Štorch si uvědomoval, že reforma výchovy není možná bez reformy
domova. Jedině tam, kde je škola podporována
domovem, lze se nadíti skutečně dobrých a trvalých výsledků. Nutno pracovat v souladu mezi školou a rodinou, mezi ideály výchovy a skutečnou
praxí života rodinného i veřejného13.

Pravidelné vyučování bylo na Dětské farmě zahájeno v květnu 1926. Výhody výuky pod širým nebem
v čisté přírodě komentoval Štorch následovně: Právě život v přírodě se vším, co dětem přináší, je nejkrásnější reformou, jakou můžeme v našem školství zavésti. Na volném vzduchu samy se učiteli
nabízejí přečetné moderní metody, které ve škole
zůstávají namnoze nesplnitelnými ideály14.
Ve Štorchových zápiscích se zachoval první rozvrh
školy v přírodě pro dvě třídy měšťanské školy, podle
kterého trávily děti na Dětské farmě tři dny v týdnu.
Pro Štorcha to bylo velké zklamání, protože očekával mnohem vstřícnější postoj vedení školy a ostatních kolegů, ale v průběhu dalších osmi let se mu
podařilo počet hodin trávených v přírodě pro děti
z celé školy výrazně zvýšit.
Podle tehdejších zkušeností s „americkou metodou“
projektování, kterou znal z četby Deweyových a Kilpatrickových prací, začal Štorch rozvíjet ve škole
v přírodě zcela logicky metodu koncentrace učiva
do jednotlivých témat, a to zejména v přírodopisu a ručních pracích. Štorch se ale nebál uplatnit
podobné metody také ve výuce jazyka, zvláště při
slohových cvičeních. Dítě bylo na Dětské farmě
obklopeno živou přírodou, která mu poskytovala
nepřeberné množství zážitků, námětů a příhod,
z nichž si mohlo pro vlastní texty vybrat, o čem
chtělo psát nebo k čemu se chtělo vyjádřit. Štorch
byl přesvědčen, že s uzavřeností a otevřeností prostoru okolo dítěte souvisí i kvalita jeho myšlení: Prostorem třídy spoutané dítě – spoutané myšlenky.
Štorchova činnost v Dětské farmě zasáhla výrazně
také do úrovně tělocviku, který byl obecně považován za nedůležitý předmět. Štorch mu vtiskl důrazem na zdravovědu a eubiotiku zcela jiný charakter, který směřoval i k etickým zásadám vzájemné
spolupráce a podpory. V tělocviku totiž zaváděl
skupinové hry a sporty. Tělesná kultura se tedy
stávala na Dětské farmě součástí celkové kultivace
mladých lidí.

10) Cit. dle Rýdl, K.: c.d., s. 10–11.
11) Tamtéž, s. 12.
12) Je paradoxní, ale příznačné, že sbírku odkoupilo
Ministerstvo školství, mládeže a osvěty (MŠANO)
a věnovalo ji Národnímu muzeu, kde je vystavena
dodnes jako podstatná součást archeologické expozice.
13) Cit. dle Rýdl, K.: c.d., s. 13.
14) Tamtéž, s. 14. Řada škol a učitelů poznala ve své praxi
pravdivost Štorchových slov a příležitostnou výuku
v přírodě dokázala využít k rozvoji dětí i sebe samých.
Za všechny jmenujme například ZŠ Dr. Malíka v Chrudimi nebo ZŠ Táborská v Praze 4 či ZŠ Droždín u Olomouce. (Rozhovor s ředitelkou posledně jmenované
školy – viz. Gymnasion 1, 30–31)

Postupně Štorch zavedl i odpolední program Závěrem
pro děti. Po dopolední výuce následoval oběd, který
připravili žáci občas ve spolupráci s některými rodi- Eduard Štorch zemřel v roce 1956 v Lobči u Mělníči, po něm se odpočívalo spánkem na louce, pak ka, kam umístil také děj románu Minehava, do níž
mohly děti číst knihy a věnovat se ručním pracím se údajně platonicky zamiloval. Jeho myšlenky ale
a po svačině se mohly obvykle koupat nebo si hrát žijí v dalších a dalších generacích dětí díky jeho
či pracovat na zahradě. Pro ostatní pražské děti ote- románům, které dodnes směle konkurují různým
vřel tzv. prázdninovou osadu, ale mezi pražskými komiksům a seriálům plných nereálných příšer.
školami o ni příliš velký zájem nebyl.
Štorchův pedagogický odkaz je stále živý a aktuální.
Štorch získal za pedagogickou práci na Dětské far- Z jeho myšlenek bylo realizován ve prospěch dětí
mě, postavené na zásadách zážitkové pedagogiky, a mládeže jen zlomek. V jeho rukopisné pozůstalosti
četná uznání, a to jak doma, tak i v zahraničí. Nic stále čeká řada plánů na dopracování a pedagogicz toho ale nebylo platné: všechny instituce mlčely, ké využití. Nová vzdělávací politika České republiky,
když byl v roce 1934 Štorch vyzván, aby pozemek vyjádřená v tzv. Bílé knize (Praha 2001) se snaží forvrátil, protože měl být využit k jiným účelům. Štorch mulovat podobné cíle, jako měl kdysi Štorch a řada
již neměl finanční prostředky na další provoz a žád- předních českých i zahraničních reformátorů. Naná instituce nechtěla provoz převzít, ačkoli Štorch jdou se i dnes učitelé, kteří se pokusí ve spolupráci
Dětskou farmu nabízel zcela zadarmo. Dětem tak s rodiči a dětmi uskutečňovat Štorchovy myšlenky,
po osmi letech radostných dnů zbyly doslova jen a tím naplňovat dnes žádané cíle plné klíčových
oči pro pláč a pro hry jen temné dvorky a uličky kompetencí? A co rodiče? Budeme dále chemickou
ve městě, plném smogu a špíny. Poučí se z tohoto cestou posilovat imunitu dětí k nemocem, nebo
smutného případu alespoň naše generace, zaží- s nimi budeme trávit co nejvíce času ve volné přívající snad nejvýraznější reformu našeho školství rodě? Nebo bude mít dále pravdu poslední věta
od druhé světové války?
ze Štorchova rukopisného vlastního deníku, kde
jsou popsány i dějiny Dětské farmy (je uložen v literární pozůstalosti E. Štorcha v LA PNP ve Starých
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Allan Gintel –> Miloš Zapletal
ŽÍT VE SKRYTU

Rozhovor Allana Gintela se spisovatelem a propagátorem skautingu
Milošem Zapletalem.

Narodil se ve znamení Kozoroha v Prostějově
13. ledna 1930 v rodině krejčovského dělníka. Soudí, že se tak stalo pod šťastnou hvězdou, která ho
neopustila po celý dosavadní život. Napsal 7 románů
pro mládež, 6 knih naučných, 11 monografií na téma
hra, 13 příruček pro vedoucí (nejen skautů), přeložil
15 Setonových knih. V roce 1991 dal podnět ke vzniku libereckého nakladatelství Skauting a dělal tam
10 let neplaceného redaktora. Za tu dobu vyšlo 32
svazků edice Skautské prameny a Skautské cesty.
Byl redaktorem Junáka, Skautingu, Rádce skautské družiny, Roverského kmene, dohromady asi 10
let. Vždy jen tak dlouho, dokud se nenašli mladí
nástupci ochotní a schopní vést časopis dál. Žije
v Liberci, stranou od „hlučícího davu“, bez televize,
telefonu a e-mailu.
Jak tvrdí André Maurois: Celkem jsou dva způsoby
jak lze dobře stárnout. První je nestárnout. Je to
způsob lidí, kteří se uchránili před stárnutím činností… Druhý způsob, jak dobře stárnout – se stářím se smířit. Stáří tak může být věkem klidu
a odevzdání a tím i štěstí. Miloš Zapletal kterému
bylo v lednu tohoto roku 74 let volil ten první, možná obtížnější způsob, ale asi nemohl volit jinak.

Jak ses vlastně dostal z Hané do Liberce?
Nepřestěhoval jsem se z Hané najednou. Od pěti
do dvaceti let jsem žil v Pardubicích, pak deset
let v Praze a do Liberce mne zavlekla žena, která
tam nastoupila do Naivního divadla. „Zůstaneme
v Liberci nanejvýš tři roky,“ tvrdila. A jsme tam už
čtyřiačtyřicátý rok. Ačkoli jsem chtěl žít v jižních
Čechách.
Střední školu jsi ale studoval v Pardubicích?
Bylo to za druhé světové války. Začal jsem na pardubické obchodní akademii, ale hned první den
v prvním ročníku Němci naši školu uzavřeli a všichni studenti i profesoři byli nasazeni do válečného
průmyslu. Podařilo se mi uniknout nacistické mašinérii a poslední rok války jsem strávil jako knihkupecký učeň. V roce 1945 jsem se do školy vrátil
a odmaturoval v roce 1949. To právě skončilo kratičké období svobody (trvalo jen třiatřicet měsíců).
Fašistickou diktaturu vystřídala diktatura komunistická. Brzy jsem měl poznat na vlastní kůži, jak
vypadá ten slibovaný ráj na zemi. Někdo zastřelil
syna komunistického funkcionáře, který náhodou
chodil do stejné školy jako já. Vraha nikdy nechytili,
zato oba nejvyšší ročníky byly po maturitě poslány
do dolů.
Potkalo to i tebe?
Když dostávali moji spolužáci povolávací rozkazy
do dolů, byl jsem nezvěstný, toulal jsem se celé
léto po Čechách, Moravě a Slovensku. A po návratu
jsem dolům unikl tím, že jsem se dobrovolně přihlásil na lesní brigádu. Několik měsíců jsem dělal
v Krkonoších dřevorubce a na jaře jsem se přihlásil
na vysokou školu. V té době spojili tři vysoké ško-

ly – ekonomickou, sociální a politickou – do jedné.
V prvním semestru jsem zjistil, že z patnácti zapsaných přednášek se jen jediná týká mého oboru, ekonomie, a to byl ještě Marxův Kapitál. Zato politického fanatismu tam bylo tolik, že jsem se cítil asi jako
mírumilovný cestovatel, který náhodou zabloudil
mezi lovce lebek. Rektorem Vysoké školy politických
a hospodářských věd byl Ladislav Štoll, pověstný
sekerník, který vykázal z české poezie Halase, Seiferta a další velké básníky. Věděl jsem, že musím
z toho vlčího doupěte pryč, ale nebylo to tak snadné. Nezbývalo mi nic jiného, než předstírat nervové
zhroucení. Známá, lékařka, mi vystavila vysvědčení,
že nesmím namáhat mozek teoretickým studiem.
Tím byly ovšem podstatně zredukovány možnosti,
na kterou školu mohu přestoupit. Zbývala vlastně
jediná možnost – jít studovat tělocvik.
A to se nakonec podařilo.
V prvním semestru na Pedagogické fakultě UK
se nade mnou znovu stáhla těžká mračna. Ještě
před příchodem do Prahy jsem se stal členem vysokoškolského roverského kmene, který vedl dr. Pavel
Křivský. Byl to mimořádný člověk s širokým rozhledem, velkými znalostmi a především vynikající
pedagog, který kolem sebe shromáždil na dvě stě
vysokoškoláků z celé republiky, skautů a skautek.
Právě toho člověka, který měl na mladé lidi silný vliv,
si státní bezpečnost vyhlédla jako obětního beránka. Byl obviněn z protistátní činnosti a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotí. Naštěstí
ho nepopravili, ale než byl propuštěn a plněn rehabilitován, strávil v nejstrašnějších komunistických
kriminálech celých třináct let!

To asi nemohlo nechat státní bezpečnost v klidu,
přece věděli, že k němu patříš?
Podvakrát mě vyslýchali přímo na ministerstvu státní bezpečnosti. Při druhém výslechu se mne estebáci pokoušeli přinutit ke spolupráci. Nechápu, jak
jsem tehdy dokázal jejich tlaku a vyhrůžkám odolat.
Pořád dokola jsem opakoval: „To dělat nebudu, je to
proti mému svědomí.“ Nakonec mě nechali.
A co bylo dál?
Na fakultě tehdy ještě působilo pár starých slušných profesorů-tělocvikářů ze sokolských řad. Ti
věděli, že mám nějaké problémy se státní bezpečností a zřejmě nade mnou drželi ochrannou ruku.
Dokonce mi po dokončení studia nabídli skvělé
místo na katedře tělesné výchovy uměleckých vysokých škol. Tělocvikáře jsem tam dělal jen tři roky
a v té době jsem se seznámil s mnoha talentovanými lidmi. Hrál jsem basket s Milošem Formanem,
sjížděl Váh s Jaromilem Jirešem, běhal na stadionu
s Janem Kačerem…
Ale po třech letech jsi nakonec dal fakultě přece
jenom vale.
Po Stalinově smrti se zdálo, že je konec s terorem,
justičními vraždami a politickými procesy, ale pak
přišlo povstání v Maďarsku a po jeho krvavém potlačení sovětskými vojsky se u nás poměry opět zhoršily. Politický tlak mi připadal nesnesitelný, a tak
jsem dal z vysoké školy výpověď. A od léta 1957
jsem se konečně cítil svobodněji, neměl jsem žádného zaměstnavatele, nemusel jsem chodit na stupidní politická školení. V těch dnech se moje šťastná hvězda rozzářila nejvíc, potkal jsem na horách
děvče, které se pak stalo mou ženou. Žijeme spolu
už čtyřicátý pátý rok.
Další životní dobrodružství, šťastné náhody a nové
projekty na sebe nenechaly ale dlouho čekat.
Po odchodu z AMU jsem si nejdřív udělal dva roky
prázdnin, které ovšem neznamenaly zahálku. Jako
tělocvikář jsem cítil, že moje mozková kapacita není
plně využita. Začal jsem tajně docházet na anglistiku, protože tehdy nebylo možné studovat druhou
vysokou školu. Za rok na to přišel proděkan a chodit na fakultu mi zakázal. Pro změnu jsem se přihlásil do jazykové školy Orientálního ústavu. Zvolil
jsem si bengálštinu. Docházel jsem tam čtyři roky,
považoval jsem to za mozkovou gymnastiku a získal jsem o něco větší rozhled v jazykovém babylónu. V té době jsem se seznámil s Češkou, která žila
v Kalkatě se svým manželem, členem rodiny Thákurů. Jejím prostřednictvím jsem poslal do Indie svůj
pracovní projekt – chtěl jsem napsat studii o Thákurově experimentální škole v Šantinikétanu, z níž
během let vznikla mezinárodní univerzita. Projekt
tam někoho zaujal, protože jsem najednou dostal
vyrozumění z indického velvyslanectví, že jsem
dostal půlroční stipendium do Šántinikétanu.
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Pak začala hra úřadů, které mě nechtěly pustit,
ale neměly ani chuť to indickému velvyslanectví
oznámit. Ponižující byrokratickou proceduru jsem
ukončil tím, že jsem na ministerstvu kultury řekl
odpovědnému úředníkovi: „Jestli si myslíte, že mě
otrávíte, tak to se tedy mejlíte.“ A práskl jsem
za sebou bez pozdravu dveřmi. Tím moje studium
v Indii skončilo dřív, než začalo. Kdybych se do Indie
dostal, můj život by určitě nabral úplně jiný směr,
takže té zmařené možnosti nelituji.
Pokud vím, tak v tom dlouhém období jsi začal
psát své první knížky.
Ano, během dvouletých prázdnin jsem opravdu napsal první dvě knížky, Hry v přírodě a Tisíc malých
dobrodružství. Ta druhá vzápětí vyšla i na Slovensku a pak také německy. Najednou jsem měl peníze
na nové dva roky prázdnin. A než skončily, vznikly
další knihy a tak to pokračovalo, až se ze dvou roků
nakonec stalo čtyřicet sedm let prázdnin
Býváš považován za skautského spisovatele. Jak
ses ke skautingu dostal a proč pro něj stále pracuješ? Co je na skautingu ještě dnes zajímavé a strhující? Nejsou ideály skautingu již překonané?
Použil jsi slovo spisovatel. Já se spíš považuji
za skautského vůdce, který se snaží mladším kamarádům ukázat v džungli zvané život schůdné stezky.
Ve skautském oddílu, maskovaném jako TOM, jsem
zvládl pětadvacet živých kluků, vedl jsme ho společně s náčelníkem, Mílou Nevrlým, autorem Karpatských her, kultovní knihy roverů.
Vyrůstal jsem za druhé světové války, v době, kdy
byly všechny organizace z dob demokratického
Československa zakázané. Žili jsme v jakémsi vzduchoprázdnu. Tehdy mě silně oslovily foglarovky,
zejména Hoši od Bobří řeky a Pod junáckou vlajkou.
Našel jsem v nich program, který přesně odpovídal
mému založení. Potom jsem objevil knihy Setonovy a woodcraft. Seton měl na formování českého
skautingu stejně velký podíl jako Baden-Powell.
Díky foglarovkám a Setonovi jsem se naučil místo
do hospody chodit do přírody. To mi zůstalo po celý
život.
Skauting považuji za otevřený systém výchovy
a sebevýchovy, který je schopen stálého vývoje.
Ať se dívám, kam se dívám, nenacházím nic lepšího – nejen u nás, ale ani nikde na světě. Všude je
spousta velice zajímavých organizací, jedny pěstují
různé sporty, jiné turistiku, další muziku, divadlo,
tanec, ale to všechno jsou organizace úzce specializované. Kromě skautingu tu nevidím nikde nic
všestranného, co by bylo zaměřeno na celého člověka, co by děti vedlo k samostatnosti, soběstačnosti
a nezištné práci pro druhé. Kde by spolupracovali
mladší a starší jako rovnocenní partneři. Myslím si,
že naší společnosti dnes může dát skauting víc než
kdy v minulosti, protože potřebujeme aspoň pár
procent lidí poctivých, pracovitých, samostatných,
ochotných dělat něco pro druhé, aniž by hned natahovali ruku, co za to dostanou.

To je všechno hezké, slýchávám to od Tvých vrstevníků často, ale přesto skautů stále ubývá, málo
se o skautingu ve sdělovacích prostředcích mluví
či píše a taky se domnívám, že se skauting příliš
nerozvíjí, že je nějak podivně zaklíněn v minulosti.
Jakékoli souhrnné hodnocení stavu českého skautingu není prakticky možné, protože u nás má toto hnutí tolik podob a variant, kolik je skautských oddílů
(bez ohledu na organizace užívající jména skauting).
Znám řadu vynikajících oddílů (zejména na venkově),
hodně průměrných a spoustu mizerných. Ale tak to
bylo vždycky, i za Svojsíka. Štěstím (a možná i trochu nevýhodou) skautingu je to, že úroveň programu prováděného v praxi je přímo závislá na úrovni
vůdců a vůdkyň. Dobrý vůdce má zpravidla dobrý
oddíl, a kde stojí v čele člověk neschopný, nestojí to
zpravidla za nic (ale ne vždycky).
Nepochybná je skutečnost, že ubývá členstva. Tak to
ovšem bylo i po roce 1945 a po roce 1968, po velké
vlně nadšení a zájmu nastával vždy odliv. Tentokrát
je to ovšem trend dlouhodobý. Podle mého soudu je asi 14 různých příčin, proč je členstva stále
méně. Na prvním místě je to fakt, že se rodí méně
dětí. Na druhém obrovská konkurence jiných organizací mládeže, pracujících na podobném principu,
TOM, Pionýr, YMCA atd. A také oddílů sportovních.
Děti jsou dnes zapřaženy daleko víc než v minulosti, lidové školy umění, jazykovky aj. naplňují program školáků tak, že na oddíl nemají prostě čas.
To je také důsledek pětidenního pracovního týdne.
Spoustu rodin jezdí na chalupy, na chaty, jejich děti
do oddílu chodit nemohou právě proto, že trávívají
víkendy na venkově. Na ubývání členstva má jistě
vinu i fakt, že na rozdíl od dávné minulosti se o nás
málo ví, málo chodíme v kroji a nejsme tedy na první pohled poznatelní. Chybí nám časopis se stotisícovým nákladem, který jsme měli v roce 1945
i 1968. Nenašel se dosud nový Foglar, který by
tak sugestivně oslovil mladou generaci jako kdysi
Jestřáb. Jistý díl viny nese jistě i ústředí, i Junák
se v duchu doby silně zbyrokratizoval. Taky někdy
staří skautští fundamentalisté svými názory mladé
odrazují.
Chtěl bych polemizovat s názorem, že se nerozvíjíme. I kdybychom neměli nic nového, pak roverský
program je dnes úžasně bohatý a díky tomu se nám
daří udržovat daleko víc mladých lidí nad 15 let než
v minulosti. Na tom má velkou zásluhu lipnická
Prázdninovka, převzali jsme od ní velice mnoho
a doplnili to etickým programem někdejšího roverského kmene Kruh (Pavel Křivský a řada jeho tehdejších mladých spolupracovníků).

foto z rodinného alba Miloše Zapletala

Jsi asi největší sběratel her v této zemi a možná
i na celém širém světě. Kde všude vyšla tvá Encyklopedie her a proč vlastně hry sbíráš?
Skauting je hra, tak to formuloval zakladatel světového skautského hnutí. To platí i dnes, po sto
letech. A v rámci té široké „hry“ mají důležitou
úlohu hry v užším slova smyslu. Vždycky jsem hledal nové, zajímavé hry pro svou skautskou družinu,
pak pro svůj oddíl. A když v roce 1950 byl skauting
znovu u nás zakázaný (poprvé skautskou organizaci zlikvidovali Němci v roce 1940), rozhodli jsme
se s několika přáteli z roverského kruhu, že budeme v příštích letech soustavně zpracovávat některé programové okruhy, abychom mohli jednou,
až skauting znovu vstane jako bájný fénix z popela, přijít s programem na úrovni doby. A já jsem
dostal přidělené hry. Z pracovního úkolu se brzy
stal můj koníček, v dalších pětatřiceti letech jsem
prošel podstatnou část světového herního pokladu
roztroušeného ve stovkách publikací. Kromě toho
jsem začal sbírat i současné hry různých národů.
O mou sbírku projevilo zájem nakladatelství Olympia. První, méně rozsáhlá Encyklopedie her vyšla
v roce 1973. O něco později jsem se octl na černé
listině a moje knihy nesměly několik let vycházet.
Právě v těch kritických letech vyšla Encyklopedie Na Prázdninovou školu ses mnohokrát vrátil, proč?
třikrát v Západním Německu (v celkovém nákla- Co tě na ní tak zaujalo?
du 50 000 výtisků, jakého prý žádná česká kniha Už první setkání s Prázdninovkou mě šokovalo.
do té doby nedosáhla), ve čtyřech svazcích ji vydali V době „diktatury komunistického sekretariátu“
Japonci, ve dvou na Slovensku, dále vyšla v Rumun- jsem v ní objevil neuvěřitelný ostrůvek svobody,
sku a v Estonsku, jeden svazek vydali Srbové.
kde se mladí lidé nebáli mluvit otevřeně a dělat to,
Kdysi dávno ses objevil na proslulé lipnické Prázd- co je zajímá a těší, bez ohledu na ideologická tabu.
ninové škole, abys na prahu šedesátky, ve slavné Na lipnické kurzy přijížděli umělci, kteří byli právě
93, porazil většinu adolescentů. Pořád ještě peču- v nemilosti a nesměli vystupovat na veřejnosti. Ale
ješ o svou kondici?
to nebylo všechno, ještě silněji na mne zapůsobil
Vzpomínám si spíš na cyklistický okruh, kde jsem program lipnických kurzů. Jeho strhující tempo
snad měl slušný výkon, ale na tom ostatně nezá- od časného rána do pozdního večera. A především
leží. Pohyb mi vždycky působil radost. Do šedesát- jeho skladba: intenzívní pohyb propojený s intenky jsem skoro denně běhával po lesích, můj cíl byl zívní kulturou, navíc se silným etickým akcentem.
vzdálený od domova tři kilometry a o sto metrů výš. Nikdy jsem nic podobného nezažil, o ničem takoPo šedesátce jsem přešel z běhu do chůze, abych vém nečetl ani v zahraniční literatuře. Okamžitě
šetřil klouby. Snažím se každý den nachodit 10 kilo- jsem pochopil, že tvůrci lipnické Prázdninovky přimetrů. Většinou se mi to daří, protože se řídím – as- cházejí s něčím novým, co může být vynikajícím přípoň v Liberci – heslem „Všude pěšky!“. A hodně spěvkem k formování roverského programu. S ním
se s Evou touláme přírodou.
si nevěděla rady ani světová skautská organizace.
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Nemáš telefon, nekomunikuješ prostřednictvím e- Ambice nemám dnes asi žádné. Když jsem dosáhl
mailu, nemáš televizi, všechny tyto „vymoženosti“ plnoletosti, vydržela u nás demokracie jen dalších
tvrdošíjně odmítáš. Zajímalo by mě, co tě k tomu 43 dní, pak Komunistická strana uchvátila moc. Její
vede. Je ti vůbec tahle „nová doba“ sympatická?
diktatura se zhroutila až po více než jedenačtyřicePočítače mají jistě mnoho výhod, ale zvykl jsem si ti letech, 17. listopadu 1989. O padesát sedm dní
psát na mechanickém psacím stroji, je to mnohem později jsem šel do důchodu. To znamená, že jsem
levnější, nejsem závislý na složité aparatuře a elek- celý svůj produktivní život prožil v poměrech, ktetrickém proudu, napsaný text se mi nemůže ztratit, ré moji práci mírně řečeno komplikovaly. Naštěstí
psací stroj mi nikdo nezaviruje. Internet považuji se mi pak podařilo splnit úkol, který jsem si dal
za velmi problematickou pracovní pomůcku, vidím hned po obnovení skautské organizace. Vytvořit
kolem sebe, jak se mnozí lidé beznadějně topí autorský kruh a vydat základní literaturu pro skautv záplavě naprosto bezvýznamných informací, kte- ské vedoucí. Během deseti let tak vznikla třicetiré při tvořivé práci spíše překážejí než prospívají. svazková edice Skautské prameny, která má celkem
Doufám, že mne to neřadí do kategorie staromilců, 6 000 stran. Na tu jsem opravdu pyšný.
s nadšením vítám převratné technické novinky, tře- Za pár měsíců mi bude pětasedmdesát let. Asi bych
ba právě počítače, které úžasně zjednodušily výro- měl dát všechny své psací stroje do šrotu. Ale předbu knih, jejich sazbu. Kolik tisíc hodin úmorného tím se ještě pokusím dokončit aspoň jednu ze tří
přepisování textů ze starých knih a časopisů by rozepsaných knih, k nimž jsem sbíral materiál skov minulosti usnadnily dnešní kopírky. A v lékařství ro dvacet let. Pokud ovšem moje šťastná hvězda
vnímám nové aparatury a pracovní postupy jako dřív nezmizí pod západním obzorem, neboť je už
skutečné zázraky. To mi však nebrání, abych nechal nad ním velice nízko.
stále dveře svého bytu zavřené před televizním přijímačem, protože vím, jak sugestivní jsou pohyblivé
obrázky a jak těžko bychom jim s Evou odolávali.
Tím, že jsme si nikdy televizi nepustili do bytu, získaly obě naše dcery dobrý vztah ke knize. Dokud
byly malé, často nám vyčítaly, že TV nemáme a chodily se dívat na večerníčky k sousedům. Teď je jedné
čtyřicet, druhé třicet sedm let, obě mají svou rodinu a – jedna ani druhá televizi doma nemá.
Co ti přináší největší radost?
Z toho, že jsme S Evou pořád spolu už skoro půl
století a že i obě dcery žijí s těmi, které jim Osud
kdysi přihrál.
Když vidím mladé skautské vůdce a vůdkyně, kteří
věnují svůj volný čas mladším kamarádům a připravují pro ně program se stejným nadšením, jako
jsme to dělávali kdysi my.
Radost mám z toho, že se nám podařilo předat jim
štafetu, která jde z ruky do ruky už skoro sto let.
Co chceš ještě stihnout, jaké máš ambice?

Ilustrační foto © Petr Weigl
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vedoucí rubriky: Ivo Jirásek | sefredaktor@gymnasion.org

ANTICKÉ ZRCÁTKO –
krása a dobro starého Řecka

antické zrcátko

Zrcátko odráží to, co se děje za námi, přenáší neviděné do aktuálního zorného pole. Bylo by škoda, kdyby
zkušenosti minulosti upadly do zapomenutí a kdybychom je museli znovu pracně objevovat prostřednictvím těžkých rozhodování v náročných životních situacích. Občasné zastavení a ohlédnutí zpět nám
může mnoho napovědět.
Zároveň však může být pohled do zrcátka pouze jasem okamžiku, maličkým
výsekem toho, to 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 zprostředkovali alespoň
několik letmých záblesků, které nás mohou potěšit svojí krásou, nebo být
dokonce inspirací či podnětem k zamyšlení.

139
Ivo Jirásek

Při minulém setkání zprostředkovaném touto rubrikou jsme byli svědky nelehkého Héraklova rozhodování na jeho cestě mezi vemlouvavě změkčilou Rozkoší a tvůrčí pracovitost slibující Ctností (Gymnasion
1, 91–92). Héraklés však nebyl jediným hrdinou, který odolával pokušení poddat se snadnému a pohodlnému živobytí, aby je nakonec po zralé úvaze vyměnil za náročný, avšak na události bohatý život plný
výzev a dobrodružství. Protože i my sami zřejmě občas zápasíme s lahodícím tónem našeptávajícím k nicnedělání a blažené zahálce, stojí snad za připomenutí, že je to rozhodně častější téma výkladů a úvah,
než abychom je mohli kvapem lehce opustit. Pro vzedmutí ochabujících sil ve chvílích únavy, pro posílení
vědomí, že nejsme sami, kdo se musí občas přemlouvat k výkonu a práci, nám mohou posloužit i další
záblesky antického zrcátka.
Jako ukázku toho, že se nejednalo o ojedinělé Héraklovo dilema, ale o rozvahu, kterou podstupovalo
mnoho obyvatel starověkého Řecka, si přečtěme toto Hésiodovo mravní ponaučení, pro jistotu (aby nám
neuniklo nic z autorova záměru) raději ve dvou překladech, ukazující mj. i na dobu přetlumočení stejného
řeckého textu. Starší z obou překladů pořídil A. Salač, ten modernější pak Julie Nováková):
překlad A. Salače:

Špatností může si vzít, kdo chce a srdce mu ráčí,
lehce; na blízku bydlí, k ní cesta je rovná a hladká;
na cestu k ctnosti však pot nám lidem vložili bozi;
zdlouhavá vede k ní stezka, je strmá a z počátku drsná,
sotva však na vrch se přijde, tu nesnadná pěšina tato
ihned stává se schůdnou a příjemno poutníku jíti.
překlad J. Novákové:

bídu je věru snadno si zvolit a třebas i houfně,
vede k ní hladká cesta a mešká velice blízko;
naopak lepší život jen za pot dávají bozi
nesmrtelní, neb dlouhá a strmá tam pěšina vede,
zpočátku krkolomná; lež jakmile vystoupí výše,
to se už stane snadnou, ač jinak neschůdná byla.
Hésiodos ví zcela přesně o čem mluví, neboť se sám živil vlastní prací jako zemědělec. Přesto ve své době
(v 7. stol. př. n. l.) sepsal dvě didaktické básně: první z nich je úžasná Theogoniá, což jest Zrození bohů,
kterou můžeme číst jako polemiku s Homérovým výkladem se snahou o uspořádání chaotického světa řeckého panteonu v soustavu bohů. Jsou to vlastně dějiny vzniku světa (po původním Chaosu přicházejí tři
generace bohů střídající se ve vládě nad světem, totiž Úranos, Kronos a Zeus) a zároveň je to dopodrobna
vylíčený rodokmen všech božstev v genealogické soustavě. K této první dochované řecké básni řešící vznik
světa (k prvnímu pokusu nalézt v dějinách systém a řád) se možná ještě dostaneme v některém z dalších
pokračování antických záblesků. Pro nás je však v tuto chvíli a v daných souvislostech důležitější skladba
Erga kai hémerai, tedy Práce a dni, v níž řeší dvě témata, totiž práci (přestože je cesta ke ctnostnému životu nemyslitelná bez orosení potem, je tvrdá práce naší nutností) a právo (které soudci rozhodně nemají
překrucovat). Hésiodův bratr Persés totiž podplatil soudce a tím si ponechal i bratrův díl dědictví po otci.
Proto vybízí Hésiodos ve své básni k poctivé práci, kterou jedinou pokládá za zdroj blahobytu.
Ve svém výkladu podává rozsáhlá ponaučení týkající se práce na poli i v domě (včetně termínů konkrétních prací uvádějících dny šťastné a nešťastné), při mořeplavbě, stejně jako upozorňuje na pravidla kontaktů se sousedy, na právní normy vztahu k lidem i k bohům. On sám pracoval v zemědělství (i jeho otec
byl rolníkem obdělávajícím chudou půdu) a měl tudíž k sepsání své didaktické básně dostatek vlastních
zkušeností. Jeho přesvědčení je vysoce optimistické: bude-li člověk pilně pracovat (a my už z předchozího
úryvku víme, že lepší – ctnostný – život může být vyměněn pouze za pot a úsilí), má nárok na odměnu
a spravedlivý život.
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Pro paralely s tematikou zážitkové pedagogiky se hodí mj. úryvek zdůrazňující mladým lidem nejenom
pracovitost, ale také dodržování zákonů a práva. Mám dojem, že větší a přísnější lpění na dikci zákona
by prospělo i naší společnosti. Přestože se, žel, obávám, že Hésiodův optimismus nebude zcela v souladu
s realitou našich dní, pokládám za samozřejmé, že náš vztah k zákonnosti a legálnosti můžeme dostatečně
projevovat jasným pojmenováním unfair jednání, kterého si můžeme u účastníků všímat rovněž v prostředí her a kurzů. Jsem přesvědčen, že je naší povinností komentovat porušování fair play, protože kdo porušuje pravidla ve hře, snadno je porušuje i v životě. Ani ten sebemenší postřeh týkající se ne zcela poctivého
přístupu účastníků bychom si neměli ponechat pro sebe. Tím, že je necháme ležet stranou, dáváme najevo,
že nás problém čestného jednání v prostředí zážitkové pedagogiky nezajímá. A to přece není pravda. Touto
poznámkou nepléduji pro zbytečné rozdmýchávání hádek či nactiutrhání a už vůbec ne pro osočování
tam, kde pro svá pozorování nemáme pádné argumenty. Volám pouze po nízké toleranci k nepoctivému
chování. I letmá zmínka v rámci review, i klidně položená otázka všem účastníkům, i zpětná vazba podaná
obecně, bez adresného jmenování a přivádění do trapných rozpaků, může učinit divy: totiž zdůraznit,
že hra zůstává hrou pouze tehdy, pokud je hrána podle pravidel. Falešný hráč není součástí herního světa
– falešný hráč hru ničí. Přesvědčení, že svým kategorickým vystoupením ve prospěch práva a poctivosti
i při takovýchto drobných maličkostech pomáháme rozvoji právního povědomí celé společnosti, už samozřejmě nemusí být zcela přijímáno. Přesto se domnívám, že tomu tak opravdu je.
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překlad A. Salače:

Mužům šetřícím práv se vyhýbá bída i strasti,
dílo se daří jim tak, že pobízí k radostem plesným.
Země jim skýtá úrody dost, jim v pohoří duby
žaludy sypají s větví a ve kmeni skrývají včely.
Těžkými vločkami vlny se honosí rounaté ovce;
manželky rodí jim děti, jež vlastním jsou podobny otcům,
napořád blaho a zdar jim žírná přináší půda.
(…) Bozi i smrtelní muži svým hněvem stíhají toho,
kdo chce bez práce žít, jsa podoben tupému trubci;
sám ten nedělá nic, však pilných námahu včelek
požírá; tobě milá buď práce, života zdoba,
pak ti, až nadejde čas, zas úroda naplní sýpky.
Majetku, velikých stád, se pilnou dosáhne prací,
budeš-li pracovat rád, pak budeš milejší bohům,
rovněž smrtelným lidem; je protivný každému lenoch.
Práce nenese hanby, je hanbou jedině lenost.
překlad J. Novákové:

nikdy netrhne hlad na ty muže, co soudí dle práva,
ani kletba; ti konají díla, jež k slavnostem patří.
V hojnosti chleba jim rodí země a na horách duby
s vršku jim žaludy sypou a v kmeni chovají včely;
ovce vlnosrstné až po zemi vláčejí rouno;
děti podobné roditelům jim rodičky rodí,
oplývají vším dobrem až do konce, neplují s loďmi
nikam, protože zrno jim dává plodistvá země.
(…) Bozi i lidé se na toho horší, kdo nečinně žije,
trubcům bezocasým jsa podoben mravy a roven;
z potu a lopoty včel si oni bezpracně tyjí,
darmožrouti; ty rád se věnuj rozšafné práci,
abys až přijde čas, měl plné stodoly zrna.
Z práce svých rukou má stáda ovec a blahobyt člověk;
kdo si hledí díla, je o mnoho milejší bohům,
milejší lidem; vždyť těm je náramně protivný lenoch.
Práce, ta není k necti; to zahálka přináší hanbu.

Zcela jistě by stál za reprodukci i Hésidodův mýtus o zlatém věku lidstva a následujících čtyřech pokoleních. Snad si připomeňme alespoň dějovou linku, když už se nerozmáchneme do šíře reprodukující celý
úryvek. Potenciální zájemce z řad čtenářů si jistě jeden z překladů může snadno vypůjčit v některé z veřejných knihoven. Zastánci pesimismu si přijdou na své, protože Hésiodos zde líčí postupně se zhoršující
morálku a rostoucí životní obtíže. Tedy nejprve byl zlatý věk a smrtelní lidé měli stejnou barvu. Žili zcela
jako bozi – bez starostí, bez práce, bez bědování, bez stáří, v plné hojnosti a dobru. Zkrátka nadbytek všeho, klid a pohoda. Nicméně toto pokolení „černá pokryla hlína“. Druhé pokolení bylo stříbrné a tudíž horší:
nedovedli udržet svoji pýchu a zpupnost, nechtěli ani uctívat bohy, takže je nakonec Zeus rovněž vyhladil.
Třetí plémě bylo bronzové, dbalé pouze násilí, měli srdce tvrdé jak ocel a tudíž se navzájem pobili vlastníma rukama. Čtvrté pokolení bylo pokolení héróů, tedy polobohů. Ti však vymřeli v bitvě u Théb a v Trójské
válce. Nu a nyní přichází pesimisticky prognostické výhledy, muži pátého věku jsou obdobím železným:
„to oddechu nezná od běd a lopot za dne a nemá pokoje v noci, napořád hynouc, a těžkých strastí jim
přidají bozi; nicméně také jim se ke zlému přimísí dobré“. Dál snad ani nečíst, vždyť děti se budou rodit
se šedivými vlasy, mezi otci a syny nebude žádný soulad, přestane úcta k rodičům, města se vyvrátí podle
pěstního práva, spravedlivost bude v neúctě a naopak zločinec a násilník bude vážen, zkrátka závist, škodolibost a ošklivost mají být tím podstatným v budoucnosti.
Zajímavé je, že vedle tohoto pesimistického ladění si můžeme u Hésioda přečíst i optimističtější názory,
totiž že lidstvo se vyvíjí k lepšímu (viz výše zmiňované střídání vlády jednotlivých bohů je takovou myšlenkou o změně a vývoji), viditelné především v mýtu o Prométheovi, který přináší lidem oheň a pomáhá tak
kulturnímu vývoji lidstva. A nebo je to spíše negativní vidění, když za trest Zeus daruje lidem zlo prostřednictvím Pandořiny skříňky? Tak se může drobná knížečka stát pro nás nejenom dokumentem konkrétního
niterného zápasu mezi pesimistickým a optimistickým pojetím světa, ale také dokladem, že se v takových
obdobných myšlenkových bojích nezmítáme sami.
Než se obávat příliš černé budoucnosti, to si raději promysleme ještě jednu Hésiodovu radu, tentokrát
se týkající ženitby:
překlad A. Salače:

Včasně ženu si zvol a uveď ji do svého domu,
nejsa třiceti let svým věkem daleko vzdálen,
nemnoho míň’ ni víc’; toť příhodná doba je k sňatku.
Žena, když dospěla, sečkej, až v pátém roce se vdávej.
Pannu radno si vzít, bys řádným ji naučil mravům;
nejlépe vybrati tu, jež ve tvém sousedství bydlí,
všechno si prohlédnout dřív, jinak sousedům ženíš se v posměch.
Nemůže získati muž nic lepšího nad ženu dobrou,
horšího nemůže najíti nic, než je hýřivá žena,
špatná; manžela zničiti zná, třeba značnou měl sílu,
bez pochodně jej pálí a vydává časnému stáří.
překlad J. Novákové:

V pravou chvíli si do svého domu přiveď i ženu,
až ti do třicítky už mnoho nebude chybět
nebo ji překročíš málo; to nadešla ženitby chvíle.
Žena ať po čtyři roky je dospělá, v pátém se provdá.
Vezmi si pannu, abys ji řádným naučil mravům.
Takovou nejraději, co bydlí nablízku tebe,
všecko obhlédnuv dřív, ať se neženíš sousedům pro smích.
Na ničem nevydělá muž tolik co na ženě dobré,
na ničem neprodělá už tolik, co na ženě špatné,
břichopasce; ta muže, ať sebevětší je silák,
spaluje bez smolnice a předčasně učiní starcem.
Abychom neopomněli ani na další rovinu Hésiodova díla, připomeňme si ještě, že se zachovaly zlomky
i z jemu připisované skladby Katalogos gynaikón, neboli Katalog žen (někdy je rovněž uváděn pod názvem
Éhoiai podle opakování é hoié = neboli jak, uváděném na začátku každého příběhu), což byl epos pojednávající o genealogii héróů pocházejících z manželství bohů se smrtelnými ženami. Jeho součástí je i zlomek
Aspis, tedy Štít, popisující zbroj v minulém čísle připomínaného Hérakla.
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Na rozloučenou s letmým zábleskem Hésiodova vyprávění se potěšme vzpomínkou na nedávno skončené
léto. Hésiodos popisuje radosti léta následujícím způsobem:
překlad A. Salače:

Jakmile bodlák vypučí v květ a cikáda zvučná
sedajíc v listoví stromů se ozývá hlasitým zpěvem
– ze spodu křídel se line ten zvuk – tu léta je doba:
tehdy je nejtlustší koza, tu víno nejlepší bývá,
ženám chtívá se lásky, však muži jsou netečni k dílu,
poněvadž Sirios suší jich hlavu i veškeré údy;
kůže vysýchá žárem; tu bývá nejvíce vítán
skalami vrhaný stín a víno z Biblinských končin,
koláče s mlékem kozím, když koza odstaví mládě,
masíčko z telátka mladé, jež bývalo paseno v lese,
rovněž i z jehňátek prvních; tu připíjet jiskrným vínem,
ve stínu seděti svěžím, být nasycen pokrmem chutným,
k Zefyru obracet´tvář, jeho bystrým vánkem se chladit,
vodu si z živého pramene brát, když odtekla kalná –
třikráte nalíti vody, pak po čtvrté dolíti vína.
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překlad J. Novákové:

Tehdy, kdy kvete bodlák a začne muzikant cvrček,
sedě ve větvích stromu, svou zvučnou vysílat píseň
zpod krovek, bez ustání, v tu hodinu potu a parna,
tehdy kozy jsou nejtučnější a nejlepší víno,
ženy nejvilnější a mužové mdlí jako nikdy,
neboť hlavu i kolena milá jim Seirios praží,
od vedra celé tělo jim vyschlo. Tehdy už vítám
pod skalou chládek i bybelské víno a kynutý koláč,
k němu mléko, to od kozy po kůzlatech; a maso
z jaloviček, co lupení spásaly v háji, i maso
z kůzlat prvníčátek; a popíjet jiskrné víno,
ve stínu sedět a nasyceno mít pokrmem srdce,
čistému Zefyru vstříc své tváře nastavit obě
při živé studánce, která má odtok a na dně je čistá:
třikráte vody z ní naber a dolij počtvrté vína.
Zdá se vám, že se tato rubrika odklání od zvolené tematiky celého čísla? Nebo že se vyhýbá tématu integrace? Máte pravdu – ona totiž žádná integrace (alespoň v onom hlavním významu slova, dnes korektně
uváděná ve smyslu integrace „osob se specifickými potřebami“) ve starém Řecku nepřicházela v úvahu.
Jen si vzpomeňte na vypravování ze školních škamen, jak slabé nebo neduživé děti byly ve Spartě pohozeny v Táygetském pohoří, jak postižená (znetvořená) novorozeňata byla usmrcována. Společnost ctící
zdatnost zkrátka nebyla příliš útlocitná.
Nicméně v řecké mytologii můžeme přece jenom vyhmátnout jeden příklad soužití fyzicky postiženého
jedince s majoritní komunitou, a navíc propojit integraci i s tématy práce a práva. Jenomže to nesmíme
chodit k lidem, ale k bohům. Dokonce k těm nejvyšším – na Olymp. Jestliže jsem o pár odstavců výše
zmínil Hésiodovu skladbu Štít, tak je záhodno upřesnit, že se jednalo o Héraklovu zbroj, kterou vyrobil
bůh Héfaistos. A už se nám to pěkně propojuje, že? Právě o tomto bohu, který jako jediný pracoval v potu
tváře, bude druhá (kratší) část dnešního zablesknutí, týkající se rovněž práce a práva, byť v odlišném
významovém impulsu.
Řecký bůh ohně a kovářství, syn Dia a Héry, Héfaistos, byl ošklivý a tak slabý hned po narození, že jej Héra
svrhla jako nedochůdče z Olympu. V jednom hymnu na Apollóna to sděluje sama Héra:
Héfaistos však, můj syn, mnou zrozený, mezi vším božstvem
musí mrzákem být, jenž na obě nohy je chromý.
Hanbou pro mne byl v nebi a výtkou, a tak jsem ho sama
chopila rukama svýma a v širé moře ho svrhla
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Do kovadliny třískl a ukoval v dešti jisker
do běla přepevná pouta, jichž nezlomí nikdo.
Odhodiv kladivo v ložnici supěl, zalykaje se hněvem,
k pohaněnému loži.
Pod lůžkem rozepjal všude osidla ta
a se stropních, příčných trámů je spustil,
jemná jak pavučiny,
že ani blažení bozi jich nemohli spatřit.
Rozestřev kolem lože sítě své pomsty,
předstíral, že jde do Lémnu výstavného,
města, jež nejvíce miluje na širém světě.
Árés, ve zlaté, zářící zbroji,
nečekal toho dne marně; vyčíhal chvíle,
kdy slavný mistr vyšel z paláce svého.
Veběhl křepce do domu tvůrcova, žízniv již lásky
bohyně s čelenkou krásnou.
Bohyně právě se vrátila od otce, mocného Dia,
a usedla v ložnici své.
Šel přímo do nitra domu, pravici vřele jí stiskl
a dychtivě šeptal:
– Pojď na lůžko, milá, ulehneme teď v náruči lásky,
než se Héfaistos vrátí! Vyšel teprve z domu.
Jistě se pajdá na ostrov Lémnos k Sintiům drsným.
I Afrodítu zachvátila veliká touha s Áreem položiti se.
Ulehli spolu a usnuli potom znaveni, blažení bozi.
A umělá pouta, jež urobil Héfaistos ze msty,
se stiskla, že Árés, ba ani Afrodíté
nemohli pohnouti údem a povstati z lože.
Héfaistos se samozřejmě vrací včas (opět informován vševidoucím Héliem) a svůj hněv rozkřikuje na všechny strany, svolává všechny bohy, aby viděli tu nespravedlnost, aby se přesvědčili, jak dokázal zdokumentovat nevěru a chytit oba milence na lůžku do své sítě.
Vidíte, jak Afrodíté – Diova dcera –
znectila mne, chromého boha, a po všechen čas
drzého Área miluje, krasavce s rovnýma nohama,
když já jsem se mrzákem zrodil!
A kdo je tím vinen? Rodiče naši, že mě tak přivedli na svět!
Vidíte je, jak oba si v objetí leží v mém lůžku?
– A já se jen ztrápeně dívám.
Příště nebudou již chtít ležeti takto ni chvilku,
třebaže hořeli láskou, a brzy je oba dva přejde
takové spaní!
Pouta, jež lstivě jsem zrobil, nepovolí,
pokud mi otec Zeus nevrátí dary, jež jsem mu nanosil,
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Nicméně jej jiné bohyně zachránily a vychovaly, a když Héra uviděla později překrásný šperk, který její syn
vytvořil, zařídila mu kovárnu přímo na Olympu. (Později mrštil Héfaistem z Olympu dolů i Zeus – když ten
se zastal proti němu Héry – a pád trval celý den, než dopadl na ostrov Lémnos, kde si sice zpřerážel obě
nohy a teprve od této doby kulhal, ale byl zde vlídně přijat a toto místo si oblíbil více než jakékoliv jiné.)
Ačkoliv se mu bohové vysmívali jako belhajícímu, ohyzdnému a mrzoutskému mrzáku, byl to právě on,
kdo vystavěl bohům paláce na Olympu, zhotovil zbroj hrdiny Achillea a vytvořil i Pandoru, ženu přinášející
lidem zlo (jako trest za Prométheovo přinesení ohně lidem). Podívejme se na úryvek eposu, o němž víme
všichni alespoň něco (minimálně známe název): v Odysseji se totiž popisuje, jak jeho manželkou byla
nejkrásnější z bohyň, Afrodíté, a co to způsobovalo za problémy. A co víc, jakým způsobem se pracující
bůh domáhal svého práva.
Příběh začíná manželskou nevěrou, podvodem spáchaným na Héfaistovi překrásnou Afrodíté, která
se v ložnici tajně oddává objetí se silným Áreem. Héfaistos se však vše dozvídá (od boha slunce Hélia, který vše vidí) a ve své výhni kuje strašnou odvetu (jak nám ji tlumočí překladatel Vladimír Šrámek; přestože
dnes se již uplatňuje jiný přepis vlastních jmen, ponechávám překlad bez jakýchkoliv úprav):
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když jsem chtěl za ženu – tu jeho nestoudnou děvku!
Dceru má krásnou, ale je zkažená zcela!
Tak křičel síněmi Héfaistos mrzák, a věční bozi se sběhli
v jeho kovový dům.
Hermeiás posel bohů, Poseidáón, vládce moří,
i svémocný Apollón vládce. Jen bohyně útlé zůstaly doma;
styděly se.
Bozi se vhrnuli do dveří, dárcové dobra,
a rázem propukli v nezkrotný smích, blažení bozi,
spatřivše léčku, již nastrojil ženě
Héfaistos, chromý kovář.
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Bohové – toť se ví – se začali překřikovat a navzájem si sdělovat, co to vlastně znamená (a tady bychom mohli dodávat oblíbená rčení: „lež má krátké nohy“, „i pomalý rychlého chytne“ apod.) a jak se dá
pomstít za rozválené lože. Až Apollón zvolal na Herma:
– Herme, průvodce lidí a synu Diův!
Chtěl bys teď, dárce štěstí, ležeti s Afrodítou,
sevřen tak tuhými pouty?
A Hermeiás, průvodce lidí, vrah Argův, na něho volal:
– Jen kdybych měl takové štěstí, vladaři, jediný střelče!
I třikrát tolik pout by mohlo mě svírat, a třeba věčně,
a všichni byste se mohli dívati, olympští bozi,
i všechny bohyně mohly by přijít,
se zlatou Afrodítou bych přece chtěl spát!
A jak to dořekl, smáli se znovu.
Jakpak si přebereme tento střípek zrcátka? Že je spravedlnost slepá? Že bez ohledu na vykonanou práci
(Héfaistos zhotovil ostatním bohům spoustu krásných věcí) se můžeme stát terčem posměchu a opovržení? Nebo že se máme spokojit s tím, co máme, protože i nepříjemné stránky mohou být odjinud
nahlíženy optikou přání či dokonce závisti?
Rozlučme se s dnešním antickým zrcátkem přece jenom po dobrém. S vědomím, že v uctívání tohoto boha
převládlo vše dobré a krásné, co Héfaistos lidem způsobil. Jako patron řemeslníků byl uctíván i v Athénách, kde mu byl na návrší nad agorou vystavěn chrám Héfaisteion (dříve označovaný za Théseion), který
je dodnes nejlépe zachovaným antickým chrámem dórského období. (Numismatikům mezi námi jistě
nemusím připomínat, že by vyobrazení tohoto boha nalezli rovněž na mincích.) Uctívání dokládá dochovaný mýtus na Héfaista:
Héfaista, zpěvná Muso, spěj opěvat důmyslného,
boha, jenž vzácným dílům – sám s Athénou jiskrných zraků –
naučil na zemi lidi, již po horách mívali dříve,
nejinak nežli zvěř, svá obydlí v jeskyních pustých.
Nyní, když řemesla znají, k nimž Héfaistos, umělec slavný,
dal jim návod, již snadno a pokojně tráví svůj život
po celý běžící rok, v svých vlastních bydlíce domech.
Milostiv, Héfaiste, buď a zdar mi uděl a štěstí!
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NA PIJÁKU
Rubrika Na pijáku zůstává číslo od čísla otevřená vašim připomínkám, návrhům, přáním, radám či pochvalám adresovaným celému redakčnímu týmu. V průběhu distribuce prvního titulu Gymnasionu dorazila
e-mailem do redakční pošty reakce čtenáře Jaroslava Mikšíka, kterou ve zkrácené verzi otiskujeme.
…Chci zdůraznit, že se jedná o můj subjektivní pohled a rozhodně si neosobuji právo vás kritizovat. Vydávání tohoto časopisu považuji za dobrý počin a rozhodně vám všem držím palce.
Grafická podoba časopisu mi vyhovuje, černobílý vzhled považuji za přednost. Dává najevo důraz
na obsah. Více by mi sice vyhovoval tradiční formát A5, protože si kopíruji některé strany a zakládám
je do euroobalů, abych je mohl třídit tématicky. Takhle je musím trochu zmenšovat, ale to je drobnost.
V rubrice Teoretník chápu důvody zařazení článku Vymezení pojmu zážitková pedagogika do prvního
čísla. Přesto mě pro vysokou teoretickou náročnost příliš nezaujal. Myslím, že by bylo vhodnější vysvětlit termíny lidštěji a nepouštět se do zbytečných citací, které v takovém rozsahu text znepřehledňují.
Více bych vypíchl rozdíly jednotlivých směrů, takto jsem měl pocit, že se vlastně jedná o totéž. Škatulkování prostě není mojí parketou.
Stejně tak mi připadalo příliš teoretické pojetí článku Nový Zéland, přestože je to velice zajímavé téma.
Prakticky jsem se pro sebe nedozvěděl žádné výraznější podněty. Myslím, že text měl být více konkrétní,
opět bych omezil citace jen na významnější názory.
Článek s názvem Outward Bound mi připadal příliš stručný, předpokládám, že čtenáři takto odborně
vyprofilovaného časopisu už základní informaci mají, proto by bylo vhodnější informovat podrobněji.
V článku Prevence rizik jsem ocenil zařazení tak důležitého tématu, myslím, že by si zasloužilo větší
prostor, možná i diskusi. Plně souhlasím s názorem Jamese Neilla a je dobře, že jste ho publikovali.
V rubrice o dramaturgii mě článek nezaujal svým obsahem, i když toto téma je bezesporu důležité. Článek podle mě zdaleka nedosahuje kvality textů publikovaných vašimi instruktory v minulosti, jediné,
co mě na článku zaujalo, je Dramaturgický šťouch.
Po podrobnějším průzkumu jsem zjistil, že článků, které nesdělovaly mnoho nového, nebylo až tolik.
Přesto byl můj prvotní dojem takový, jaký byl. Možná proto, že se vyskytovaly převážně v první části
časopisu, možná proto, že jsem v první fázi očekával konkrétnější informace. Možná mi tak úplně nesedla skladba článků – buďto konkrétní hry, nebo naopak přílišná teorie bez praktických dopadů. Přivítal
bych více pohledů na dramaturgii, více historie zážitkové pedagogiky s konkrétními pedagogickými
názory osobností (tady mě zaujal článek o Kurtu Hahnovi), názory lektorů i účastníků zážitkových akcí
různého charakteru.
Za přednost považuji bohatou literaturu na konci většiny článků, příliš mnoho odkazů v textu naopak
podle mě ruší.
Omlouvám se za kritický pohled. Věřím, že vám alespoň trochu pomůže při koncipování dalšího čísla.
Ing. Jaroslav Mikšík
Na vaše další reakce se těšíme a věříme, že si své dojmy a připomínky nenecháte pro sebe.
Posílejte je na adresu iva.baslarova@seznam.cz

EGRACE INTEGRACE INTEGRACE INTEGRACE
EGRACE INTEGRACE INTEGRACE INTEGRACE
EGRACE INTEGRACE INTEGRACE INTEGRACE
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DOTAZNÍK

Dobrý den,
jestliže jste četl/a časopis Gymnasion, jste člověk, kterého hledáme a prosíme o spolupráci. Abychom totiž
mohli časopis připravovat co nejkvalitněji a současně podle představ čtenářů, potřebujeme znát i váš názor
na první (případně druhé) číslo. Odpověď na několik následujících otázek by vám neměla zabrat více než
5 minut, prosíme, věnujte nám je, aby se Gymnasion mohl stát časopisem s maximálním přínosem i pro vás.
(Garantujeme, že veškeré údaje budou zpracovány anonymně.)

1. Časopis Gymnasion celkově hodnotím
(známkujte jako ve škole 1–5; správnou odpověď, prosím, zakroužkujte):
1

2

3

4

5

Jak vyplňovat dále? Zaškrtněte, prosím, písmeno správné odpovědi v každém řádku.
(Př. Jestliže Vám časopis přijde DOCELA ODBORNÝ, zaškrtněte „spíše ano“, tj. B.)
Pokud Vám nestačí místo, přiložte volný list (s označením příslušné položky).

2. Obsah časopisu mi celkově po přečtení prvního

/ druhého

čísla přišel:

Ano, velmi

Spíše ano

Spíše ne

Vůbec ne

Nedokážu posoudit

odborný

A

B

C

D

E

zajímavý

A

B

C

D

E

profesionální

A

B

C

D

E

čtivý

A

B

C

D

E

stylově vyhovující

A

B

C

D

E

Velmi vhodné Přijatelné

Nic moc

Nevhodné

Typ písma

A

B

C

D

Velikost písma

A

B

C

D

Přehlednost

A

B

C

D

Obrazové prvky

A

B

C

D

3. Grafická podoba časopisu:

4. Rubriky časopisu jsou podle mne:
Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Vhodně zvolené

A

B

C

D

Vyčerpávající

A

B

C

D

Přehledné

A

B

C

D

Psané odborníky

A

B

C

D
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5. Napište prosím, jaké jiné rubriky byste uvítal/a v některém z příštích čísel?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

6. Napište prosím, jaká další témata byste uvítal/a v některém z příštích čísel?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

7. Celkové hodnocení časopisu Gymnasion:
Velmi líbí

Spíše líbí

Spíše nelíbí

Vůbec nelíbí

Grafická podoba

A

B

C

D

Obsahová náplň

A

B

C

D

Rubriky

A

B

C

D

Cena

A

B

C

D

8. Sem můžete napsat své vzkazy redakci:
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Vyplňte nám prosím ještě několik základních údajů o sobě:
9. Jste:

muž

žena

10. Váš věk: ................................................
11. Vzdělání:

základní

střední

vyšší

vysokoškolské

12. Hlavní profese (jste-li student/ka, hlavní obor studia): ...............................................................................
Z došlých odpovědí vylosujeme 5 výherců, kteří obdrží jednu z cen podle svého výběru:
• další číslo Gymnasionu zdarma • knihu Zlatý fond her II • tričko PŠL.
Dotazníček prosím zasílejte na adresu:
Prázdninová škola Lipnice, Štěpánská 6, 120 00 Praha 2.
Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemný den.

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU
VYDÁNÍ DRUHÉHO ČÍSLA,
NA KTERÉ SE PODÍLELI:

Ilustrační foto © Pepa Středa

• Radek Hanuš | 10  000 Kč
• Jaroslav Plhák | 10  000 Kč
• Project Outdoor, s.r.o. | 10  000 Kč
• Kristýna a Petr Křížovi | 12  000 Kč

DOBRODRUŽSTVÍ NA JAŘE
Tentokrát jsme se zevrubně věnovali tématu integrace. A co nás čeká příště? DOBRODRUŽSTVÍ! Ano,
dobrodružné putování za všemožnými zákoutími dobrodružného života, jak je možno setkat se s ním
v prostředí zážitkové pedagogiky. Téma nejenom pro každého dobrodružství lačného čtenáře, ale rovněž
pro každého dobrodruha, ochotného podělit se o vlastní zkušenosti s tím, jak připravovat, realizovat,
prožívat i zpracovávat dobrodružné situace.
A co konkrétně máme připraveno a co se právě v těchto chvílích tvoří? Pohled z Nového Zélandu na český
způsob rozumění dobrodružství, obšírné seznámení s fenoménem lanových center a se všemi lanovými
středisky a parky využívanými v celé republice, seznámení s projektem Challenge i s projektem Dobrodružství, a kupodivu dojde i na lítý souboj žab a myší.
Každého dobrodruha (druha dobra) zveme na další setkání za půl roku, na jaře 2005.

