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úvodník

4
ČEŠTINA

Dobrodruh, staročesky dobrý druh
= statečný druh; s úpadkem rytířstva nabylo významu „loupežný
rytíř“, později pod vlivem fr. aventure „dobrodruh“
zdroj: Holub: Stručný etymologický
slovník jazyka českého, SPN 1978
Dobrodruh (pův. dobrý = odvážný,
statečný druh)
zdroj: Machek, V.: Etymologický
slovník jazyka českého
Z výše citovaného vyplývá, že dobrodružství je odvozeno od slova
dobrodruh, nikoli naopak, jako analogie na jiné aktivity odvozované
příponou -ství. Slovo dobrodružství
nelze najít v žádném etymologickém slovníku. Dobrodružství by
tedy dle své etymologie mělo znamenat „činnost, kterou provádějí
odvážní, stateční druhové“.

ANGLIČTINA

Adventure: první doložený výskyt
lze najít v roce 1230 jako auenture – „náhoda, štěstí“. Pochází
ze starofrancouzského auenture,
což je dále z latiny aventura (res)
„co se má stát“, z budoucího participia slovesa advenire „přihodit se“,
které se skládá z ad- „k“ a -venire
„přijít“.
Původní latinský význam tedy byl
„přijít“, ale ve středověké angličtině
se význam přiklonil spíše k „risku/
nebezpečí“ (tedy pokoušení vlastních šancí, možností) a k „riskantnímu podniku“ (zhruba v roce 1314)
a tedy také k „neobvyklé a vzrušující události“ (rok 1570).
Venture je varianta téhož pocházející z 15. století.
zdroj: www.etymonline.com

FRANCOUZŠTINA

Slovem aventure se ve francouzštině obecně míní to, co se jedinci či
skupině přihodí více či méně nenadále. Do češtiny se překládá jako
nenadálá příhoda, dobrodružství.
Poprvé se ve francouzštině objevilo
v 11. století přeneseně z latinského
adventura, množné číslo středního rodu, z něhož se stalo ženské
jednotné substantivum z budoucího
participia slova adventurum, tedy
advenire (přihodit se). Ve staré
francouzštině se objevuje v těchto
významech:
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DOBRODRUŽSTVÍ
Každý, kdo v určité etapě svého života věnoval dostatečný čas četbě
knížek Jaroslava Foglara, Miloše Zapletala, Otakara Batličky, Ernesta
Thompsona Setona, Karla Maye či Julese Verna, má o dobrodružství
zcela jasnou představu: nu ovšem – zákoutí zšeřelých uliček, tajuplné
výpravy do okolí města, pláně a prérie divokého západu, život v indiánských tee-pee, laso svištící v pevných rukou, nebo v jiné rovině
využívání techniky při objevných cestách cizími zeměmi, vesmírem
či naší fantazií. Jaké jsou atributy takto vnímaného dobrodružství?
Tajemno, nebezpečí, riziko, odvaha, statečnost, spravedlnost… Umístili bychom mezi taková slova i dobro? Snad v podobě romanticky
pojatého souboje dobra se zlem, ale dali bychom ruku do ohně za to,
že každý dobrodruh je hrdinou vskutku veskrze dobrým?
Kam nás však zavede slovo samo? Do jakých uliček a zákoutí lidského
myšlení se dostaneme při používání jazyka? Více se můžeme o významu daného pojmu dozvědět z textů po stranách tohoto úvodníku
(a také v rubrice Antické zrcátko), ale již první pohled vržený na slovníkové vymezení naznačuje, že termín dobrodružství je složeninou,
jejíž první část vypovídá právě o dobru. Hodnota dobra či dobrého
může být propojena s určitým předmětem (jako v případě dobročinnosti), s vlastností (u dobromyslnosti) či s jinou bližší okolností (dobropis). Jakým podivuhodným přesmyknutím se však stane, že dobro
samotné už v dobrodružství normálně a běžně necítíme? Za dobrodruha je přece považován spíše ten, kdo vyhledává nebezpečené,
riskantní, vzrušující situace a vykonává také takové činy. Je vnímán
jako člověk lehkovážný, nezodpovědný, svým způsobem je to hazardér. Dobrodružné jsou situace, které jsou nejenom zajímavé, ale také
vzrušující, skrývající nebezpečí. Neuváženost, ale především nevšední
neobyčejnost se skrývá v dobrodružství válečném, stejně jako milostném. Kam se však podělo ono dobro? Kde se skrývá v ostře řezaných
rysech dobrodružné tváře? Jakým mávnutím kouzelného proutku
došlo k tak frapantní proměně, že se z dobra stalo připojením k jeho
druhovi riziko, nebezpečí a neuváženost?
Slovo dobrodružství, dobrodruh – tedy dobro-druh, druh dobra – však
v sobě (alespoň v českém jazyku) obsahuje platónský ideál, v němž
dobro je nejvyšší hodnotou, cílem a způsobem našeho jednání, objektem našeho uvažování. Bylo by asi naivní snažit se protlačovat
hodnotu dobra násilím do každé dobrodružné aktivity, ale zážitková
pedagogika využívající dobrodružných situací by na zřetelný étos neměla rezignovat. Pokud si při přípravě inscenovaného dobrodružství
budeme vždycky jasně a zřetelně uvědomovat, proč danou aktivitu
chystáme, komu a jak tím prospějeme (způsobíme dobro), myslím,
že se na oné platónské cestě směřující za dobrem udržíme. Výchovné zarámování dobrodružství může být zakotveno ve vědomí toho,
že přijetí určité míry rizika napomáhá vyzrávání lidského jedince
do podoby skutečné osobnosti. Opravdová osobnost dokáže nejenom
integrovat vědomosti s činorodostí a s citem pro ostatní, ale především se vyznačuje ochotou převzít zodpovědnost do svých rukou.
A to i při určitých přirozených obavách podstoupit nezajištěné riziko
zpětné vazby úspěchu či nezdaru. Mohou-li projekty zážitkové pedagogiky napomáhat osobnostnímu růstu, musí učit přijímat zodpovědnost za sebe i své okolí.
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Přestože může být dobrodružství shledáno jako hodné především literárních souvislostí, přestože mají knihy plné očividných dobrodružství
nenahraditelný význam (a to nejenom pro dobrodruhy a zároveň přes
rozdílné názory na jejich uměleckou hodnotu), byla by pouhá četba
málo. Ne o dobrodružství číst, ale prožívat je, toť cíl každého proaktivního jedince! Dobrodružství tak může nabýt forem, které se zpočátku
nezdají dobrodružnými ani za mák. Je-li za to pravé dobrodružství
považován často brak různorodých krváků (nejenom prvorepublikových, ale také žhavě současných), může získat v našem vlastním
prožívání punc dobrodružnosti ledacos. Zatímco pro někoho se stane vrcholným dobrodružstvím o samotě strávená noc v letním lese,
pro jiného je to nahlas (a před celou skupinou) zarecitovaná vlastní
báseň, která vznikla právě před chvílí, pro třetího je maximálně dobrodružným okamžikem odvaha oslovit ve vlahém večeru vytouženou
dívku, pro dalšího to může být duchovní pouť. Hlubší uvědomění si
nejrůznějších rovin dobrodružství nabízí třetí číslo našeho časopisu,
a to s cílem napomoci nejenom jasnějšímu rozeznání jeho kontur
v běžném životě, ale také pobídnout k vyhledávání a přípravě takových momentů, jež prostřednictvím pocitu dobrodružnosti mohou
napomoci k osobnostnímu rozvoji účastníků i organizátorů projektů
zážitkové pedagogiky.
Ivo Jirásek

1. sort, destin (úděl, osud), synonymem je slovo avenir (budoucnost)
2. od počátku 12. století ve smyslu
náhody (hasard), přetrvává v kontextu předpovědi ve významu bonne
aventure, tedy dobrá nenadálá
příhoda (15. stol.)
3. „nebezpečí“ ve slovním spojení
oddat se dobrodružství
4. velmi brzy si osvojilo speciﬁcký
význam „nečekané, náhodné události“
(11. stol.) ve slovním spojení par
aventure a d’aventure
5. „neobyčejný čin, v němž se mísí
nebezpečí a radost z objevování“,
které se objevují v rytířských románech (od roku 1167), často v množném čísle a jako abstraktní výraz
6. výraz „oddat se dobrodružství“
(se mettre en aventure) ve významu
„rozhodnutí vše riskovat“
V dalším vývoji až k moderní francouzštině se v klasické francouzštině
užívá význam osudu: jako dobré
a zlé dobrodružství. V 17. století
se avanture objevuje ve významu
milostného dobrodružství. Slovo
si zachovává myšlenku náhody
ve spojení „vystavit se různým dobrodružstvím“. V 17. století získává
ve smyslu nebezpečí další významy:
nebezpečí/dobrodružství cestovatelské, poznávání neznámých zemí. Být
„dobrodružného ducha“ (avoir l‘esprit
d‘aventure) má význam hledání
nového, neobyčejného.
zdroj: www.etudes-litteraires.fr
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NORŠTINA

Etymologii slova dobrodružství ve čtyřech vybraných
evropských jazycích pro nás prozkoumaly
Daniela Zounková (Č, A, N) a Pavla Císařová (F).
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Slovo dobrodružství nemá do norštiny jednoznačný překlad.
I. Nejbližší je eventyr, ale to zahrnuje současně ještě několik dalších
významů:
1. pohádka (na rozdíl od sagn
se eventyr nepovažuje za pravdivou,
takže smyšlená)
2. avantýra (erotisk eventyr – to je
nakonec v tom českém slově dokonce
slyšet)
3. dobrodružství, napínavý zážitek,
zvláštní událost
Etymologie: ve staronorštině æﬁntýr,
přišlo přes staro-dolnoněmecké dialekty ze středověké latiny adventura,
tedy událost
II. Druhý možný překlad je opplevelse
= zážitek. Zajímavé, pro Nory je dobrodružství synonymem zážitku.
III. Třetí možný překlad je vågestykke
= troufalý kousek, hazard, risk.
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P(R)OŽITEK ZE SLOVA…

Marek Eben na oslavě 20. výročí PŠL. | foto © archiv PŠL

foto z archivu Vlastimila Bláhy – www.tandemblaha.cz

Rubrika se hodlá stát prostředníkem mezi čtenářem a zajímavou osobností,
jejíž způsob užívání českého jazyka je natolik zajímavý, radostný, podnětný
a zamyšleníhodný, že se osobní úvaha může stát jak prožitkem, tak požitkem
čtenářovým. Osobností, která je ochotná hledat paralely mezi svým způsobem
prožívání a tematikou konkrétního čísla.
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...MARKA EBENA

Marek Eben
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foto z archivu Marka Ebena

Vážení čtenáři Gymnasionu, pokud od mého příspěvku očekáváte,
že přispěji k tématu „Dobrodružství“ nějakým odborným metodickým postřehem, čekáte marně. Nejsem si totiž jistý, zda dobrodružství, které má svou metodiku, ještě dobrodružstvím je? Ne, že by
neexistovalo dost rad, jak se ve chvíli dobrodružství chovat, co dělat
při pádu výtahovou šachtou a co při napadení lvem, problém spíš je,
že v dané chvíli bývá metodická příručka málokdy po ruce a pokud
se člověk pokusí nastudovat si něco předem, většinou to dopadne
tak, že si tváří v tvář divoké šelmě zcela přesně vybaví, co by měl udělat, kdyby s ním zrovna teď padal výtah. Dobrodružství spočívá právě
v tom, že nevíte, co bude. Nebo víte, ale ne úplně přesně. Pokud si
dobře vzpomínám, Prázdninová škola Lipnice bývala už kdysi takovou
továrnou na dobrodružství. Na jedné straně byli instruktoři, kteří věděli přesně, co bude, na druhé straně frekventanti, kteří nevěděli nic,
ale věděli, že to bude maso a právě proto přijeli. Ale byla jiná doba.
Docela by mne zajímalo, jak na takový dobrovolný drill reagují dnešní
mladí lidé, vyrostlí v demokratickém státě. Vybavuji si, jak na Lipnici
kdysi přijeli hosté ze Švédska a když asi třetí den v půl čtvrté ráno byl
jeden z nich buzen k plnění jakéhosi dobrodružného, nočního úkolu,
řekl, že se obává, že není schopen pokračovat v programu, převalil
se na druhý bok a usnul. Je evidentní, že to nebyl dobrodružný typ,
protože podstatou dobrodružství právě je, že se nemůžete převalit
na druhý bok, že musíte nějak reagovat, něco dělat. Ale taky je možné, že to, co mladým lidem připadalo jako dobrodružství před dvaceti
lety, by pro ty dnešní byl slabý čaj. Krásně je to vidět na horských drahách, stavějí se čím dál šílenější a zdá se, že lidi si tak rychle zvyknou,
že konstruktéři s jazykem na vestě sotva stíhají vymýšlet nové a nové
způsoby, jak vyplavit adrenalin. Jsem zvědav, jestli se dočkáme nějakého dorazu, jestli prostě jednou přijde chvíle, kdy nás už nevzruší nic,
protože už jsme všechno viděli, všechno prožili. A kam to půjde pak?
Bylo by půvabné, kdybychom začali dobrodružství hledat ve vnitřním
světě, když ten vnější už bude vybrakovaný. Uvědomuji si, že je to
taková obecná, líbivá věta, která se skoro vždycky hodí, odhodíme
to vnější, povrchní a budeme se věnovat tomu hlubokému, vnitřnímu.
Když to člověk říká, vypadá to skoro, jako už by to znal, jako by tím
prošel. Tak já tím neprošel, ale rád bych. Pravda je, že ve vzácných
chvílích se dá zažít něco, jako dobrodružství ducha, nestává se to často, bývá to ukrutná dřina, ale když už se to stane, tak je to okouzlující.
Třeba nápad. Abstraktní věc, na kterou čekáte, někdy hodiny, někdy
měsíce. Ale když se dostaví, je to radost a vzrušení srovnatelné s dobrou horskou drahou. Možná, že se jednou, v budoucnosti dočkáme
toho, že se stavitelé horských drah a majitelé cestovních kanceláří
pro milovníky extrémních sportů, spojí s teology a budou pořádat
výlety za dobrodružstvím ducha. Možná bychom se tam měli vydat
hned, dokud to je zadarmo.
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Šedivá je teorie, zelený strom žití, praví okřídlené úsloví. Většina lidí se domnívá, že je to rčení
poukazující na nudu, plochost a nebarevnost teoretizování oproti bujně kypícímu životu. Že je to
pobídka k tomu, abychom se vrhli do náruče života a přestali trávit hodiny marným vysedáváním
nad četbou zaprášených knih. A teprve setkání
se vzdělancem nás uvede do kontextu a souvislostí: slova totiž pronáší Meﬁstofeles v okamžiku,
kdy láká Fausta do náruče prodejných ženštin.
Cílem této rubriky není v žádném případě brojit proti životním radostem, ale chce-li se někdo
na pomezí teorie a praxe Gymnasionu orientovat
okamžitě, rozezná podle jasného graﬁckého prvku
(šedivá lišta na okraji každé teoretické stránky),
že se nalézá v prostoru rubriky Teoretník. Tato
rubrika nechce být a nebude teoreticky fundamentálním moralizátorským poučováním. Hodlá
však inspirovat k zamyšlení, přinášet zajímavé
intelektuální podněty, uvádět do souvislostí, nabízet pojmová upřesnění. Chceme zařazováním
odborných (recenzovaných) studií přispět k proﬁlaci oboru zážitková pedagogika, ke zpřesňování
terminologie, k posunu na nikdy nekončící cestě
pravdivějšího poznání a rozumění.
Ivo Jirásek

Vedoucí rubriky:
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

Dotéto rubriky přispěli:
Mgr. Lenka Chytilová (1980), interní
doktorandka na Fakultě tělesné kultury
UP v Olomouci, senior instruktorka Lanového centra Proud, členka Klubu sportu
v přírodě SK UP Olomouc, členka ASPV.
lenkachytilova@hotmail.com

Andrew Martin, Ph.D. (1962), přednáší
na Massey University, Palmerston North,
Nový Zéland (katedra managementu),
člen redakční rady časopisu Australian
Journal of Outdoor education.
a.j.martin@massey.ac.nz
Sarah Leberman, Ph.D. (1965), přednáší
na Massey University, Palmerston North,
Nový Zéland (katedra managementu),
členka redakční rady časopisu Australian
Journal of Outdoor education.
s.i.leberman@massey.ac.nz
Mgr. Ivana Turčová (1976), interní
doktorandka na Fakultě tělesné výchovy
a sportu UK v Praze (katedra sportů
v přírodě). turcova@ftvs.cuni.cz

MgA. Petra Drahanská, Ph.D. (1977),
profesně se věnuje dramatické výchově
na Divadelní fakultě JAMU v Brně, toho
času na mateřské dovolené.
perta@quick.cz
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DOBRODRUŽNÉ AKTIVITY
VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ
Souhrn: Realizace programů s prvky dobrodruž-

ství lze chápat jako jednu z alternativ „klasického“
školství, které často pracuje s velkým množství
informací přijímaných pasivně v lavicích bez návaznosti na praxi. Dobrodružné aktivity jsou speciﬁcké
tím, že je výsledek dané zkušenosti nejistý, existuje
více řešení a může obsahovat psychické, emoční,
sociální, ﬁnanční a další rizika. Přímá účast na události vyžaduje použití svých schopností k tomu,
abychom čelili vlastnímu strachu z rizika a řešení
nepředvídatelného výsledku.
Dobrodružství ve spojení s výchovou je využíváno
jako prostředek růstu osobnosti a rozvoje člověka.
Dobrodružné programy nabízí účastníkům, prostřednictvím nejrůznějších aktivit a úkolů předkládaných jako tzv. výzvy, sebepoznání a přivádí je
ke zdokonalování sama sebe. Vzdělávání prostřednictvím dobrodružných aktivit se vyznačuje tím,
že znalosti nejsou předávány žákům jako při klasickém vzdělávání učitelem zvenčí, ale učení probíhá
přirozeným způsobem, tedy řešením situací vyžadujících nové dovednosti a způsoby jednání.
Dobrodružné programy se od sebe liší tématickým
zaměřením, počtem účastníků, délkou trvání či cílovou skupinou. Každý kurz je tvořen z jednotlivých
programových částí, které na sebe logicky navazují
a vytvářejí tak celistvou dramaturgii konkrétního
kurzu. V posledních letech se stále více využívá programů založených na aktivitách v přírodě pro jejich
terapeutický účinek. Tyto programy se zaměřují
především na rizikovou a delikventní mládež, jedince se zdravotním postižením.
Cílem této studie bylo přiblížit zážitkové kurzy využívající dobrodružné aktivity jako jednu z moderních metod výchovy a vzdělávání na školách.

Klíčová slova:

DOBRODRUŽSTVÍ, VÝCHOVA,
VZDĚLÁVÁNÍ, ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY,
OUTDOOROVÉ AKTIVITY

Lenka Chytilová
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ENGLISH
Summary: We can understand the realization of programmes with elements of adventure as one of the alternatives of “traditional”
education, where pupils often passively adopt
a large amount of information in class without any connection to practise. Adventure activities are speciﬁc in a way that the result of
a given experience is uncertain, there can be
more solutions and they can contain mental,
emotional, social, ﬁnancial, and further risks.
A direct participation in an event requires
using your abilities to face your own fear
based on risk and solving an unpredictable
outcome.
Adventure in connection with education is
used as a medium for personal and character development. Adventure programmes offer participants learning through challenges
in a form of different activities and tasks and
lead them to self-development. Education
through adventurous activities do not provide knowledge to pupils as in the “classical”
education by a teacher from the outside but
learning is carried out in a natural way, that is
by solving situations requiring new skills and
ways of behaviour.
Adventure programmes differ in the focus,
number of participants, course length, or target group. Every course consists of individual
parts which logically follow each other and
create a holistic dramaturgy of the whole
course. Recently more and more programmes
using outdoor activities are used due to its
therapeutic effects. These programmes focus
on risk and delinquent youth, individuals with
a physical handicap.
The aim of this study was to introduce experiential courses using adventure activities as
one of the modern methods of education at
schools.
Keywords:

ADVENTURE, EDUCATION,
EXPERIENTIAL PROGRAMMES,
OUTDOOR ACTIVITIES
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Charakteristika dobrodružství
Již odedávna člověka přitahovalo tajemno pramenící z neznalosti spojené s napětím a očekáváním
toho, co bude. Při objevování světa se často dostával do rizikových situací, jejichž překonání bylo
podmínkou dalšího života. V současné době se tyto situace, mající určitou míru přijatelného rizika,
nazývají „dobrodružstvím“. Je však nutné stále si
uvědomovat, za jakých podmínek je daná situace
dobrodružství a kdy už se jedná o pouhé riziko či
riskování!
Co je to tedy dobrodružství? Pod tímto pojmem si
každý člověk vybaví něco jiného. Pro někoho je dobrodružstvím přenocování v iglú, přechod horského
pohoří, cesta do neznámých krajů, výstup na vrchol
Himaláje a pro jiného třeba cesta vlakem či předstoupení před obecenstvo…
Beard a Wilson (2004) popisují dobrodružství jako
termín obecně naznačující výchovné, vzdělávací
nebo rekreační aktivity, které jsou vzrušující, napínavé a fyzicky vyzývající. Dobrodružství vyžaduje prvek skutečného nebo subjektivně vnímaného
rizika, kterému je účastník v průběhu činnosti vystaven. Toto riziko může být fyzické, emocionální,
intelektuální nebo materiální.
European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) chápe dobrodružství jako objevování nových oblastí pro získávání prožitků a zkušeností. Proces, který přitom
probíhá, můžeme nazvat učením se pomocí prožitků a zkušeností (Neuman, 2004).
Podle Haddocka (1993) je dobrodružství prožitek
s nepředvídatelným výsledkem, protože klíčová informace chybí, je neurčitá nebo neznámá.
Všechny tyto situace však spojuje napětí ze subjektivní míry rizika, očekávání něčeho neznámého
a nepředvídatelnost konce. Dá se říci, že dobrodružství je překonávání vlastních hranic a objevování svých nových možností.

níci jsou stavěni do situací, kdy je třeba řešit různě
obtížné problémy a kdy není ve hře jen rozumová
úvaha, ale i city a emoce zúčastněných.
Žáci se na zážitkových kurzech učí na základě
zkoušení si mnohých dovedností a získané návyky
si následně upevňují zpětně ve svém „domácím“
prostředí, jako je škola, rodina apod. Právě osobní zážitek, resp. zkušenost z dané činnosti je člověk schopný si zapamatovat nejvíce a nejdéle si ho
uchovat ve své paměti (Priest, 2004b).
Speciﬁckým prvkem zážitkových kurzů je dobrodružství, při kterém je výsledek dané zkušenosti nejistý, existuje více řešení a může obsahovat psychická, emoční, sociální, ﬁnanční a další rizika. Přímá
účast na události vyžaduje použití svých schopností k tomu, abychom čelili vlastnímu strachu z rizika
a řešení nepředvídatelného výsledku. V souladu
s těmito výzvami a postupným uvědomováním si
limit svých schopností se velkou částí učíme nejen
o vztazích s ostatními, ale i o těch, co máme sami
k sobě (Priest, 2004a).
Dobrodružné aktivity mohou být průpravou na zvládání složitých životních situací. Podle Neumana
(1998) tyto činnosti působí významně na sféru
emocionální a psychickou, dovedou ovlivnit postoje a pocity účastníků, obohacují je o zážitky a nové
zkušenosti, pomáhají zvyšovat důvěru a sebehodnocení, jsou významným prostředkem rozvíjejícím
sociální vztahy, podporují komunikaci a spolupráci,
rozvíjejí psychomotoriku, tělesné schopnosti a zvyšují tělesnou kondici, otvírají příležitosti k získávání
prožitku přírody.
Klíčovou roli v zážitkových programech má tzv. review, což je zpětný pohled na aktivitu, ve kterém
se rozebírá, jak účastníci daný problém řešili a jak
ho mohli řešit, čímž poskytuje velké množství zpětných vazeb. Tím, že problémy v těchto aktivitách či
hrách bývají náročnější než v běžném životě, rozvíjí účastník svoji odolnost, posunuje své hranice
bezpečí a získává zdravé sebevědomí. Řešení náProžitek, zážitek a dobrodružství
ročných úkolů umožňuje rozvoj kreativity, týmové
spolupráce, komunikativních dovedností, sociálníDůležitou součástí výchovy člověka je nezapomenu- ho cítění, a dalších vlastností potřebných v každotelný a neopakovatelný prožitek. Prožívání je nedílná denním životě.
součást našeho života, které je subjektivní záležitostí, jehož hloubku může ovlivnit sdílení s jinými osobami, výměna dojmů a pocitů ze společně prožívaných situací a vliv přírodní scenérie (Neuman, 1998).
Prožívání člověka při řešení úkolů ovlivňuje složitost
úkolu a úroveň vědomostí, schopností a dovedností.
Cílem zážitkových kurzů je vyvolat hluboký a intenzivní prožitek. Prožitek je nenahraditelný, jedinečný
a nesdělitelný, nelze jej získat bez osobního zapojení se do aktivity. Zážitek, který nastává s určitým
časovým odstupem po prožité situaci, se za jistých
podmínek přetváří ve zkušenost, kterou můžeme
využít v dalším životě. Z těchto důvodů je zážitkové učení založeno spíše na činnostech s aktivním
zapojením jedince než na činnostech pasivních,
ve kterých se jedinec stává pouze divákem. Účast-
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Dobrodružství a výchova
Dobrodružství ve spojení s výchovou je využíváno Dahlgren a Szczepanski (1998) uvádí, že vzdělávájako prostředek růstu osobnosti a rozvoje člověka. ní mimo prostředí školy nespeciﬁkuje pouze místo,
Podle Neumana et al. (2000) výchova dobrodruž- na kterém výchova a vzdělávání probíhá, ale také
stvím předpokládá společné řešení problémových si- předmět vzdělávání a metoda učení. V jistém kontuací (dobrodružně orientovaných úkolů) ve skupině textu je smysl učení speciﬁcký, většinou zahrnuje
a překonávání výzev jednotlivcem. Dynamické proce- nahromadění vědomostí, hodnot a postojů, které
sy mezi členy skupiny i překonávání vlastních hranic se obvykle nazývají jako vnímání prostředí.
jedinců slouží k osobnostnímu růstu a rozvoji.
Výchova v přírodě využívá především aktivity v příPodle Priesta (2004b) je dobrodružná výchova pří- rodním prostředí zaměřené na přípravu pro život
mé a cílevědomé vystavení jedince výzvě a vysoce v přírodě. Dále hledá způsoby, jak přenést učební
dobrodružné prožitky podporují změny v interperso- a výchovné postupy do přírody, jak získat více znanálních a intrapersonálních vztazích (obrázek 1).
lostí o přírodě a vztahu lidí k přírodě. Zároveň vyuPodobně také European Organisation for Conformity žívá aktivit v přírodě k rozvoji osobnosti (Neuman
Assessment uvádí, že dobrodružná výchova je zalo- et al., 2000).
žena na aktivitách tvořících výzvy a vzrušení s úmy- Pojetí výchovy a vzdělávání mimo školní třídu přislným vystavením účastníků prvkům rizika. Smyslem kládá význam volbě vhodného místa pro výchovně
této výchovy je zvýšit sebepojetí a zlepšit mezilidské vzdělávací proces stejně jako postupu nebo prostředvztahy. Ve vzdělávacím prostředí jsou většinou reali- ků učení. V tomto prostředí se student učí přímo
zovány aktivity, které žáci vnímají jako více riskantní, o vztahu vědomostí s reálností daného místa, okolnež ve skutečnosti jsou. Prostředí vhodné k využití nostmi, za kterých daná činnost probíhá a okolními
pro dobrodružné aktivity mohou být hory, řeky, ale předměty, ale také o interakci mezi lidmi, kteří se cetaké lanová centra či lezecké stěny.
lého procesu účastní. Toho je dosahováno prostředDobrodružné programy nabízí účastníkům pro- nictvím environmentálních, sociálních a kulturních
střednictvím nejrůznějších aktivit a úkolů předklá- dimenzí. Pomocí těchto prostředků se studenti učí
daných jako tzv. výzvy sebepoznání a přivádí je o klíčových významech mezilidských vztahů, reke zdokonalování sama sebe. Navození prožitků spektování učení se a vyučovacího procesu, který je
a naplnění cílů dobrodružné výchovy se nejlépe mnohdy nevědomý (Higgins & Nicol, 2002).
uskutečňuje v přírodním prostředí, které svými ne- Cílové oblasti výchovy v přírodě jsou zvýšení sastálými podmínkami klade vysoké nároky nejenom mostatnosti, sebedůvěry, schopnost spolupráce,
na psychickou vyrovnanost, týmovou spolupráci zvýšení pocitu zodpovědnosti za členy skupiny
a fyzickou zdatnost, ale i na morální vyspělost. a skupinové soudržnosti, schopnost tvořivě řešit
Wattchow (n. d.) tvrdí, že přírodní prostředí je čas- a zvládnout neobvyklé, mimořádné a krizové situato uváděné jako ideální místo, které vyzývá účastní- ce (Anderson, et al., n.d.; Hanuš & Jirásek, 1996).
ky fyzicky, duševně, emocionálně a sociálně.
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Obrázek 1.
Znázornění interpersonálních a intrapersonálních vztahů
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Investice do vzdělání
Současná vzdělávací politika v České republice
a dalších vyspělých státech Evropy vychází z přesvědčení, že člověk se musí vzdělávat po celý život,
a že by měl mít zájem na svém vzdělávání, učení
i vědění, které mu umožňuje dokonalejší a bohatší
interakci se světem.
Jedním z nejdůležitějších prostředí, kde k tomu dochází, je škola. Je zodpovědná za výchovu a vzdělání celé osobnosti zahrnující osobnostní rozvoj jako
součást kurikula (občanská výchova, zdravotní a tělesná výchova, náboženská výchova a další) a prostřednictvím mimoškolních aktivit (školní kroužky,
sportovní kluby, kempy apod.) platí za společníka
moderního kurikula. Pořádání zážitkových kurzů
a programů pro školy má nezastupitelnou roli při
sebepoznání, rozvoji komunikace, týmové spolupráce a tvořivosti (Anderson, et al., n.d.; Benard, B.
& Marshall, 2001; Higgins & Nicol 2002; Neil, 2000
a další). Tento způsob vzdělávání a výchovy můžeme považovat za moderní metodu využívající prožitek, zážitek a dobrodružství ve všech vzdělávacích
oblastech. Od klasického způsobu vyučování prostřednictvím učebnic se liší bezprostřední zkušeností žáků, která zvyšuje efektivitu jejího působení.
Postupné zavádění rámcových vzdělávacích programů do systému českého školství má své opodstatnění, které je patrné na zkušenostech pilotních škol
s tímto trendem.
Učení na základě zážitků a zkušeností je podle
Higginse a Nicola (2002) založeno na předpokladu,
že se student nejvíce učí aktivní činností. Jedna z takovýchto učebních metod je založena na řešení problémových situací. V tomto případě se stává zkušenost urychlujícím prvkem k učení v dalších klíčových
plánech vládní politiky jako je občanské, personální
a sociální vzdělávání. To znamená, že zkušenostní učení má přímý význam pro ulehčení přechodu
ze základní školy do dospělosti a rozšiřuje personální a sociální dovednosti mezi mladými lidmi.
Na outdoorových kurzech nejsou znalosti žákům
předávány jako při „klasickém“ vzdělávání. Učení
probíhá přirozeným způsobem, tedy řešením situací vyžadujících nové dovednosti a způsoby jednání.
Výhodou učení v mimoškolním prostředí je podle
Dahlgrena a Szczepanskiho (1998) to, že se mobilizuje mnoho smyslů, jejichž prostřednictvím se žáci
ztotožňují s prožívanou situací. Při učení v kontextu
s dobrodružnou situací se účastníci skupiny stávají
závislí jeden na druhém, což přispívá k osobnostnímu růstu, pocitu bezpečí a důvěry ve skupině. Člen
skupiny si začíná uvědomovat své schopnosti změnit způsoby chování pozitivně pro dosažení úspěchů a cílů skupiny. Umístění aktivit do prostředí,
které je odlišné od běžného pracovního prostředí
jako je školní třída, přinese svobodu pojetí učiva
a myšlení zúčastněných, čímž podporuje aktivní
interakce mezi studenty a učiteli.
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K tomu, aby učení bylo efektivní, je zapotřebí dostatečného množství vhodně zvolených podnětů
(výzev), které musí na jedince působit po určitou
dobu. Výzva v podobě dobrodružství má nezastupitelný emotivní náboj, který může proces učení
značně ulehčit. Prostřednictvím zážitkových kurzů
se žákům naskýtá lepší možnost uvědomování si
svých schopností a vlastních hodnot, zvýšení možností identiﬁkace s pozitivními rolemi, redukování
kázeňských přestupků ve škole, zlepšení komunikace mezi žáky a zlepšení vztahu se školou (U. S. Department of Healthy and Human Services, n. d.).
Cílem pořádání dobrodružných kurzů pro děti
a mládež není jen zprostředkování nevšedních zážitků v příjemném prostředí, které jsou plné vzrušení a zábavy, ale také přínos zkušeností důležitých
pro život. Na základě prožitých situací účastníci
získávají životní zkušenosti, které se nedají vyčíst
ze žádných knih.
Existuje mnoho druhů forem výchovně vzdělávacích programů organizovaných mimo prostředí
školy, jejichž zásadním pravidlem je, že se studenti
vzdělávají v prostředí napomáhajícím učení ve spojení s nárůstem sebeúcty a motivace žáků k tomuto procesu. Učivo si osvojují společně s radostnými
a vzrušujícími aktivitami (skalní lezení, raftování,
chůze na sněžnicích apod.), které je možné provozovat pouze ve speciﬁckém prostředí. Takovéto
aktivity vyžadují úzkou spolupráci mezi účastníky,
v tomto smyslu může vzdělávání ve volné přírodě usnadnit rozvoj pozitivních vztahů mezi žáky
samotnými stejně jako mezi žáky a učiteli (Fox &
Avramidis, 2003).
Britská organizace Ofﬁce for Standards in Education
(2004) zabývající se mimo jiné i kontrolou vzdělávání a výchovy na školách ve své zprávě uvádí, že výchova a vzdělávání ve venkovním prostředí dává
hloubku studijnímu programu a významně přispívá
k fyzickému, personálnímu a sociálnímu vzdělávání
žáků. Ve většině případů je učitel zapojen do aktivit
společně se studenty, což je pokládáno za jednu
z výhod této metody vyučování. Postoj a chování
studentů v průběhu výuky je pozitivní, proto dělají
v celku pokroky v rozvoji jejich fyzických schopností prostřednictvím vzrušujících situací, stejně tak
i v procvičování důležitých sociálních dovedností
jako je týmová spolupráce a vedení skupiny.
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Typy dobrodružných programů
a jejich struktura
V posledních letech se stále více využívá programů
založených na aktivitách v přírodě pro jejich terapeutický účinek. Tyto programy se zaměřují především na rizikovou a delikventní mládež či jedince
se zdravotním postižením.
„Dobrodružná terapie“ je terapeutická metoda, která užívá jako předmět svého působení fyzicky a psychicky náročné „outdoorové“ činnosti, odehrávající
se většinou v odlehlém, přírodním prostředí nebo
prostředí, které navozuje dobrodružné situace. Využívá poznatků, že faktor dobrodružství 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 (Hátlová,
2004). Mezi světové organizace zabývající se dobrodružnou terapií patří například Association of Experiential Education (AEE), Adventures In Training,
Inc., European Institute for Experiential Learning
and Outdoor Adventure, Outward Bound, Project
Adventure, Outdoor Education Research and Evaluation Center, Wilderness Therapy and Treatment,
Wilderness Research Center, National Society for
Experiential Education a další (blíže viz G2).
Většina programů pro delikventní mládež využívá
prvků dobrodružné výchovy v přírodě k vytvoření
pocitu odpovědnosti za vlastní rozhodnutí a sounáležitosti se skupinou, k rozvoji sebekázně a pocitu
vlastní hodnoty. Tyto programy se opírají o kognitivně-behaviorální terapii, tedy o změnu chování
na základě učení a přeučení zvyků. Získání těchto
vlastností může přispět k eliminaci asociálního
chování. Podle Neila (2000) skýtá moderní společnosti mladým lidem nedostatek výzev rozvíjejících
fyzickou i duševní stránku jejich osobnosti. Dále
dodává, že rozmach problémového chování jako
je kriminalita a užívání drog a duševního strádání
v období adolescence je příznačný pro studenty,
kteří jsou špatně připraveni na nekompromisní
dospělost v 21. století. Dobrodružná aktivita může
nahrazovat potřebu rizika, které je objektivně příliš
vysoké či společensky nepřijatelné a často spojené
s trestnou činností. Programy pro delikventy jsou
organizovány tak, aby napomáhaly k návratu k sociálně přijatelnému chování cestou změny chování
(Neuman et al., 2000).
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Několik studií zabývajících se výsledky změn chování ve vztahu s přírodními výchovně vzdělávacími
programy pro „vzbouřené“ žáky zjistilo, že účinnost
těchto programů je závislá na zvýšení sebeúcty
a samostatnosti účastníků stejně jako zvětšování
skupinové soudržnosti a spolupráce. Pro skupiny
žáků s vážnými emocionálními a behaviorálními
problémy jsou vzdělávací programy ve volné přírodě přínosem také v prosazování pozitivního, společensky přijatelného chování (Autry, 2001; Fox
& Avramidis, 2003; Edward, 1984; Hattie, et al.,
1997; Neil, 2000; Shaw, n.d.; U. S. Department of
Healthy and Human Services, n.d.).
Dobrodružné programy pořádané společně
pro zdravé a handicapované účastníky mají primární vliv na pozitivní rozvoj mezilidských vztahů obou
„světů“, lepší pochopení sebe, uvědomování si a pochopení smyslu pro přírodu a divočinu, úspěšnost
v osobních výzvách a získávání nových příležitostí.
Hlavní hodnoty výstupů těchto „integračních kurzů“ je přispění do osobního života přenosem prospěšných prvků z kurzu ke zvýšení kvality života,
sebeuvědomování, dosažení osobních cílů a vytvoření dobrých vztahů s ostatními (Anderson, et al.,
n.d.; Holman, et al., n.d.).
Dobrodružné programy pro školy mohou být sestaveny pro různě velké skupiny a mohou trvat
od několika hodin až po několikadenní kurzy či
expedice. V expedicích je stejně jako v ostatních
dobrodružných programech určen záměr nebo cíl
a časová omezenost. Učení prostřednictvím „cestování“ může být tudíž krátké (např. orientační závod), delší (výpravy) nebo se může vztahovat k životnímu cestování. Expedice trvající několik měsíců
ústí často v silné, životně zaměřené učení, proto
jsou mnoha organizacemi využívány jako vhodný
prostředek pro mladé lidi k rozvíjení se v jejich
osobnostním růstu, seberozvíjení se a aktivnímu
přístupu k občanství (Beard & Wilson, 2004). Tyto
programy zpravidla probíhají v přírodním prostředí,
které je speciﬁcké pro dané činnosti, přinášející výzvy a vzrušení.
Každý kurz by měl být tvořen z jednotlivých programových částí, které na sebe logicky navazují a vytvářejí tak celistvou dramaturgii konkrétního kurzu.
Klíčová je posloupnost úvodních aktivit jako jsou
„icebreakry“, seznamovací hry, cvičení na odstranění psychických zábran nebo na budování důvěry,
empatie a týmové spolupráce. „Zkušenostní aktivity“ rozvíjející dovednosti, vědomosti nebo vnímání
pracují často z počátku se speciﬁcky úzkými dovednostmi (vázání uzlů, čtení z mapy, žonglování
apod.) a postupně se přesouvá k dovednostem
obecným (týmová spolupráce, komunikace, vůdcovství apod.) (Beard & Wilson, 2004). Mezi programové části patří:
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Socializační aktivity (Icebreakers)
Krátké skupinové aktivity nazývané „icebreakers“
neboli „prolamovače ledů“ mezi účastníky jsou
zpravidla uváděny na začátku kurzů a pomáhají
účastníkům navázat kontakt ve skupině, poznat
(nebo upevnit si) jména spoluúčastníků, napomáhají k větší otevřenosti a ochotě nahlédnout sebe
i ostatní z jiných úhlů pohledů, než jaké znají z běžného školního prostředí, a navodit tu správnou
atmosféru pro další, týmově náročnější aktivity.
Icebreakers jsou také používány v průběhu kurzu
pro naladění a motivaci účastníků na nadcházející
program.
Skupinové iniciativní hry (Dynamics)
Jelikož je vzájemná důvěra jedním ze základních
kritérií úspěšnosti práce v týmu, „iniciativní hry“,
tj. aktivity zaměřující se na budování vzájemné
důvěry a tolerance ve skupině, jsou jednou z nezanedbatelných součástí kurzů týmové spolupráce. V těchto skupinových inscenovaných aktivitách se účastníkům nabízí takové situace, v nichž
jsou potlačeny možné doposud existující bariéry
ve skupině. Následně tedy v nové situaci studenti
reﬂektují projevy chování svých spolužáků mnohem objektivněji a nestranněji, což silně narušuje
základy dosavadních bariér a umožňuje budovat
novou důvěru ve skupině. Zvyšování náročnosti iniciativních her postupně vytváří silnější vazby mezi
účastníky. Zároveň poskytují prostor pro přípravu
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účastníků na nadcházející aktivity, kde bude potřeba včasná dopomoc a záchrana mezi účastníky navzájem tak, aby byla zaručena nejvyšší možná bezpečnost účastníků na kurzu. Iniciativní hry nejsou
pevně ohraničeny a v určitých směrech se prolínají
s ostatními typy aktivit.
Aktivity typu „dynamics“ jsou založeny na principu řešení různých nestandardních (problémových)
situací za spolupráce skupiny. Účastníci dosáhnou
řešení daných úkolů svou rozhodností vyžadující nápad, jasnou komunikací, kvalitním řízením skupiny,
vzájemnou spoluprací a někdy i aktivním pohybem
všech zúčastněných. Náročnost úkolů postupně
roste a zároveň se ve skupině zvyšuje i míra kooperace. Účastníci si uvědomují své týmové role, styly
svého rozhodování, přirozené řízení celé skupiny
atd. Pro dosažení společného cíle (tj. snahu o vyřešení daného problému) musí své fyzické i duševní
síly nasadit každý člen skupiny. Skupina by zároveň měla využít předností svých jednotlivých členů
a vypořádat se i s jejich různými slabinami, což vyžaduje vzájemnou podporu a týmovou spolupráci.
Po skončení jednotlivých aktivit následuje review
(ohlédnutí se za aktivitou, rozbor), které umožňuje
transfer právě vykonaných informací z nevědomé
(nebo podvědomé) na vědomou úroveň, čímž se výrazně posiluje proces učení. V rozborech po jednotlivých cvičeních objevují studenti charakteristické
rysy svého chování ve skupině i silné stránky a rezervy spolupráce celé skupiny.
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Nízké lanové překážky
Sportovní programy v přírodě
Nabízejí prostor k překonávání nezvyklých překá- Bývají pro svou „exotičnost“ velice oblíbené. Mezi
žek jak pro jednotlivce za podpory ostatních, tak tyto aktivity patří rafting, kempování, slaňovái pro celé skupiny. Tvořivý přístup k překonávání ní, kanoistika, cyklistika, vysokohorská turistika,
překážek a vzájemná spolupráce ve skupině jsou skalní lezení, lanové aktivity, běžecké a sjezdové
důležitými předpoklady k jejich úspěšnému zvlád- lyžování, chůze na sněžnicích, potápění, orientační
nutí. Zároveň jsou nízká lana velmi speciﬁcká – pře- běh a podobně., které jsou v různé míře náročné
kážky jsou postaveny ze speciálních lan a dalšího na pohybové schopnosti a dovednosti. Tyto aktivity
materiálu a jsou umístěny do výše jednoho metru se většinou vztahují k individuálním a skupinovým
nad zemí. Zdolávání různě obtížných lanových pře- problémům (vedení skupiny, podstoupení rizika
kážek vyžaduje odvahu, důvtip, spolupráci a rovno- apod.). Nabízejí silný zážitek a prostor pro vzájemváhu. Nízká lana jsou také určitým předstupněm nou podporu.
vysokých lanových překážek, kdy mají účastníci Dobrodružné zážitkové kurzy mohou být pořádány
možnost přijít často vůbec poprvé do styku s lezec- školou, na plánování a průběhu se pak podílejí učikým materiálem a vyzkoušet si manipulaci s ním.
telé dané školy, nebo jsou organizovány a odváděny
outdoorovými organizacemi za pomocí zkušených
Vysoké lanové překážky
instruktorů. Kurzy jsou většinou založeny na kombiPři programu na „vysokých lanech“ se účastník naci různých typů interaktivních programů s vhodpohybuje po lanových překážkách postavených ným zastoupením outdoorových aktivit, jejichž náve výšce 8–12 metrů nad zemí. Jednotlivé překážky ročnost odpovídá cílům kurzu, možnostem skupiny
překonává buď individuálně, nebo ve skupinkách studentů a aktuálním podmínkám. V průběhu kurza podpory ostatních členů týmu. Vysoké lanové zu mají studenti možnost rozvinout jednotlivé dopřekážky jsou osobní výzvou a jejich zdolávání vednosti a modely chování a na konci obdržet konpodněcuje odvahu, pocit sounáležitosti ke skupině struktivní zpětnou vazbu od učitelů či instruktorů
a pocit zodpovědnosti jako člena skupiny.
hledajících paralely ke každodennímu životu.
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Strategické hry
Umožňují připravit týmům podobně jako v případě vysokých lanových překážek náročnější výzvy
a úkoly k řešení. V jejich průběhu je možné testovat a trénovat schopnosti členů skupiny jako je
fungování v dlouhodobějším časovém měřítku, koordinování svého týmu, rozdělení si rolí vhodným
způsobem, práce s časem a plánování, hledání strategie, reﬂektování její úspěšnosti a přizpůsobování
ji vývoji situace apod. Strategické hry představují
svou složitostí, délkou trvání (až několik hodin)
a fyzickým zatížením vrchol mezi aktivitami zaměřenými na spolupráci a komunikaci v týmu. Všichni
účastníci najednou nebo v malých podskupinách
řeší rozsáhlé úkoly, které jsou motivované různými
legendami. Úspěch celého týmu závisí na spolupráci všech účastníků i na každém jednotlivci. Tyto hry
často využívají terén a přírodní prostředí a jejich
základem je spolupráce, tvořivé řešení problémů,
vedení a motivace účastníků.
Strategické hry slouží k tréninku jednotlivých manažerských dovedností i ke sladění v rámci jednotlivých týmů. Vytvářejí rovněž prostor pro vyniknutí doposud méně výrazných jedinců či situačních
vůdců.
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Organizace pořádající dobrodružné aktivity pro školy, ...

Česká republika
Mezi typické školní kurzy v přírodě s využitím prvků dobrodružství patří například i lyžařské a turistické kurzy jako povinná součást osnov, které se konají na druhém stupni základních škol a na školách
středních.
V České republice vzniklo v poslední době několik organizací, které zprostředkovávají programy pro školy
s využitím dobrodružných aktivit, např. Prázdninová škola Lipnice (vydavatel Gymnasionu, založena
v roce 1977, www.psl.cz), vzdělávací společnost
Outward Bound – Česká cesta (založena PŠL v roce 1993, www.ceskacesta.cz), občanské sdružení
Hnutí GO! (vzniklo v roce 1991, www.hnuti-go.cz,
viz G1, 55–61), občanské sdružení Lanové centrum
Proud (vzniklo v roce 2000, www.lanovecentrum.
cz, viz rubriku Domácí hřiště), škola sportů a pobytu v přírodě Adventura (vznikla v roce 2001, www.
adventura.cz) a rekreační středisko Baldovec (www.
baldovec.cz).
Velká Británie
Key Adventure (vznik v 90. letech 20. století, www.
keyadventures.co.uk) pořádá programy s outdoorovými aktivitami pro žáky mladší 18 let, v době
trvání od půl dne do osmi dnů. Program je zajištěn
vyškolenými instruktory a jeho náplní je slaňování,
skalní lezení, jízda na kajaku, jízda na horském kole,
jízda na koni, rybaření, vysokohorská túra, jeskyňaření, raftování, lukostřelba, kempování u jezera,
bivakování, expedice a horská navigace, pátrací
a záchranné cvičení, noční navigace, čtení v mapě
a další dobrodružné aktivity.
Climb 365 (www.climb365.net/index.htm) organizuje školní programy po celý rok. Letní kurzy
zahrnují skalní lezení, slaňování, vysokohorskou turistiku, jízdu na kajaku či raftu, navigaci v horách,
kempování v divočině a teambuildingové aktivity.
Zimní kurzy jsou zaměřené na horolezecké dovednosti, zimní turistiku, lezení na ledu či sněhu apod.
Outdoor Challenge (www.outdoorchallenge.co.uk/
index.cfm) používá ověřenou metodu a pevný základ pro osobnostní rozvoj mládeže, tj. rozvoj dovedností, které podporují sebedůvěru, odpovědnost,
iniciativitu a odhodlanost. Tato organizace pořádá
dobrodružné aktivity pro školy jako je slaňování,
horolezectví, jízda na horském kole, jeskyňaření,
dobrodružná túra strží, jízda na kajaku či kanoi,
surfování, vysokohorská turistika a další.
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Austrálie
Outdoor Education Group (vznikla v roce 1984,
www.oeg.net.au) je nezávislá nezisková organizace věnující se rozvoji a uvědomování si sebe, společnosti a životního prostředí mladých lidí. Pořádá
školní kurzy na základě zkušenostního učení s prvky dobrodružství v rozsahu od 2 do 33 dnů. Místo,
způsob realizace a program kurzu je vhodně přizpůsoben rozhodnutí dané školy o výsledku učení
(např. navigace, vedení skupiny, týmová spolupráce, komunikace). Program může zahrnovat aktivity
jako je slaňování, jízda na kole, putování buší, horolezectví, lyžování, vysoké lanové aktivity, surfování,
rafting a tak podobně. Součástí každého kurzu je
pre a post programové vzdělávání a výchova, hodnocení, podpora a interakce.
Nový Zéland
Rapid Sensations (založeno v roce 1989, www.
rapids.co.nz) nabízí širokou nabídku outdoorových
dobrodružných aktivit a zážitkové kurzy pro skupiny žáků ze základních a středních škol. Na outdoorových kurzech se studenti mohou setkat s jízdou
na kajaku, raftováním, jízdou na horském kole,
skalním lezením, slaňováním, speleologií, kaňoningem, orientačním během či pobytem v divočině.
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Severní Amerika
Mezinárodní organizace Outward Bound (vznikla v roce 1930, www.outwardbound.net, viz též
G1, 47–49) je zastřešující organizace pro Outward
Bound Schools po celém světě. Jednou z těchto
škol zajišťující školní dobrodružné programy je i
Prázdninová škola Lipnice + Outward Bound – Česká cesta s.r.o. (Česká republika).
Adventure Trek (vznik v roce 1978, www.adventuretreks.com) pořádá několikadenní outdoorové,
výchovně vzdělávací programy pro žáky základních
a středních škol, ve věku od 13 do 18 let. Nabízejí
širokou řadu „adrenalinových“ aktivit jako je například skalní lezení, rafting na divoké vodě, jízdu
na kajaku na moři, jízdu na horském kole, kanoistiku, vysokohorskou turistiku a trempování v překrásných koutech přírody. Tyto dobrodružné aktivity jsou doplňovány environmentální výchovou
a rozvojem týmové spolupráce.
Kinark Outdoor Centre (dále KOC) (vzniklo v roce
1985, www.koc.on.ca/index.htm) zajišťuje mimo
jiné i outdoorovou výchovu a vzdělávání, rozvoj dovedností a dobrodružné programy pro školy. KOC
nabízí školám několik druhů programů od několikahodinových v prostorách školy (třída, tělocvična, hřiště) až po vícedenní dobrodružné programy
mimo školu. Cílem programů je zlepšit mezilidské
vztahy, skupinové cítění, komunikační dovednosti,
empatii, osvojení dovedností pro řešení problémů
apod. Dále také nabízí pětidenní dobrodružné
programy pro „problémovou“ mládež. Prostřednictvím výzev a prací ve skupině pomáhá zjistit žákovy přednosti a najít místo ve školním prostředí či
společnosti. Na všech programech jsou používány
dobrodružné aktivity jako je skalní lezení, vysoké
lanové překážky, jízda na kajaku nebo kanoi a běžecké lyžování.
Mezinárodní nezisková organizace Project Adventure (vznikla v roce 1971, www.pa.org) se specializuje mimo jiné i na efektivní zkušenostní programy
pro školy. Tato organizace nabízí školám několik
možností, jak spojit dobrodružství se vzděláváním
a výchovou. Jednou z nich je školení pedagogických pracovníků s cílem naučit využívat dobrodružství jako prvek tělesné výchovy. Dalším je program
„Dobrodružství ve třídě“, přibližující učení jako kombinaci učení ve třídě s výzvou a dobrodružstvím.
Tento model je zaměřen na vytvoření třídy a školy,
ve které důvěra, respekt, zábava a předpokládané
přijetí rizika je běžnou záležitostí. Díky tomuto
programu se student aktivně zapojuje do vlastního
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učení. Cílené prostředí a sebehodnocení pomůže
studentům být zaujatý a odpovědný za vlastní akademický a výchovný růst. Tento program má pomoci učitelům a školám vytvořit bezpečné výchovně
vzdělávací prostředí, ve kterém studenti cítí povzbuzující studijní a emoční rizika. Dále využít zkušenostní učení jako základ pro rozvoj dobrodružně
laděných učebních plánů a celků, vytvořit a využívat dobrodružných aktivit povyšující studium, posílit informovanost o stylech učení a mnohočetné
inteligenci. Project Adventure nabízí mnoho dalších
zajímavých programů pro děti, mládež a jejich rodiče. Cílem programů je prostřednictvím aktivit podpořit osobnostní růst dítěte, odhalit mnohočetnou
inteligenci a rozvinout potřebné dovednosti (osobní a skupinová odpovědnost, sebeobjevování, komunikace a spolupráce, řešení problémů a další).
Mebeda je kanadská nezisková organizace (založena roku 1952, www.medeba.com), která působí
jako nezávislý křesťanský kemp. Tato organizace
usiluje o změnu života mladých lidí prostřednictvím záměrně vyvolaných dobrodružných zážitků
v duchu křesťanství. Mebeda věří, že učení může
být zábavné. Dobrodružné učení je vhodný nástroj
k zábavnějšímu učení, které pomáhá žákům učit
se ze zkušeností a využívat je dále v reálném životě. Organizují programy pro školy, jejichž cílem je
pomoci studentům rozvinout modely chování, které jim umožní efektivně komunikovat a být vyrovnanou osobností. Dalším cílem kurzů je představit
studentům rekreační aktivity, které by se mohly
stát součástí jejich zdravého životního stylu. Tyto
aktivity jsou vzrušující, nesoutěživé a ohleduplné
k životnímu prostředí. Motivy jednotlivých programů jsou zaměřeny na osobnostní rozvoj, skupinovou dynamiku, vedení skupiny, teambuilding, kreativní problémové řešení a na rozvoj dovedností.
Náplní jarních či podzimních kurzů jsou například
lanové aktivity, slaňování, lukostřelba, jízda na kajaku či kánoi, střelba z pušky, jízda na horském
kole. Ze zimních pak lyžování, chůze na sněžnicích,
ledové lezení a další aktivity, které jsou většinou navržené k učení se dovednostem jako je spolupráce,
komunikace, důvěra a řešení problémů.
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ENGLISH
Souhrn: Tento článek popisuje metody a aktivity
české organizace Outward Bound. Vychází z doktorské práce, jejímž cílem bylo zhodnotit výchovný
a vzdělávací proces a výsledky kurzu pro mezinárodní účastníky s názvem Intertouch. Kurz vznikl
pro speciﬁcké potřeby jedinců a skupiny a byl charakterizován velkou růzností kulturních, sociálních,
kreativních a psychologických aktivit, které nabízely účastníkům i jiné výzvy než fyzické.
Výsledky studie vycházejí z analýzy pozorování
účastníků a instruktorů výzkumníkem během dvou
kurzů v říjnu 1997 a 1998. Odpovědi účastníků
na otevřené otázky až dva roky po kurzu jsme
zpracovali za použití programu HyperRESEARCH,
určeného k analýze kvalitativních dat. Při obsahové
analýze odpovědí tak vznikly kódy, které jsme dále
kategorizovali do hlavních témat, což přispělo k validitě a reliabilitě výsledků.
Deskriptivní vyprávění účastníků prokázaly prvky
transferu, který spojoval edukační proces a výsledky kurzu. Analýzou jsme zjistili, že je „dramaturgie“
efektivní metodou, která spojuje cíle kurzu s hlavními prvky edukačního procesu. Vyžaduje také
mnoho aktivit a bezpečné prostředí, jež umožňuje
účastníkům hrát si. Metody uvádění aktivit a jejich
reﬂexe používané instruktory a interakce skupiny
účastníků se staly důležitými pro úspěch kurzu,
zvláště pokud se týká vytvoření pozitivní atmosféry a příjemného učebního prostředí. Hlavní přínos
kurzu pro účastníky se vztahoval k aspektům osobnostního a interpersonálního rozvoje. Použití kvalitativních metod považujeme za efektivní způsob
zkoumání složitého jevu Outward Bound a jeho
mnoha znaků (lidé, procesy a výsledky). Výzkum
navíc ukázal, že studium výsledků má omezený význam, pokud není spojeno se zkoumáním edukačního procesu.
Klíčová slova:

DRAMATURGIE, OUTWARD BOUND,
DESIGN KURZU, VÝCHOVNÝ PROCES,
PŘÍNOSY KURZU

Summary: This article investigates the methods and activities of Outward Bound Czech Republic. The article is based on part of a doctoral
study, which aimed to evaluate the educational
process and outcomes of a course for international participants, ‘Intertouch’. The course was
developed for the speciﬁc needs of the individuals and group, and was characterised by a wide
variety of cultural, social, creative, and psychological activities aiming to enhance the challenge
to participants in ways other than physical.
The ﬁndings are based on the analysis of the
researchers’ own observations of participants
and instructors during two courses in August
1997 and August 1998. Participants’ responses
to open-ended questions, up to two years after
the courses, were also analysed using the HyperRESEARCH qualitative computer package. The
content analysis developed codes, which were
then grouped into main themes, adding to the
validity and reliability of the ﬁndings.
The descriptive accounts from participants provided images of transfer that linked the educational process and course outcomes. The analysis identiﬁed that the development of the course
‘dramaturgy’ is an effective method of course
design that links, integrates and intertwines the
course goals with the key elements of the educational process. It also requires a range of activities and a safe environment, which allow participants the ability to play. The instructor’s facilitation methods and the interaction of the group of
participants were also factors in the success of
the courses, particularly in developing a positive
atmosphere and supportive learning environment. The main outcomes for participants related to aspects of personal and interpersonal
development. The use of qualitative methods
was an effective way of investigating the complex phenomena and many variables of Outward
Bound (people, processes, and outcomes). This
research has also indicated that the study of outcomes is of limited value unless linked to the
investigation of the educational process.
Keywords:

DRAMATURGY, OUTWARD BOUND,
COURSE DESIGN, EDUCATIONAL
PROCESS, COURSE OUTCOMES
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Prožij dobrodružství po česku
(Pozn. Tento článek byl poprvé publikován v roce
2000 [on-line], Scisco Conscientia, 2 (3), 1–17, ale
na webové stránce již není dostupný.)
Cílem původní školy Outward Bound založené Kurtem Hahnem (viz G1, 95–98) ve Velké Británii bylo
stavět mladé muže do výzvových a náročných situací ve fyzických aktivitách v přírodě. Outward Bound
(viz G1, 47–49) nyní existuje ve více než čtyřiceti
školách po celém světě. Některé z nich si udržely
tradiční přístup, jiné přizpůsobily programy speciﬁckým skupinám, kontextům a prostředí (Outward
Bound International, 1999). Outward Bound v České republice je toho příkladem. V roce 1988 v Prázdninové škole Lipnice (PŠL, součást Outward Bound
Czech Republic – OBCZ) vymyslela skupina dobrovolníků (instruktorů) nový kurz pro mezinárodní
účastníky – Interproject. Tento kurz probíhal každé
léto do roku 1993. Další pak proběhl v říjnu 1997
a byl přejmenován na Intertouch. Kurzy PŠL mohou
být přirovnány ke dvoutýdenní divadelní hře, ve které je každý hercem a současně i divákem. Tato „dramaturgie“ probíhá podle připraveného scénáře, ale
mění se dle událostí, které se stanou na samotném
kurzu. Jeho vrcholy a dynamika jsou založeny na vytváření rovnováhy mezi úsilím a relaxací, fyzickými
a duševními činnostmi, činnostmi jedinců a skupiny
(OBCZ, 1999b). Holistický přístup PŠL nabízí mnoho
fyzických, duševních, kreativních, sociálních a kulturních výzev. Drama, divadlo a vyprávění příběhů
používají i jiné organizace jako je Brathay (2000,
Rick Harrison, osobní konzultace, 11. 5. 2000). Přesto se „dramaturgie“ jako metoda plánování kurzu
liší od tradičních kurzů Outward Bound zaměřených
na aktivity v přírodě. Krouwel (1994) říká:

Češi nás mohou mnohému naučit o tom, jak používat přírodu, a o souvisejícím učení prožitkem
a zkušeností. Dokonce i ti, kteří pracují v této oblasti mnohem déle se mohou něco naučit… Učení
prožitkem a zkušeností se netýká pouze přírodního
prostředí. Dnes je příroda pro mnohé lidi „starým
kloboukem“, alespoň ale zatraktivňuje jiné výzvy,
zvláště „skutečné“, může pomoci osobnostnímu
a týmovému rozvoji. Tento názor podpořil Zapletal, který provedl rešerši literatury z celého světa
(citováno dle Holce, 1994b): Ještě nikde jsem nenašel tak perfektně vymyšlený výchovný systém
pro mladé lidi, kteří stojí na prahu dospělosti, jako
ten, který vytvořila Prázdninová škola Lipnice
za posledních několik let. Nalezla efektivní metodu pro věkovou skupinu, kterou nikdo na světě
nezvládá.
Kromě těchto tvrzení na základě pozorování bylo
publikováno velmi málo výzkumných zpráv o výsledcích a edukačním procesu kurzů PŠL. V češtině
však vyšly knihy her (OBCZ, 1990; 1998) a příručky pro instruktory (Gintel, Holec, Plzák & Tajovský,
1980; Hora, 1984; OBCZ, 1994). Důvodem pro výzkum edukačních procesů a výsledků programu Intertouch se staly nové a kreativní metody a aktivity
České cesty. Kurz pro české a mezinárodní účastníky byl popsán následovně: Život je jako kolo s osmi
rychlostmi. Většina z nás má „motory“, které nikdy nepoužívá. Připojte se k naší „jízdě“ a objevte
své možnosti, o kterých jste ani nevěděli. Zažijte
Českou cestu Outward Bound (a nebudete ani
potřebovat kolo). Zúčastněte se programu INTERTOUCH (Intertouch poster, 1997).

Obr. 1: Techniky používané během kurzů českého Outward Bound a jejich přínos

Transfer ven ze stereotypu + sdílení neobvyklého zážitku
Pozitivní skupinová atmosféra, zvýšení důvěry, otevřenost, ochota naslouchat ostatním a vyjadřovat
vlastní názor, rozšíření individuálních hranic
INDIVIDUÁLNĚ orientované
a psychicky náročné úkoly

KREATIVITA –
tvorba programů

účast na TÝMOVĚ
orientovaných úkolech

• Posílení sebevědomí,
ujištění o vlastním já
• Rozšíření vlastních
individuálních hranic a limitů
• Ochota akceptovat
nutná rizika
• Získání respektu ve skupině

• Rozvoj kreativního
potenciálu
• Kombinace racionálního
a emočního přístupu
• Relaxace a objevení
skrytých rezerv energie

• Nalezení optimální
týmové role
• Realizace síly a efektivity
týmového přístupu
• Zlepšení skupinové
komunikace
• Přijetí technik týmové práce
a týmového managementu

ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI TÝMOVÉ PRÁCE, ZLEPŠENÍ ATMOSFÉRY,
VYŠŠÍ USPOKOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ

03_jaro05_bezobalu.indd 20

11.4.2005 13:52:46

21

teoretník

Historie Outward Bound
v České republice
Prázdninová škola Lipnice

Česká cesta

Za předchůdce českého Outward Bound můžeme Cílem České cesty je obohatit tradiční aktivity v přípokládat Prázdninovou školu Lipnice (PŠL), nezis- rodě (seznamovací a kontaktní hry, týmové hry,
kovou organizaci, založenou roku 1977 pod Soci- lanové překážkové dráhy a lezení) o programy zaalistickým svazem mládeže. Podle Holce (1994a) měřené na rozvoj dalších aspektů lidské osobnosti,
bylo její založení výsledkem dlouhodobého úsilí například kreativity a sociálních dovedností (Holec,
založit centrum pro výchovu mládeže v přírodním 1994b). Krouwel (1994) tvrdí, že Česká cesta nabíprostředí. PŠL se stala nezávislou organizací v roce zí holistickou výzvu, která je vhodnější pro obdo1989 (OBCZ, 1997) a po návštěvě dvou instrukto- bí chaosu (Handy, 1989), kdy se věci mění rychle
rů OB z Velké Británie se stala členem organizace a okolnosti skupiny se liší tak hodně, že standardní
Outward Bound v roce 1991. O rok později založila kurz nemůže uspokojit potřeby všech účastníků.
sesterskou společnost Česká cesta, která využívá Krouwel (1994) tvrdí: Každý, kdo byl nucen pořázkušeností a metod OB a PŠL na kurzech pro mana- dat řadu identických kurzů, si všimne, jakým způžery a jiné zaměstnance domácích a zahraničních sobem při opakování ubývá energie a pozorování
ﬁrem (OBCZ, 1999b). V roce 1997 se stal český OB je otupováno. Až příliš často se na západě klade
členem Mezinárodního Outward Bound (Outward důraz na hodnotu „profesionalismu“, na termín,
Bound International). Misí PŠL a jejích dvou stovek který je někdy špatně vykládán jako schopnost
dobrovolných instruktorů je zaměření na výchovu organizovat opakovaně omezené množství cvičení
prožitkem a zkušeností, osobnostní rozvoj a akti- s předpokládanými výsledky. Pravý profesionalisvity v přírodě (Holec, 1994b): Všechny problémy mus, připravit cvičení podle potřeb skupiny, uskua konﬂikty světa se odrážejí v každém z nás a svět tečnit je bezpečně a poté provést vhodnou reﬂexi,
je naší reﬂexí. Proto musíme hledat klíč k jejich ře- je samozřejmě důležitý, ale měl by být partnerem
šení v nás samých... Jsme občanskou organizací originality, ne její náhradou.
usilující o globální rozvoj lidské osobnosti... Naším České programy jsou charakterizovány intenzivnícílem je s použitím silných zážitků a intenzivních mi, rychle se pohybujícími a mnoha neočekávanýlidských vztahů pomoci každému nalézt v sobě mi prožitky (Břicháček, 1994). Břicháček naznačil,
nečekané zdroje energie, sebevědomí a spontánní že etické principy a přístupy instruktorů a účastníkreativitu. Věříme, že to je hlavně důležité pro ak- ků, co se týče respektu, empatie, vlídnosti a česttivní a odpovědný přístup k životu, společnosti nosti, jsou zvláště důležité. Umožňují instruktorům
a přírodnímu prostředí.
reagovat a přizpůsobovat program kurzu podle
PŠL nabízí kurzy ve svém středisku, kurzy expe- předchozích zkušeností a potřeb účastníků. Hopdičního typu a kombinaci obojího. Konají se každé kins (1985) také naznačil, že důležitým elemenléto, obvykle trvají sedm až čtrnáct dní pro skupiny tem dobrodružné výchovy je uspokojit potřeby
dvaceti pěti až třiceti účastníků. Tyto kurzy obsahu- účastníků fyzicky, kulturně a sociálně. Kurzy v PŠL
jí fyzicky a duševně výzvové hry, kreativní semináře, jsou „šité na míru“ pro skupinu účastníků (Krouwel
diskuse a reﬂexe aktivit. Jsou otevřené pro všechny a Goodwill, 1994) a mnoho her je tvořeno instrukbez ohledu na rasu, náboženství a sociální posta- tory (Holec, 1994b). Holec naznačil, že kurzy PŠL
vení. Každý rok se jich zúčastní čtyři až pět stovek směřují k výchovným a rozvojovým cílům, společně
mužů a žen (OBCZ, 1999b). Brožura OBCZ (1999a) s rekreačním aspektem.
uvádí techniky a jejich působení používané českým Cíle pro účastníky: • porozumět sobě a našemu svěOutward Boundem na kurzech pro ﬁremní pracov- tu, • objevit sílu a význam vztahů, • zlepšit vztahy
níky (obr. 1 na vedlejší stránce).
mezi občany, • rozvinout sílu myšlenky, • jít „proti
proudu“.
Tyto cíle nezmiňují žádné aspekty environmentální výchovy, přestože Břicháček (1994) zdůrazňuje,
že kurzy PŠL jsou o výchově v přírodě. Cíle vztahující se k osobnostnímu a interpersonálnímu rozvoji
jsou shodné s Priestovou (1990) deﬁnicí dobrodružné výchovy:
Učení prožitkem a zkušeností s použitím všech
smyslů. Koná se primárně, ale ne exkluzivně, v přírodním prostředí. Co se týče předmětu učení je
ve výchově v přírodě kladen důraz na vztahy mezi
lidmi a přírodními zdroji.
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Dramaturgie
Holec (1994a) věří, že unikátnost PŠL spočívá 3. praktická dramaturgie
v použití „dramaturgie“ založené na ověřených pro- Praktická dramaturgie je rozvinutím různých typů
cedurách vycházejících z předchozích zkušeností. programů a her (Horáková, citováno podle InterDramaturgie je divadelní pojem a je metodou pou- touch, 1999). Typ aktivity může ovlivnit fyzickou,
žívanou k plánování, výběru a uspořádání jednotli- emocionální a psychologickou úroveň, například
vých programů a jiných událostí s cílem maximali- aktivity příjemné a relaxující, šťastné, šokující
zace konečných efektů programu. Deﬁnuje charak- a unavující. V této fázi jsou asi dvě třetiny scénáře
teristické znaky daného kurzu: jeho časové ohrani- naplánovány.
čení, koncepce, části a témata. Holec (1994b) tvrdí,
že kurz muže být úspěšný i bez dramaturgie. Ale 4. dokončení scénáře
atmosféra a efekt programů není pouhou náhodou, Zde by měla být dokončena příprava otázek jako
ale produktem velkého úsilí, kreativity a přípra- jsou odpovědnosti, materiál a pravidla her. Osoba
vy. Kurzy jsou normálně připravovány týmem čtyř odpovědná za každou hru by ji měla objasnit celéaž šesti instruktorů. Dostatek času věnují výběru mu týmu. A tým by měl vědět, proč se určitá činnost
a přípravě her, prostředí a navození atmosféry (Ho- uskutečňuje. Mikšíková naznačila, že v této fázi je
lec, 1994b). Nejdůležitější věcí při zvažování dra- třeba zjistit od účastníků jejich názor na rytmus
maturgie je vymezení a realizace pedagogických,vý- a plynutí kurzu, zvláště co se týče fyzických, emočchovných, rekreačních a dalších cílů, které chceme ních a intelektuálních vrcholů a „propadů“ kurzu.
kurzem dosáhnout.
Měli by také prodiskutovat prázdná místa v proZáklad dramaturgie v PŠL tvoří výběr témat. Paulu- gramu určená pro volný čas, reﬂexi a zhodnocení
sová (os. konzultace, 12. 12. 1999) tvrdí, že drama- aktivit. Toto je konec přípravné fáze a je důležité
turgie má dvě části, teoretickou a praktickou. Teo- ověřit, zda témata prochází všemi aspekty scénáře
retická je abstraktním pojmem zahrnujícím témata. (Paulusová, osobní konzultace, 12. 12. 1999).
Praktická znamená vytvoření konkrétních cílů jako Plánování dramaturgie kurzu podporuje názor Kolco učit, ukázat a kde a jak daleko brát účastníky. ba (1984) a Smithe (1997), že učení prožitkem
V PŠL jsou témata, speciﬁcké cíle a praktické ak- a zkušeností je kontinuálním procesem s důrazem
tivity důležité pro rozlišení kurzu od normálního na adaptaci znalostí založené na reﬂexi prožitků
života. Richards (1994) upozorňuje, že plánování a že program kurzu zahrnuje jak proces, tak obsah.
a struktura kurzu dobrodružné výchovy by měly Paulusová (osobní konzultace, prosinec 1999) míní,
mít speciﬁcké cíle a úkoly. Paulusová (os. konzulta- že pátou fází je dramaturgie, protože probíhá na kurce, 1999) tvrdí, že plánování dramaturgie kurzu je zu. Tyto fáze jsou znázorněny na obrázku č. 2. Prakčtyřfázovým procesem (blíže viz G1, 85–89):
tická dramaturgie zahrnuje pozorování a reagování
na potřeby účastníků, což vyžaduje odpovídající fa1. zvolení hlavního tématu
cilitační dovednosti. Účastníci mohou přijet na kurz
Jedinec bude přemýšlet o tématu a hledat ve sku- s očekáváním, která se těžko přizpůsobují scénáři
pině jedince, kteří se s ním ztotožňují. O ostatních kurzu. Také zde hrají svou roli počasí a nehody, které
hlavních tématech pak diskutují členové týmu, když způsobí, že program nemůže probíhat podle plánu.
je pohromadě; tato témata se mohou rozvinout Nebo nenadálé okolnosti povedou k tomu, že reﬂena jiných úrovních. U programu Intertouch se stal xe a ranní setkání musí být delší. Jak naznačil Greeústředním tématem mezinárodní kurz pro skupinu naway (1993), cílem procesu reﬂexe vedené instruklidí ve věku dvacet až čtyřicet pět let s nějakou ces- torem je obohacení prožitku a přispění k osobnosttou na konci kurzu (Petrová, 1997). Speciﬁckými nímu a skupinovému rozvoji jedince.
cíli bylo: • potkat se s lidmi z celého světa, • poznat Českou republiku, její kulturu, lidi a tradice, •
hrát si, tvořit a dělat věci, které byste nikdy nedělali, • odhalit vlastní schopnosti, limity a dovědět
se o vlastních možnostech a potenciálech, • obohatit se fyzicky, psychicky a emočně.
2. vytvoření programu (scénáře kurzu)
Na základě dramaturgie vzniká scénář celého kurzu, rozvrh míst, osob, rolí a činností s přesným vysvětlením. To může trvat až šest měsíců (plánování
s poslední verzí schválenou dva týdny před kurzem). Tento scénář se často během kurzu mění
podle potřeb jedinců a skupiny (Holec, 1994a). Je
integrací témat a cílů kurzu v jeden celý program
(Holec, 1994b). Plánování scénáře začíná stanovením času a hlavních částí programu, například začátek a konec a aktivity jako je „sólo“.
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Metody sběru dat a analýza dat

Dramaturgie a scénář kurzu

Metodou sběru dat bylo přímé participativní po- Intertouch
zorování na kurzu Intertouch 1997 z pohledu
přímého účastníka a v roce 1998 z pohledu člena Praha se stala perfektním prostředím pro odstartoinstruktorského týmu. Provedli jsme deskriptivní vání mystérie kurzu Intertouch v roce 1997. Kadri
analýzu procesu „dramaturgie“, inovačních a krea- (1996, 6) ve svém průvodci Prahou říká: Komunisté
tivních aktivit kurzu Intertouch. Data jsme získali praktikovali svoji nečestnou hru za železnou opoz odpovědí účastníků, kteří dostali dotazníky šest nou po čtyři desetiletí, a přesto Praha přežila a staměsíců po každém kurzu. Obsahovaly především la se jedním z nejatraktivnějších měst v Evropě.
speciﬁcké, otevřené otázky směřující k pocitům Do kurzu se zapsalo dvacet šest účastníků. Šedesát
a vnímání účastníků, dále pak k aspektům kurzu procent bylo z České a Slovenské republiky, čtyři
jako byla atmosféra a instruktoři. Další dotazník účastnící pak z Evropy, tři z Nového Zélandu a jejsme účastníkům zaslali jeden a dva roky po kurzu. den z USA. Skupina čítala stejný počet mužů a žen
Zahrnovaly dvě otevřené otázky zjišťující dlouhodo- ve věku osmnáct až čtyřicet tři let. Sedm instruktobý vliv kurzu a klíčové faktory, které vedly k tomuto rů z devíti bylo z České republiky, po jednom z Ausovlivnění. Odpovědi jsme zpracovali prostřednic- trálie a Velké Británie (kteří ve svých zemích dříve
tvím programu HyperRESEARCH (Researchware, pracovali v Outward Bound). Terénní poznámky
1998), analyzujícím kvalitativní data. Nejdříve jsme popisují atmosféru začátku dvanáctidenního kurzu
všechny odpovědi kódovali a kódy pak kategori- Intertouch 1997:
zovali do skupin: výsledky kurzu, edukační proces. V 16.16 byla skupina dvaceti šesti lidí s šátky
Nakonec byly kódy spojeny dohromady do hlavních na očích odvedena do Planetária v centru Prahy
témat pod každou kategorií (tabulka č. 1, str. 26).
na promítání hvězdné oblohy a naší celé galaxie.
Poté, co jsme se představili, nás instruktoři spojili
lanem, odvedli do tramvaje a vzali nás na krátkou
Obr. 2: Pět fází tvorby dramaturgie (podle Z. Paulusové)
procházku Prahou. Cesta pokračovala chůzí v malých skupinkách, před námi se v podvečerním šeru
objevovaly nejrůznější postavy. Mezitím, co instruktoři převlečení do různých kostýmů hráli místní příběhy, se setmělo. To bylo naposled, co jsme viděli
Prahu, poté nás dvě hodiny v noci vezli na český
venkov. Přijeli jsme v noci, mlha se válela po polích
a byl čas jít spát.
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Aktivity

(fáze 1 až 4) Dramaturgie předkurzem
Plánování před kurzem zahrnuje jak teoretickou,
tak praktickou dramaturgii: výběr témat a jejich
integrace do programu a her, které vytvářejí scénář.
(fáze 5) Dramaturgie na kurzu
Během kurzu instruktoři mění scénář a reagují tak
na potřeby účastníků.
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Následující aktivity, které byly součástí scénáře,
uvádíme, abychom ilustrovali význačné rozdíly,
kreativní a inovační povahu programů ve srovnání
s tradičními fyzickými aktivitami:
• Komunikační a kreativní aktivita se týkala
výběru partnera očním kontaktem. Poté jsme vedli hodinovou „konverzaci“ kreslením v tichosti.
• Téma jedné aktivity vycházelo z knihy „Fahrenheit 451“ podle Raye Bradburyho. Vstávali jsme
za svítání, „naše knihy byly spáleny a naší větou
byla slepota“. Aktivita zahrnovala komunikaci
a důvěru ve skupině šesti „slepých“ účastníků,
kterou vedl jeden z nich. Jedinci se drželi
za ruce a nesměli mluvit. Pouze ten, který vedl,
viděl. Přes dvě a půl hodiny jsme šli různým
terénem a nakonec jsme byli od „slepoty osvobozeni“.
• „Dotek“ se stal pravidelnou aktivitou, při které
každý účastník představil svoji zemi a zvyky.
• Vytvořili jsme své vlastní hudební videoklipy
ke známým písním a připravovali jejich produkci
necelé dvě hodiny.
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• Ekosystémy, tak se jmenovala týmová hra, která
byla fyzickou i psychickou výzvou. Nejprve
jsme vytvářeli strategii sběru potravy, abychom
zachovali různé ekosystémy. Členové skupiny
pak vyběhli do lesa, aby našli potravu, která by
ochránila každý ekosystém. Jednotlivý časový
úsek představoval jedno roční období a ke sběru
potravy a zachování ekosystémů pro čtyři roční
období jsme užívali různých strategií.
• Ráno probíhaly taneční a dramatické aktivity
a odpoledne skalní lezení a orientace.
• Hra s názvem Pointilismus se týkala reprodukce
proslulého mistrovského díla použitím mnoha
teček. Čtyři týmy obdržely známou malbu,
kterou měly zkopírovat na plátno. Barvy byly
dvacet metrů od obrazů, mohli jsme se k nim
dostat pouze skákáním a malovat pouze palcem
u nohy. Palce u ruky a nos jsme použili v dalších
fázích hry.
• Jeden večer nás čekala taneční párty, která
začala klasickým tancem a hudbou třicátých
let; pak následovala doba války – čtyřicátá léta;
padesátá léta a tedy věk rock-n-rollu; šedesátá
léta ve znamení sexu, drog a květin; punk
sedmdesátých let a svoboda osmdesátých
a devadesátých let. Každý účastník dostal
nějakou roli, kterou pak musel sehrát ve vhodném kostýmu, aby odpovídal danému období.
• Hra Camel Trophy se nám představila televizním
sestřihem ze skutečného závodu. Normálně
se při něm cestuje v džípech Range Rover hustou džunglí nebo pouští. Ale našimi dopravními
prostředky byly čtyři obrovské traktorové duše
pro tři týmy po osmi, které jsme kutáleli po zemi. Závod mezi třemi družstvy probíhal přes
mokrou louku, borový les, podél úzkého údolí
a přes potok. Na trase byly „speciální stanoviště“
s úkoly (například orientace nebo lanový most),
které posunovaly skupinu dále. Pak jsme putovali
skrze zapáchající bažinu a podél dalšího úzkého
údolí do mělké řeky. Po půlkilometrovém zápasu
s pneumatikou po dně řeky, které bylo pokryté
kameny, jsme museli vyšplhat strmým a úzkým
úsekem nahoru.
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Výsledky participantního pozorování
kurzu Intertouch 1997
z pohledu účastníka

Úvod v planetáriu se zaměřil nejdříve na vesmír, pak
na planety a Zemi, posléze na Čechy, Prahu a jedince kurzu, přičemž zdůrazňoval mezinárodní téma
kurzu. Prvních několik dní ve středisku se zaměřilo
na motivaci účastníků pomocí intenzivních aktivit
a vedení instruktorů (Petrová, 1997). Během kurzu
bylo mezinárodní téma dále obohaceno o „doteky“
od účastníků jednotlivých zemí. Češi, Angličané
a Finové měli jídlo a alkohol, Kiwi maorské „Haka“,
Australané zpíváním demonstrovali různé kultury.
První večer jsme se navzájem pozdravili s tématy
z různých zemí. Atmosféra byla relaxační, se svíčkami a terapeutickým aroma. Žíněnky ležely na podlaze a večer byl plný smíchu a důvěřivých doteků.
Kurz používal objevování jinými smysly než zrakem
a mluvou. Aktivita Fahrenheit 451 vedla ke značné
důvěře u těch, kteří vedli „slepé“ kolegy. Účastníci si také uvědomili použití dalších smyslů jako je
hmat a čich a také s jakými těžkostmi se setkává
nevidomý.
Aktivity s hraním rolí umožnily účastníkům jednat v různých úlohách. MTV videa byla fantasticky
choreograﬁcky zpracována s neuvěřitelným načasováním a profesionální práce s kamerou přinesla
udivující výsledek, který byl později zhodnocen během slavnostního předávání Oskarů. Při tanečním
večírku účastníci perfektně sehráli každé období.
Pro mnohé nebylo lehké zvládnout danou roli, protože byly vybrány vedoucími a každý jedinec vždy
dostal postavu, která se zcela lišila od jeho povahy.
Různost kreativních aktivit přinesla výsledky, které
předčily očekávání mnohých účastníků. Na začátku
hry Pointilismus bylo těžké uvěřit, že je možné vytvořit kvalitní obrázek pouze použitím prstů. Přesto
bylo výsledné plátno téměř k nerozeznání od originálního obrazu. Každý si užil spoustu legrace a měl
barvu všude po těle, od hlavy až k patě.
Nejnáročnější fyzickou aktivitou byla Camel Trophy,
která skončila za tmy; všichni byli značně unavení. Mnozí pociťovali vyčerpání, ale společné úsilí
všech tří týmů vedlo k velkolepé oslavě sedm hodin
po startu.
Díky intenzitě této hry všichni poznali své fyzické limity. Skočili jsme do sprchy a pak relaxovali v týmu
a vzájemně se masírovali (terénní poznámky, srpen
1997).
Na konci prvního týdne, který byl intenzivní a vedený převážně instruktory, se rychlost kurzu zpomalila a účastníci získali větší zodpovědnost (Intertouch, 1997).
Psali jsme na velký papír o každém z nás, přezdívky, věci, které máme rádi, to, co by se mohlo dělat
lépe, aktivity, které se nám líbily, a každému ještě
pohlednici. Takto se výtečně podařilo získat tolik
potřebnou zpětnou vazbu, na konci dopoledne
jsme byli všichni duševně vyčerpaní. Atmosféra
důvěry, kooperace a emoční bezpečnosti pomohla
skutečným pocitům, které byly vyjádřeny mnoha
způsoby (terénní poznámky, srpen 1997).
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Tato aktivita ilustrovala jak duševní, tak emoční aspekty kurzu. „Plachty“ s reﬂexí jsme si vzali
na noční „sólo“, kde byl čas přemýšlet nad komentáři. Poslední část kurzu se skládala z cesty přes
český venkov ve skupinách po třech, abychom
se dozvěděli více o české kultuře, „vydělali jmění“
a našli místo, kde můžeme jíst a spát. Moje terénní
poznámky ilustrují, jak se odvíjel scénář, abychom
dospěli k silnému konci kurzu. Vzali jsme si pouze
oblečení, ve kterém jsme byli oblečeni, a kartáček
na zuby. Příběhy, které jsme vyprávěli po svém
návratu o čtyřiadvacet hodin později, ukazovaly
na velkou štědrost a ochotu místních Čechů. Při
svíčce jsme společně psali básničky a přednášeli
v naší vlastní Společnosti mrtvých básníků. Každý
vyjadřoval silné emoce o přátelích z kurzu a o milovaných ve vzdálených zemích. Cesta pak pokračovala uskutečněním „služby“, která zahrnovala
čištění křovinatých porostů v lese, poté slaňování
a lezení na skále. Poslední večer jsme sehráli koncert pro zhruba padesát místních dospělých a dětí,
jehož příprava trvala necelých šest hodin. Tématem
pro hru byla cesta letadlem do různých částí světa
a „doteky“ z každé země. Ohlas nadšeného publika
naznačil, že všichni jsme ten večer hráli dobře (terénní poznámky, srpen 1997).
Mnoho aktivit bylo zaměřeno na metafory ze „skutečného života“. To jsem si ve svých terénních
poznámkách naznačil v rámci poslední aktivity,
kterou byla „létající liška“ postavená nad jezerem
ve starém lomu. Představovala metaforu velkého
kroku, který budeme muset brzy udělat ve skutečném světě, co se týče nových myšlenek, energie
a vědomosti, že „mohu udělat vše“. Měli jsme také
čas napsat vlastní vzkazy každému z nás. Ty jsme
vložili do obálek, které si každý otevřel až po návratu domů. Dobrodružství, jež jsme společně prožili,
bylo vzrušující, aktivity rozmanité a nové. Poslední
reﬂexe skončila mnoha slzami (terénní poznámky,
srpen 1997).
Tým instruktorů pomohl vytvořit atmosféru a učební prostředí pomocí „dramaturgie“ a také díky
množství aktivit. Tito lidé byli také důležití pro motivaci k realizaci aktivit a jejich reﬂexi. Český přístup k reﬂexi kurzů se ukázal jako velmi rozmanitý,
zahrnoval soﬁstikované metody reﬂexe prožitků.
Prožitek zarámovaly imaginární scenérie spíše než
skutečné situace. Tým instruktorů reagoval na potřeby skupiny, byl ﬂexibilní a kreativní ve změnách
programu. Instruktoři se také účastnili mnohých
aktivit, což vytvářelo užší vztah mezi nimi a účastníky. Olga Petrová, hlavní koordinátorka kurzu Intertouch, naznačila, že Intertouch 1997 rozvinul
myšlenku, vytvořil kurz a nalezl formy pro témata.
Intertouch 1998 reformoval a přetvořil předchozí
kurz, odstranil nedostatky (Petrová, osobní konzultace, 12.12. 1999),
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Výsledky participativního pozorování
kurzu Intertouch 1998
z pohledu instruktora

Mé zapojení do tvorby a reﬂexe kurzu mě více přesvědčilo o důležitosti plánování dramaturgie, kreativity a ﬂexibility instruktorů tak, aby byli schopni
reagovat na potřeby skupiny. To bylo na tomto kurzu obzvláště důležité, protože iniciativní hry na sebe nenavazovaly, stejně jako na kurzu v roce 1997,
a přesto byli instruktoři přesvědčeni, že se dramaturgie značně zlepšila. Plánovaný scénář se změnil
pouze sotva znatelně během prvního týdne. Poslední čtyři dny kurzu byly změněny, protože původní
myšlenky se nezdály být vhodnými. Přes tyto změny měl tým instruktorů pocit, že se konec kurzu jevil jako uspěchaný a nedosáhl žádoucí vliv.
Během kurzu se instruktoři na konci dne pravidelně scházeli, probírali potřeby účastníků a rozebírali naplánovaný scénář. Tato setkání často trvala
dvě až tři hodiny, dokud se instruktoři nedohodli
na „nejlepší“ variantě. To bylo pro mě a ještě další
dva instruktory frustrující, protože jsme zvyklí dělat
rozhodnutí rychle, ne ve tři ráno! Tento problém
však vznikal ze dvou důvodů: komunikace v angličtině činila některým českým instruktorům problém;
anglický instruktor a já jsme si dostatečně neuvědomovali důležitost správné „dramaturgie“.
Ačkoli se vyskytly problémy v pracovních stylech
v týmu instruktorů, vytvoření dramaturgie kurzu
bylo nejdůležitější podmínkou pro úspěch. Instruktoři a účastníci vytvořili podpůrnou a pozitivní atmosféru a učební prostředí. Aktivity nabídly každému výzvu, ačkoli jejich intenzita a okamžité další
navazování vedlo k tomu, že účastníci vyžadovali
volný čas nebo pouze chvíli na relaxaci s ostatními.
Během reﬂexí se někteří z nich necítili pohodlně
při diskusi kvůli jazykové bariéře, což znamenalo,
že někteří jedinci dominovali. To vedlo k potřebě
většího množství reﬂexních technik, zvláště v malých skupinách, ve kterých se vyskytovalo více lidí.
Tyto reﬂexe vyžadovaly více času, i pro „doteky“,
které se musely vměstnat mezi aktivity. Instruktoři se pokusili zhodnotit kurz okamžitě po odjezdu
účastníků. Opět došlo ke střetu názorů, zvláště
kvůli tomu, že tým byl unavený a emoce vzedmuté,
proto se tento způsob ukázal jako neefektivní.
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Výsledky z odpovědí účastníků

Tabulka 1 uvádí počty a procenta odpovědí na každé z konečných témat šest měsíců a jeden a dva
roky po kurzech 1998 a 1997. Čísla vyznačená
tučně znamenají odpovědi na otevřené otázky
o vlivech kurzů a faktorech způsobující tyto vlivy.
Všechny ostatní jsou odpověďmi na speciﬁcké, otevřené otázky šest měsíců po kurzu.
Tab. 1: Shrnutí procent a počtů odpovědí účastníků
po kurzech Intertouch 1997 a 1998 pro každé z témat
odstup od kuzu
jednotky
∑ účastníků
∑ respondentů
Osobnostní
rozvoj
Interpersonalní
rozvoj
Profesní rozvoj
Vliv
Program kurzu
Skupina
Aktivity
Atmosféra
Instruktoři

INTERTOUCH 97 INTERTOUCH 98
6 měs. 2 roky
6 měs. 1 rok po
n
% n
% n
% n
%
25 100 25 100 30 100 30 100
14 56 17 68 8 27 10 33
VÝSLEDKY KURZU
13

93 16

94

11

79 15

88

5 36
7 50 9 53
EDUKAČNÍ PROCES
13 93 5 29
5 36 5 29
13 93 6 35
9 64 5 29
9 64 6 35

Výsledky kurzu

88

8

80

7

88

5

50

4
4

50
50

6

60

6 75
5 63
8 100
3 38
7 88

5
4
3
5
3

50
40
30
50
30

7

Za klíčové téma obou kurzů 1997 a 1998 téměř
všichni respondenti označili aspekt osobnostního
rozvoje (šest měsíců a dva a jeden rok po kurzu).
O něco menší počet respondentů udal interpersonální rozvoj jako další hlavní téma, ačkoli údaje klesly na polovinu (jeden rok po kurzu 1998).
Polovina respondentů 1997 komentovala, že kurz
měl na ně vliv a způsobil nějakým způsobem změnu (šest měsíců po kurzu). Konkrétně zpozorovali
zlepšení v sebepojetí a důvěře, ve vztazích a přátelství. Dva roky po kurzu byl vliv na účastníky různý
a ukázal, že změny šest měsíců po kurzu, naznačené v tabulce 1, zůstaly stejné, jen s lehkým procentuálním nárůstem. I přes malý počet odpovědí
od účastníků (podobné odpovědi jsme získali šest
měsíců po kurzu 1998) jeden člověk zmínil sebedůvěru. Jeden rok po kurzu 1998 méně než polovina
uvedla sebedůvěru a pouze jeden napsal přátelství.
Následují odpověď je od jednoho respondenta,
který popsal, že vliv se vztahuje k nárůstu důvěry,
zlepšení sebepojetí a přátelství. Také ilustruje, jak
aktivity přinášely metafory a příležitost transferu
do skutečných životních situací:
Nejúžasnější prožitky v mém životě. Byl jsem
schopen komunikovat s lidmi na mnoha úrovních. Přemýšlím o úžasných přátelích, se kterými
jsem se setkal na kurzu Intertouch. Často, když
jsem ve špatné náladě a v depresi, vzpomenu si
na skvělý čas a příjemné pocity, které jsem na kurzu prožíval. Když rádio hraje Here comes the Sun,
vzpomenu si na naše MTV hudební video, které
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proběhlo během jednoho odpoledne s použitím
omezených zdrojů. Poté, co jsem se vrátil do Států,
a nebyla to lehká doba, měl jsem více důvěry a pocitů vnitřní krásy, než jsem kdy předtím cítil.
Studie dalších Outward Bound a kurzů výchovy
v přírodě ve světě (Wetmore, 1972, Ewert, 1986
a Hattie, Marsch, Neill a Richards, 1997) se zmiňují
o podobných efektech vztahujících se k osobnostnímu rozvoji s aspekty sebepojetí jako hlavního
výsledku. Metodologie používaná v těchto studiích byla převážně kvantitativní a používala změny
v hodnocení na Likertově škále odpovědí. Výhodou
použití kvalitativního přístupu v této studii kurzů
Intertouch bylo získání různých osobních odpovědí
o vlivu kurzu. Deskriptivní odpovědi naznačily mnoho pocitů, emocí a transferu učení (Gass, 1985),
který kurz vyprovokoval. Tento bod je ilustrovaný
následující odpovědí účastníka kurzu. I když kvantitativní přístup by mohl zaznamenat zvýšenou
sebedůvěru a interpersonální dovednosti, bylo by
obtížné zaznamenat skutečný vliv:
Mé sebevědomí narostlo, ale největší nárůst byl
v mých interpersonálních dovednostech. Intertouch mi umožnil podívat se na to, jak jsem žil
svůj život a co jsem chtěl změnit. Častěji sám reﬂektuji to, co jsem udělal a jak jsem to udělal. To
jsem před kurzem nikdy nedělal.
Deskriptivní popisy účastníků ukázaly některé prvky transferu, které se vztahovaly k edukačnímu procesu a výsledkům kurzu:
Nejprve musím zdůraznit, že po kurzu jsem si založil svoji vlastní nahrávací společnost. To se stalo
okamžitě po jeho skončení. Nikdy jsem si nemyslel, že bych měl odvahu uskutečnit tento projekt
nebo takovou důvěru v ostatní. V mé hudební
profesi existuje mnoho výzev a ta největší je udržení skupin a zabránění jejich rozpadu. S dovednostmi, které jsem se naučil na kurzu Intertouch,
vím, že skupina je tým a musí uvolnit frustrace
ve vhodných oblastech, jinak se rozpadne. To je
velmi podobné tomu, co jsme se naučili na kurzu.
Tam jsem také porozuměl sám sobě, abych dosáhl
tohoto cíle. Pokud bych si nevěřil, jak mohu přimět
ostatní, aby věřili mně? Intenzivní kurz mi ukázal, že mohu udělat vše, co si přeji a s dostatkem
myšlenek a důvěry mohu uskutečnit svůj projekt.
Ale pravděpodobně nejlepším přínosem kurzu Intertouch byla pro mě schopnost plně porozumět
lidem, což je dovednost, kterou jsem předtím nikdy
nepoužil. Získání přátel po celém světě mi ukázalo,
že dobří kamarádi skutečně existují... Účast na kurzu byla pro mne odrazovým můstkem k dosažení
cílů a zlepšení se ve snadno dosažitelných cílech.
Pouze pět respondentů z kurzu 1997 a čtyři z kurzu 1998 se šest týdnů po kurzu zmínili o profesionálním rozvoji. Velmi malou zmínku o tomto aspektu učinili účastníci rok či dva roky po kurzu. Ačkoli
profesní rozvoj nebyl cílem kurzu Intertouch, výsledky podporují názor Richardse (1994), že tento
typ kurzu musí být přizpůsoben potřebám klientů,
pokud chtějí dosáhnout svých cílů.
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Klíčové elementy
edukačního procesu
Výsledky z této části studie rozvinuly pět témat
vztahujících se ke klíčovým elementům edukačního
procesu v produkování výsledků kurzu naznačených výše: program kurzu využívající dramaturgii, aktivity nebo „hry“, atmosféra nebo učební
prostředí, facilitace a plánování týmu instruktorů
a skupina účastníků. Tyto faktory byly také identiﬁkovány Holcem (1994b), který naznačil, že byly
základními atributy České cesty. Každý z těchto faktorů si probereme detailně.

Program kurzu

ilustrační foto © Zdeněk Beneš Cimrman

Téměř všichni respondenti zmínili šest měsíců
po kurzech aspekty programu. Ten byl také hlavním důrazem zmiňovaným v odpovědích rok a dva
roky poté. To vypovídá o důležitosti programu, jako
u ostatních aspektů edukačního procesu se projevil také pokles ve vztahu k výsledkům kurzu více
než jeden rok po kurzu. Martin (1998) naznačil,
že „dramaturgie“ je mnohem více než sled aktivit.
Šlo o sled vln, které byly fyzické, psychické a emoční, ale také rozvíjely atmosféru a učební prostředí.
Scénář spojuje různé aktivity, rozvíjí hudební divadelní hru s předehrou a několika akty. Důraz kurzu
Intertouch a dalších kurzů PŠL je kladen na plánování a zvláště na rozvoj dramaturgie kurzu, která,
jak naznačil Holec (1994b), je metodou programu
kurzu, jenž odlišuje „českou cestu“ od ostatních
metod dobrodružné výchovy.

Holistický přístup byl identiﬁkován jako důležitý
faktor výchovy prožitkem (Carver, 1996; Cooper,
1994; Luckman, 1996), výchovy v přírodě (Ford,
1981) a dobrodružné výchovy (Hayllar, 1990; Hopkins a Putnam, 1993). Tento přístup k procesu
kurzu se zdá být v „české cestě“ dosažen a je naznačen v následujícím komentáři účastníka jeden
rok po kurzu Intertouch 1998: Pravidelná diskuse
po aktivitách nám umožnila vstřebat nové prožitky a vytěžit z nich maximum. Nabitý program
zaplňující celý týden, do kterého byly v rovnováze
poskládány fyzické a duševní aktivity a relaxace,
vytvořil pocit stálého štěstí, kterého nebylo možné
dosáhnout po kurzu. Rovnovážně rozložené týmové a individuální úkoly byly vhodné k dosažení pocitů individuality, svobody, nezávislosti; týmová
práce zlepšila interpersonální chování.
Výsledky také naznačily, že hry používané na kurzu
Intertouch umožnily účastníkům hrát si a pracovat
jako děti (Martin, 1997). Torkildson (1995) tvrdí,
že hra se váže na aktivity dětí nebo dětské chování u dospělých. To zvýšilo nabuzení a činnosti byly
živé, pestré, kreativní a nové. Následující odpověď
účastníka (dva roky po kurzu 1997) to ilustruje:
Pokud ztratíme schopnost hrát si, tak už nikdy nic
nenajdeme. To znamená, že již víme vše a že už tu
nemusíme být.
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Aktivity

Jak bylo naznačeno výše, mnohé z českých aktivit
jsou „hry“ vymyšlené instruktory. Hry používané
v PŠL jsou v kontrastu k tradičním programům OB
jako ve Velké Británii, na Novém Zélandu, v Austrálii, které nabízí hlavně fyzické aktivity v přírodě.
„Česká cesta“ facilitace často zahrnovala aktivity
používající fantazii spíše v imaginární scenérii než
ve skutečném rámci. Priest a Gass (1997) popsali
tento přístup jako více soﬁstikovanější než „nechávat mluvit samotný prožitek“. Během kurzu Intertouch byli účastníci vyjmuti ze svých komfortních
zón a učili se prostřednictvím různých aktivit. Téměř všichni respondenti se zmínili o fyzických aktivitách šest měsíců po kurzu. Účastníci naznačili,
že fyzické aktivity v přírodě byly tím hlavním, co je
vytrhlo z jejich pohodlných zón. Přesto toho bylo
dosaženo také mnohými kreativními aktivitami,
o kterých se zmínilo šest respondentů z každého
kurzu. Pouze šest mluvilo o různých typech aktivit
dva roky po kurzu a tři jeden rok po kurzu. Z toho
můžeme usuzovat, že procesy v programu kurzu
jsou důležitější než aktivity samotné (po šesti měsících).
Směs duševních, fyzických a emočních výzev (mysl,
tělo a duše) byla záměrně plánovaná, aby zahrnovala celou osobu, byla částí „dramaturgie“. Tento
holistický přístup je považován jako důležitý v programech výchovy prožitkem a zkušeností (Anderson, Boud a Cohen, 1995) a dobrodružné výchovy
(Hopkins a Putnam, 1993). Boud, Cohen a Walker
(1991) také identiﬁkovali holistický proces, který
byl sociálně a kulturně konstruován jako důležitý
předpoklad učení prožitkem a zkušeností. Intertouch začlenil do programu také další aspekty jako
jsou sociální, kulturní, hudební a dramatické. To
bylo jasně zřejmé v plánování Intertouch programu
a také v odpovědích účastníků, jak je možné vidět
níže: Široký záběr aktivit – fyzické, sociální, intelektuální a spirituální a mnohé další různé formy
aktivit jsou také velmi důležité. Myslím si, že by
byl každý na jednom z takových programů postaven před nějakou výzvu a byl by vytržen ze svých
komfortních zón v jedné z těchto aktivit.
Hopkins (1985) a Kraft a Sakofs (1991) naznačili, že aktivity prožitkem a zkušeností v přírodě by
měly být reálné a smysluplné. Následující odpověď
účastníka naznačuje, že tohoto bylo na kurzu Intertouch dosaženo pomocí her, které umožnily účastníkům si hrát:
Šlo o hru, nebylo nebezpečné zkusit nové věci,
bylo to více skutečné (někdy se mi zdá, že situace na kurzech jsou dokonce skutečnější než realita
sama). Byla to sranda, rád si hraji. Nebylo to výchovné. Bylo to spojeno s myšlenkou užít si legraci. Byla to dovolená, kam jedete, abyste si to užili
a neuvažujete o tom v té chvíli jako o výchově, to
až později (když je dlouho po kurzu).
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„Česká cesta“ přinesla novou perspektivu o výchově
prožitkem a zkušeností dvěma australským instruktorům, kteří byli účastníky kurzu v roce 1998:
Profesionálně to otevřelo mou mysl jiným způsobům dosažení osobnostního růstu. Umožnilo mi
to mnohem více přemýšlet o alternativních aktivitách a metodách tvorby programů. Pravděpodobně nejdůležitější věcí byla realizace efektivnosti
umisťování lidí mimo jejich komfortní zóny jinak
než fyzicky. Rozšířilo to moji deﬁnici výchovy prožitkem a zkušeností a jejich aplikace v kontextu
OB. Uvidíme, jaký to bude mít vliv na program
australského OB.

Atmosféra/učební prostředí

Asi dvě třetiny respondentů z kurzu 1997 se zmínily o „skvělé“ nebo podpůrné atmosféře ne
šest měsíců po kurzu, ale pouze opět dva roky
po kurzu. Pouze tři účastníci se zmínili šest měsíců po kurzu 1998 a pět při pozdějším dotazování.
Sakofs a Armstrong (1996) upozorňují, že vytvoření bezpečného, důvěrného prostředí je důležité
pro maximalizaci učebních příležitostí a mělo by
být důležitým faktorem ke zvážení v plánování
kurzu a během kurzu. Pozitivní poznámky od respondentů kurzu Intertouch tento názor podpořily.
Následující poznámka je od jednoho účastníka dva
roky po kurzu 1997, naznačuje důležitost učebního
prostředí: Teorie, že vaše prostředí ovlivňuje porozumění věcem a smyslové vnímání, je jasně zřetelná na kurzu, a to by mohlo být hlavním faktorem
v práci, kterou vykonáváte.

Instruktoři

Během kurzu Intertouch přispěla diverzita týmových instruktorů k jeho silným stránkám, ale také
způsobila těžkosti ve vlastním řízení kvůli rozdílným pracovním stylům a komunikaci v angličtině,
která byla pro mnohé instruktory druhým jazykem.
Priest a Gass (1997) kategorizovali efektivní vůdcovství instruktorů do kombinace „tvrdých“ dovedností (technické dovednosti, bezpečnost a dovednosti týkající se přírodního prostředí) a „měkkých“
dovednosti (instrukce a organizace). Ačkoli byly
na kurzech Intertouch zdůrazňovány „tvrdé“ dovednosti během fyzických aktivit v přírodě, „měkké“
byly velmi důležité pro tvorbu podpůrné atmosféry
a učebního prostředí pomocí rozvíjení „dramaturgie“ a také různými aktivitami. Šest měsíců po kurzech se dvě třetiny kurzu 1997 a téměř všichni
z kurzu 1998 zmínili pozitivně o instruktorech, jedna třetina se o nich tak vyjádřila i později. Důležitou roli instruktorů můžeme ukázat na následující
odpovědi: Hlavním faktorem (efektu kurzu) byla
pravděpodobně excelentní práce instruktorů a perfektní detailní příprava kurzu Intertouch 1998.
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Závěry

Instruktoři byli zvláště důležití ve facilitaci pomocí
efektivní komunikace o smyslu programu, a moti- Studie ukázala, že použití dramaturgie bylo efektivvovali pro hry. Přesto byla ale reﬂexe méně struk- ní metodou plánování kurzu, který nabízí účastníturovaná. Na začátku instruktoři kladli účastníkům kům holistickou výchovu prožitkem. Spojuje aktiotevřené otázky a pak reagovali podle odpově- vity fyzické, umělecké, dramatické, divadelní a hudí. Australský instruktor OB vyslovil šest měsíců dební. Respondenti naznačili (šest měsíců i dva
po kurzu Intertouch 1998 tento názor: Velmi dů- roky po kurzu), že facilitace instruktorů a integraležité pro prezentaci a uvedení aktivit. Mírně důle- ce skupiny účastníků byly faktory úspěchu kurzu,
žité pro reﬂexi aktivit. Jejich energie při zadávání zvláště ve vytvoření pozitivní atmosféry a učebního
a vedení aktivit byla inspirující a hry fungovaly. prostředí. Ačkoliv byly tyto faktory silně naznačeny
Jejich role při reﬂexi byla všeobecně menší než šest měsíců po kurzu, šest nebo méně odpovědí
u instruktorů zde (OB Australia), ne nutně méně jsme obdrželi pro každý faktor jeden a dva roky
efektivní, ale byli méně zapojení do činnosti.
po kurzu. Hlavní cíle kurzu – osobnostní a interpersonální rozvoj – byly stále evidentní až dva roky
po kurzu. To znamená, že elementy edukačního
Skupina účastníků
Pouze pět nebo méně respondentů ve všech dota- procesu jsou důležitými katalyzátory změny, ale
zováních po kurzu identiﬁkovalo skupinu jako dů- účastníci je spatřují jako méně důležité v dosažení
ležitý faktor v učebním procesu. Mortlock (1984), některých cílů šest měsíců po kurzu kvůli dalším
Hunt (1989), Priest (1990) a Hopkins a Putnam vnějším faktorům.
(1993) naznačili, že prožitky ve skupině jsou dů- Výsledky podpořily tvrzení Barreta a Greenawaye
ležité při dobrodružné výchově, zvláště v dosažení (1995), že použití kvalitativních metod je efektivcíle interpersonálního rozvoje. Jak bylo naznačeno ním způsobem zkoumání složitého jevu a mnoha
dříve, interpersonální rozvoj byl hlavním výsledkem proměnných výchovy v přírodě (lidé, proces a výobou kurzů Intertouch. Konkrétně téměř dvě třeti- sledky) a Outward Bound (Sakofs a Armstrong,
ny respondentů se šest měsíců a dva roky po kurzu 1996). Deskriptivní popisy účastníků ilustrovaly
1997 zmínily o přátelství vytvořených na kurzech. některé prvky transferu, které spojují edukační proMé vlastní participantní pozorování slupiny 1998 ces a výsledky kurzu. Tato studie podpořila názor
naznačilo, že účastníci se nezdáli být tak „stme- Hattie, Marshe, Neilla a Richardse (1997), kteří nalení“ jako účastníci na konci kurzu 1997. To zna- značili, že studie výsledků jsou limitovány, pokud
mená, že navzdory plánování dramaturgie kurzu, nejsou spojené se zjišťováním edukačních procesů.
skupinové iniciativní hry a protikladné individuální Implikace tohoto výzkumu lze uplatnit v oblastech
potřeby mohou instruktorům ztížit přizpůsobení výchovy v přírodě a dobrodružné výchovy, protože
scenérie, aby uspokojili požadavky všech účastníků. mnohé z těchto programů se soustředily primárně
To bylo také podpořeno názorem Paulusové (osobní na rozvoj pomocí fyzických aktivit v přírodě. Mekonzultace, prosinec 1999), která řekla, že účast- toda rozvoje „dramaturgie“ a nové aktivity „české
níci přicházejí na kurz s odlišným očekáváním než cesty“ mají co nabídnout dalším organizacím výjsou cíle kurzu. Odpovědi účastníků také ukazu- chovy prožitkem a zkušeností v problematice výcvijí, že čtyři zmínili přátelství šest měsíců po kurzu ku instruktorů a holistického přístupu.
a jeden pak rok po kurzu 1998. Následující komen- Vyžaduje to ale dlouhou dobu plánování, vysoký
tář přesto ilustruje důležitost skupiny pro rozvoj počet instruktorů, dobrovolnost a neziskovost. To
přátelství: Úzké spojení skupiny bylo fenoménem. jsou faktory, které pravděpodobně nejsou realisticBylo neuvěřitelné, že při opakované návštěvě Čech ké pro profesionální „standardně nalajnované“ kurjsem znovu navázal kontakty, jako kdyby se nic zy ostatních organizací.
nezměnilo. Kurz podporoval tento kontakt a posílil
vztahy mezi účastníky. Samota byla také faktorem, protože my jsme byli hlavně těmi, kteří činili
atmosféru speciální a hry nám pouze pomáhaly,
abychom toho dosáhli. Těsnost prostředí byla také
klíčová a vždy se zdálo, jako kdybychom byli v novém, divném světě, který plynul lehkou rychlostí.
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v projektech zážitkové pedagogiky
Souhrn: Tato studie nabízí možný způsob práce

s praktickou dramaturgií při přípravě a realizaci
programů či dlouhodobějších projektů zážitkové
pedagogiky. Vychází přitom z metodiky dramatické
výchovy, která zpracovává otázku vyhledání a pojmenování aktuálních témat při práci se skupinou,
volení vhodných herních situací a následné hledání cest symbolického ztvárnění zvolených témat
v situacích jevištních. Hledání paralel mezi dramaturgicko-režijní prací a zážitkovou pedagogikou
se opírá o dva stěžejní procesy – proces tematizace
a symbolizace, jejichž ovládnutí lze využít jednak
jako metodu při přípravě zážitkových programů,
ale také jako jejich samotný „učební“ obsah.

Klíčová slova:

TÉMA, TEMATIZACE, SYMBOL,
SYMBOLIZACE, KOMUNIKACE,
HERNÍ SITUACE, DIVADLO, VÝCHOVA

ENGLISH
Summary: This study offers a possible way of
work with practical dramaturgy when preparing
and realizing programmes or long term projects
of experiential education. It is based on the
method of drama education, which deals with
the question of looking for and naming actual
themes for the groupwork, choosing suitable
game situations and then ﬁnding out ways of
a symbolic ﬁguration of the chosen themes in
stage situations. Looking for parallels between
drama-directing work and experiential education is based on two main processes – process of
thematization and symbolization, their mastering is possible to use as a method for preparing
experiential programmes but also as their own
“learning” content.
Keywords:

Jednou z oblastí, která využívá zážitkové pedagogiky jako nejvhodnějšího způsobu výchovného
vedení, je oblast zaměřená na osobnostně sociální
rozvoj. Programy zacílené na komunikaci, spolupráci, jednání a sebereﬂexi účastníků využívají velmi často práce s modelovými, herními či symbolickými situacemi, které jsou speciﬁcké tím, že v nich
lidé jednají v rámci předem stanovených pravidel
či dohod, rozehrané situace nejsou součástí jejich
reálného osobního života a slouží k následné reﬂexi. Teprve získané zkušenosti z herního jednání,
pojmenované v rámci společné reﬂexe, mají ambice přesahovat do osobnostní struktury účastníků
a rozšiřovat jejich životní obzor. V každém případě
vyžaduje příprava takových programů schopnost
uzpůsobovat jednotlivé aktivity konkrétní skupině a situaci, schopnost nacházet a volit taková
témata, která danou skupinu skutečně osloví, ale
především schopnost uchopit a “přetavit” do konkrétních programů témata, která spontánně přináší během vlastní práce skupina sama. V následné
části se však nejprve pokusím nastínit, čím nás
může v tomto směru inspirovat oblast dramatického umění z hlediska obsahu.

03_jaro05_bezobalu.indd 31

THEME, THEMATIZATION, SYMBOL,
SYMBOLIZATION, COMMUNICATION,
GAME SITUATION, DRAMA,
EDUCATION

11.4.2005 13:52:53

teoretník

32

Mezilidská komunikace
a dramatické umění
V dnešním světě je na člověka kladen obrovský
nárok v uvědomování si rozdílů mezi diferentními
koncepty života a formami vědění, z čehož pak
vyplývá i potřeba změny chování a jednání v situacích každodenního života při nejrůznějších střetech,
konﬂiktech a konfrontacích. Je třeba vzdát se jediného pohledu na svět a přijmout, že na každou
otázku existuje několik rovnoprávných odpovědí,
vycházejících nejen z rozdílných socio-kulturních
podmínek, ale také z nepřeberného množství rozdílných individuálních zkušeností. Přijetí tohoto faktu
je na jednu stranu velmi osvobozující, na stranu
druhou však vyžaduje tento přístup dostatečně otevřenou komunikaci založenou na rovnoprávnosti,
která klade obrovské nároky na toleranci i celkovou
změnu myšlení. Člověku již není předkládán žádný
obecně platný návod, jak by měl chápat tento svět.
Naopak – dnešní člověk by měl být schopen vytvářet si svůj individuální systém hodnot, podle kterého by mohl žít nejen v souladu s ostatními, ale také
v souladu se svým svědomím. To je úkol na většinu
života, přesto je mu však v dnešní koncepci výchovy
a vzdělávání stále věnován minimální prostor. Jedním z důvodů může být také nepřipravenost a neznalost toho, jak tuto oblast pedagogicky uchopit.
Kde hledat inspiraci a jak vyučovat předmět, jehož
obsahem by měl být život sám. V této studii nabízím jako jednu z možných cest rozvoj osobnosti
prostřednictvím dramatického umění a divadla.
Na otázku, co tedy může v tomto směru oblast dramatického umění nabídnout, nacházím odpověď
v hlavním předmětu zájmu dramatu – v jednání
postav v dramatických situacích, které jsou speciﬁcké tím, že nabízejí určitý konﬂikt k řešení, a tím
také otevírají otázky lidských hodnot. Vnímáme-li
výchovu jako cestu k odpovědnosti za dobrý svět,
je nutné si umět pojmenovat, co vnímáme jako
dobré, jakými hodnotami můžeme tuto cestu naplňovat, na co si dávat pozor, proti čemu se postavit. Vzhledem k tomu, že dramatické situace jdou
k podstatě našeho problému, se pak můžeme skrze
práci na těchto situacích snažit porozumět jednotlivým postavám a konfrontovat jejich volbu jednání
s vlastními životními zkušenostmi. Pokud budeme –
z výše uvedených důvodů – věnovat pozornost nejen samotnému jednání postav a jejich motivů, ale
také tomu, co prožívají, z jakého kulturního systému
a historického období pocházejí, budeme mít tímto
způsobem možnost naučit se obecně schopnosti
porozumět a pochopit. V ještě konkrétnější rovině
se oblast dramatického umění zaměřuje na hlavní
prostředky sdělení: lidský hlas a lidské tělo a chce
tyto prostředky lidské komunikace kultivovat. Vnější projevy postavy chápe totiž jako výraz jejího
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vnitřního prožívání, motivů a postojů. Tento způsob
práce pak zpětně vede ke schopnosti využívat těchto prostředků sdělení v běžných životních situacích,
k sebereﬂexi a také seberegulaci při skupinové práci, k aktivnímu postoji při hledání, prozkoumávání
a sdělování témat herní cestou, přímým jednáním
a prožitkem při něm. Snaží se tak docílit lepšího
pochopení vlastní životní zkušenosti a divadelní
práce s ní v proměnlivých historických a sociokulturních kontextech. Tento nelehký výchovný záměr
se chci pokusit naplňovat skrze rozvíjení schopnosti odečítat témata a symboly v situacích, lidské komunikaci a jednání. Prostor pro tento způsob práce
nabízí nejlépe dramatická výchova.

Dramatická výchova

Zatím nejucelenější koncepcí, která využívá oblasti
dramatického umění k výchovně vzdělávacím cílům, je dramatická výchova, jak o ní píše Macková
(Macková, 2004). V zásadě jde o rozvíjení psychosomatických, herních a sociálně komunikačních
dovedností při práci na jevištním tvaru s využitím
základů teorie a historie divadla a dramatického
umění vůbec. Celou tuto širokou oblast dovedností a vědomostí lze v dramatické výchově předávat,
rozvíjet a prověřovat ve dvou základních fázích práce: v herně dramatickém procesu a procesu inscenační tvorby. Základním principem pro správné pochopení tohoto členění je, že přikládá oběma těmto
procesům stejnou váhu. Tedy, že chceme z oblasti
dramatického umění k výchovně vzdělávacím cílům využívat stejně tak zkušeností ze samotného
procesu práce jako z hodnocení jeho konečného
výsledku.
V herně dramatickém procesu jde především
o zprostředkování zážitku skupině a společné hledání nových zkušeností z jednání, které nesměřují
přímo k inscenační tvorbě určené divákovi. Jde spíše o vyhledání a pojmenování témat, které skupinu
oslovují skrze různé prostředky umění – divadelní
vyjádření, improvizaci, hudbu, výtvarné či literární
zpracování. V této fázi se opíráme více o principy
zážitkové pedagogiky ve smyslu práce s navozením
nejrůznějších herních situací a následnou reﬂexí
subjektivních zážitků z těchto situací. Zkušenost
nabytou v této fázi práce pak může skupina využít
při tvorbě divadelního tvaru v rámci procesu inscenační tvorby.
Proces inscenační tvorby je pak způsob uměleckého zpracování zvolených témat, zkušeností a postojů, které se skupina rozhodla nabídnout divákovi. Tato práce se již více opírá o konkrétní znalosti
a dovednosti z divadelní praxe a oblasti teorie hry
a dramatu. Nejčastější formou výsledku takové práce je pevný jevištní tvar.
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Jeden z projektů v ateliéru dramatické výchovy na Divadelní fakultě JAMU. | foto © Michal Stránský

Proces tematizace a symbolizace
Pro obě tyto fáze práce je však společné, že se v jejich rámci vždy určitou formou pracuje s tématy
a různými způsoby jejich symbolického uchopení.
Dostáváme se tak k otázce tematizace a symbolizace jako k základnímu principu práce v dramatické
výchově. Protože jde především o rozvíjení schopnosti interpretovat motivace, pohnutky, témata
a symboly v jednání jednotlivých postav v dramatických situacích a k následné konfrontaci s vlastními individuálními hodnotami proto, abychom tak
měli možnost uvědomovat si a přijímat existenci
subjektivních paralelních pravd, je zřejmé, že právě
procesy tematizace a symbolizace budou vhodnými
prostředky na této cestě k sebepoznání a otevřené
(nejen umělecké) komunikaci.
Tyto obecnější cíle je však třeba naplňovat zcela
konkrétní formou práce, která vyžaduje značné nároky na lektora, na jeho schopnost vedení skupiny
a také na schopnost směřovat veškeré volené aktivity a programy k jasným výstupům (ať již ve formě
nějakého symbolického vyjádření či verbálně formulované myšlenky). V další části se tedy chceme
zaměřit na to, jak při práci (nejen) na divadelním
tvaru nacházet témata, umět je posléze symbolicky
vyjádřit a zároveň respektovat nároky, které jsou
na tuto oblast práce kladeny v podmínkách skupinové práce – tedy v případě, kdy volba tématu
či jeho ztvárnění neleží pouze na jednom člověku
ve smyslu autority lektora, režiséra či dramaturga.
Chtěla bych se pokusit nabídnout možný klíč, který by lektorovi umožňoval svobodně a spontánně
se rozhodovat při vedení dílen na základě podnětů
přicházejících od skupiny, a který by mu zároveň
poskytoval nějaké pevné body, kterých by se mohl
držet při práci ve chvílích, kdy se rozbíhá zcela nepředvídatelným směrem.
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Nejprve je nutné deﬁnovat si speciﬁcké pojetí
pojmů téma, tematizace, symbol a symbolizace
pro účely této studie. Každý z těchto pojmů je fenomén, na který existuje mnoho pohledů, často i zcela
rozlišných. Zejména otázka výkladu symbolu může
být velice ožehavá. Vzdávám se však v rámci omezeného prostoru této studie hlubšího teoretického
vhledu. To, jakým způsobem budeme s pojmy nakládat, vychází především ze zcela praktických otázek,
které nás z dané problematiky skutečně zajímají.
Jednou z nich je například problém výběru témat.
Na základě čeho si vybíráme témata, která nás zajímají? Jaká kritéria musí splňovat témata vhodná
pro společnou práci ve skupině? Jakým způsobem
téma formulovat, aby bylo dostatečně uchopitelné
v konkrétní rovině činností a čitelné v divadelním
tvaru? A nakonec jakým způsobem a pomocí jakých konkrétních kroků můžeme k takovému tématu dospět? Dále pak: na základě jakých konkrétních
kroků můžeme dospět k symbolu? Je vůbec možné
postihnout takto racionálním způsobem tento intuitivní akt tvorby? Jakými prostředky můžeme zvolená témata nejlépe vyjádřit? Na základě čeho jsme
schopni symbol odečíst? V následujícím textu tedy
budeme dané pojmy chápat následovně:
Téma chápeme jako verbalizovanou základní
myšlenku, kterou nabízí buď pedagog, nebo si ji
skupina sama nachází v situacích jako obsah společné práce. Toto obsahové zaměření pak v herně
dramatickém procesu určuje výběr a řazení dílčích
činností, v procesu inscenační tvorby pak volbu
jednání postav v situacích a vhodných divadelních
prostředků, které podpoří čitelnost vyjádření této
myšlenky.
Tematizací pak vnímáme proces – tedy soubor
postupných kroků, díky kterému můžeme k takové základní myšlence – tedy k tématu – společně
se skupinou dospět a průběžně ji stále prověřovat.
Ovládnutí tohoto procesu pak vnímáme jako individuální schopnost vyhledávat a jasně formulovat
témata postav a situací.
Symbol chápeme nejen jako obrazné vyjádření tématu pomocí nejrůznějších předmětů, jevů, barev,
tvarů, gest atd., kterých můžeme v herně dramatickém procesu využít jako vhodných prostředků
k umocnění imaginace a podpoření herních situací,
ale také jako samotný akt zobrazování skutečnosti
herním jednáním. V procesu inscenační tvorby pak
vnímáme symbol jako způsob uměleckého vyjádření zvolených témat pomocí divadelních prostředků,
který je určen divákovi.
Symbolizací pak myslíme proces – tedy soubor
postupných kroků, díky kterému můžeme k takovému obraznému vyjádření témat dospět společně
se skupinou. Ovládnutí tohoto procesu chápeme
jako individuální schopnost symbolicky vyjádřit
své myšlenky a postoje k danému tématu a dále
být také schopen odečítat symbolická vyjádření
druhých.
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Jak již vyplývá z výše uvedených deﬁnic, vnímám
tematizaci i symbolizaci jako souhrn dílčích kroků – tedy jako procesy, skrze které můžeme dospět k tématu či symbolu. Mluvíme-li v souvislosti
se symbolem o vyjádření určité myšlenky či tématu
a naopak v souvislosti se sdělováním tématu o jeho
symbolickém vyjádření, je zřejmé, že tyto dva procesy spolu velmi úzce souvisí. Snažím se dokázat,
že tematizace a symbolizace probíhají paralelně,
a že se vzájemně neustále ovlivňují. Jde o proces
komunikace s okolním světem, při kterém své myšlenky a postoje vyjadřujeme buď verbálně nebo
obrazně. Jde o způsob, jak neustále vědomě kontrolovat co a jakým způsobem odečítáme z okolního
světa, a co a jakým způsobem chceme svému okolí
sdělovat. Je to otázka vztahu formy a obsahu. Vznikl tak návrh teoretického modelu procesu tematizace a symbolizace, ve kterém jsem se pokusila
rozkrýt a pojmenovat jednotlivé kroky těchto procesů tak, aby byly při práci se skupinou dostatečně
uchopitelné a využitelné v co nejkonkrétnější rovině. Zvláště v případě, kdy se jedná o skupinovou
práci je důležité, aby skupina prováděla tyto kroky
společně a měla tak neustále přehled o tom, v jaké
části práce se právě nachází. Skupina by také měla
mít možnost pocítit, že se sama podílí na tvořivém
procesu. Že výstup, ke kterému směřuje, sama vytváří, a že není do výsledného tvaru nijak tlačena
zvenčí. Potenciál modelu spočívá v možnosti jeho
využití při lektorské činnosti s co nejširším spektrem pracovních skupin: od pedagogického vedení
budoucích profesionálních herců, přes amatérské
soubory, až po práci se školní třídou či jakoukoliv
tematicky zaměřenou skupinou, ve které bychom
chtěli umět využívat při uchopování skupinových
témat divadelních prostředků, parateatrálních
metod a technik. Práci s herními situacemi a proces tematizace můžeme uplatnit v nejrůznějších
oblastech zážitkové pedagogiky či při řešení nějakého problému. Hledání symbolické formy těchto
„řešení” na jevišti je pak speciﬁkum dramatického
umění. Budu se teď podrobněji věnovat každému
z těchto procesů zvlášť.
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Proces tematizace

Tematizaci vnímám v této práci jako myšlenkový
akt, kterým verbálně vyjadřujeme to, co je pro nás
v danou chvíli aktuální, co k nám právě promlouvá
a vystupuje z množství dalších možných významů.
Je to tedy jakási individuální mentální cesta, jejíž
prostřednictvím dospějeme k formulaci tématu, jež
nás nějakým způsobem právě oslovuje. Je-li tento
akt zároveň určitým způsobem reﬂexe okolního světa či uměleckého díla, je zřejmé, že je to záležitost
převážně subjektivní. Schopnost nacházet v nejrůznějších situacích témata je zárukou důvěry v sebe
sama, ve svůj vlastní úsudek skrze vlastní hodnoty.
Tematizace je tedy proces, kterým musíme projít,
chceme-li dospět k určitému závěru, sumarizaci či
hodnocení situace. Na základě tohoto vyhodnocení
se pak můžeme dále rozhodovat, jakým způsobem
se budeme na vývoji situace podílet, či jaký k ní zaujmeme postoj.
V první fázi jde především o jakýsi sběr dat, ve kterém pojmenujeme veškeré asociace, vše, co nás
k danému podnětu napadá a ujasňujeme si, jak
jednotlivým pojmům vlastně rozumíme a co nás
z této oblasti nejvíce zajímá. Je to fáze, ve které
jde o tzv. vytvoření pojmového aparátu. Téma, byť
sebepregnantněji formulované, totiž není žádnou
samostatně stojící myšlenkou, vypreparovanou
ze skutečnosti a visící někde ve vzduchoprázdnu.
Takové téma můžeme přirovnat ke špičce ledovce,
pod kterou se skrývá mnoho odkazů na vlastní
zkušenosti, zážitky, informace, asociace, vedlejší
témata a podtémata. Téma je v podstatě velmi těžko uchopitelná abstraktní forma, která zastřešuje
mnoho konkrétních projevů, odkazujících na sebe
sama. Pokud bychom téma, ke kterému dospíváme složitou cestou skrze osobní zkušenosti, vzali
a od těchto zkušeností odstřihli, splasklo by jako
rybí dušička. Bez takového zvnitřnělého obsahu je
téma pouze nic neříkající větou, slovem, výrokem,
tvrzením či otázkou. Pojmový aparát je soubor slov,
pojmů a tvrzení, kterým skupina společně rozumí
a je obeznámena s jednotlivými možnostmi jejich
výkladu. Ve druhé fázi pak na základě tohoto nasbíraného materiálu hledáme, jak téma přesně formulovat, jaký k němu zaujímáme postoj a jakým způsobem se v dané situaci konkrétně projevuje. Jde
o fázi formulace a analýzy tématu. Tyto dvě základní fáze procesu tematizace dále člením na dílčí kroky, které mohou sloužit jako podněty pro zadávání
zcela konkrétních skupinových úkolů a aktivit.
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Prvním krokem v procesu tematizace může být
záznam všeho, co nás k dané situaci či k danému
podnětu napadá. Běžně se již v souvislosti s touto
činností používá pojem brainstorming, převzatý
z anglické terminologie. Je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak ve skupině vygenerovat co největší množství nápadů a vstupních dat pro další práci,
proto tento způsob přejímám (Robson, 1995, 31).
Základní pravidla brainstormingu jsou tato:
1. Žádný nápad se nesmí kritizovat.
2. Podporuje se naprostá volnost.
3. Soustředíme se na získání maximálního
množství nápadů.
4. Zapisují se všechny nápady, i opakované.
5. Všechny nápady se nechají uležet, žádný se jen
tak nezavrhne.
Sepíšeme-li tedy na papír všechny podněty bez jakéhokoliv hodnocení či třídění podle pravidel
brainstormingu, vznikne velké množství materiálu, ve kterém je obsažen velký potenciál pro další
práci. Ten je ovšem potřeba dále zpracovat. Pokud
se na takto získaný materiál podíváme s odstupem,
zjistíme, že některá slova, věty či tvrzení spolu více
či méně souvisejí. Často se v seznamu výroků objevují synonyma či různé opisy téhož. Můžeme tedy
jednotlivé odkazy pracovně setřídit podle logických
souvislostí do tzv. tematických okruhů, ze kterých
si pak vybíráme jeden, na kterém bychom chtěli
společně se skupinou dále pracovat. Výběr probíhá podle určitých kritérií, která by měla zaručit,
že následná práce na zvoleném tematickém okruhu
bude pro skupinu přínosná (Kovaliková, 1995, 45).
Jsou to tato kritéria:
1. Téma by mělo vycházet ze skutečného života, jedinec či skupina by měli mít s daným tématem zkušenost (pokud ne přímo osobní, tak aspoň nějakým
způsobem zprostředkovanou), ke které se budou
moci během práce odkazovat, a díky které budou
cítit vazbu probírané problematiky na vlastní reálnou situaci.
2. Jedinec či skupina by měli mít zájem se o daném tématu něco více dozvědět, téma by je mělo
zaujmout a oslovit, protože jedině tak bude skupina motivována pro další práci.
3. Téma by mělo být široké a nadčasové, aby bylo
možné na něm pracovat ve skupině, zároveň by
však mělo být dostatečně konkrétní, aby se dalo
uchopit v herních či symbolických situacích.
Druhým krokem procesu tematizace je tedy slučování obsahově blízkých výroků do širších tematických okruhů a výběr jednoho tematického okruhu
podle daných kritérií. Třetím krokem je pak jasná
a dostatečně konkrétní formulace tématu. V této
fázi je již téma v podobě jednoho slova (např. zima)
či sousloví naprosto nedostačující. Má-li být téma
východiskem pro další práci či divadelní tvar, je třeba vyjádřit ho větou, která by již vyjadřovala ucelenou myšlenku (např.: Ve městech se dá zima lehce
přehlédnout). Tato fáze, kdy dospějeme k nějaké
konkrétní formulaci, je prvním krůčkem při hledání
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svých postojů k tématu. Postoje jednotlivých členů
skupiny se nemusí shodovat. Tyto rozdílné přístupy
mohou být naopak zdrojem vzájemného obohacení. Je tedy dobré, podaří-li se nám téma formulovat tak, aby bylo pro všechny společně přijatelné
a aktuální, a zároveň, aby se individuální postoje
jednotlivců k němu daly vyjádřit tzv. „osobní tečkou“, „osobním otazníkem“ či „osobním vykřičníkem“ (např. téma: V dnešním světě se člověk nemůže spolehnout ani na svou vlastní rodinu. Nebo:
V dnešním světě se člověk nemůže spolehnout ani
na svou vlastní rodinu?) Téma vhodné pro další
práci by tedy bylo dobré formulovat:
1. jako tvrzení – skupina či jedinec má na téma
jasný názor, který chce vystavit konfrontaci
2. jako otázku – skupina či jedinec svůj postoj
k tématu teprve hledá
V posledním, čtvrtém kroku analyzujeme zvolené
téma formou hledání konkrétních projevů tématu
v jednání postav v situacích. Fáze a dílčí kroky, které jsem v procesu tematizace pojmenovala, jsem
shrnula do přehledu v Tabulce 1:
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Tab. 1: Proces tematizace
PROCES TEMATIZACE
1. fáze:
2. fáze:
Vytvoření
Formulace
pojmového aparátu
a analýza tématu
1. krok
2. krok
3. krok
4. krok
brainstorslučování
jasná formu- hledání
ming
obsahově
lace tématu konkrétních
blízkých
projevů
výroků
tématu při
do širších
jednání
tematických
postav v siokruhů
tuacích
a výběr
tematického
okruhu
VÝCHODISKO

TÉMA

Nejprve se skupinou hledáme na základě daného podnětu – východiska práce – společnou řeč.
Bez jakéhokoliv hodnotícího prvku volně asociujeme a vytváříme si tak podklad pro další práci.
V následném kroku se snažíme nasbíraný materiál
nějakým způsobem utřídit a vybrat si z něj pouze
to, na čem bychom chtěli dále pracovat. Tímto způsobem si vytváříme pojmový aparát – soubor slov
a výroků, kterým skupina společně rozumí a má
přehled o všech možných alternativách jejich výkladu v dané situaci. Po této první přípravné fázi
se můžeme pokusit o konkrétní formulaci tématu,
které se následně pokoušíme zpracovat v nejrůznějších symbolických situacích či pomocí jiného
způsobu symbolického vyjádření. Z hlediska celku
jde o verbální uchopování paralelně probíhajících
činností, pojmenování vlastních prožitků a způsob
reﬂexe, díky které získáváme nové zkušenosti.
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Proces symbolizace

Stejně tak jako téma neexistuje samo o sobě odstřiženo od jeho konkrétních projevů a přiřazení
aktuálních významů, neexistuje sám o sobě symbol.
Symbol, na rozdíl od znaku či pojmu, nemá předem
obecněji vymezený obsah, ale v každém okamžiku
speciﬁcký a pouze pro danou chvíli platný význam.
Symbol je také výsledkem mentální činnosti a teprve individuální interpretací nějaké věci, činnosti či
jevu se stává symbolem. Je k němu tedy také nutno
dospět, je to také proces. Procesem symbolizace
tedy míním jednotlivé kroky vedoucí k obraznému
vyjádření se symbolem a k jeho odečtení. Obrazné
vyjadřování, které se rodí spontánně v tvořivém
aktu, vnímám jako jistý protiklad k racionální
úvaze. Ovšem protiklad ve smyslu druhé možné
alternativy způsobu poznání či vyjádření téhož.
Tedy poznávání a vyjadřování téhož kognitivní či
imaginativní cestou. Tematizaci jsem popsala právě
jako kognitivní proces ve smyslu racionální analýzy
situace. Jeho jednotlivé kroky jsou tedy logickou
operací, kterou můžeme dojít k výsledku. V oblasti symbolického vyjadřování a umělecké tvorby
se však setkáváme spíše s nelogičností. Akt tvorby
je popisován jako náhlá inspirace, jako intuitivní
pocit, že právě takhle a ne jinak se máme v danou
chvíli vyjádřit. Přesto má však i tento proces svoje
zákonitosti.
V první fázi půjde o vytvoření komunikačního prostoru. Komunikační prostor vnímám jako jakýsi
celek, který si vymezíme a ke kterému se potom
vztahujeme při výkladu a interpretaci některé jeho
části. Jedině skrze porozumění těchto vazeb v daném komunikačním prostoru je možné později
odečíst symbol či symbolické jednání. Uveďme příklad: v knize Rozhovory s útěkem popisuje autorka
situaci, kdy jako malé dítě zcela záměrně vnikla
do ložnice svých rodičů a položila jim na manželskou postel žlutý polštářek. Tuto situaci si můžeme snadno představit i na jevišti. Neviděli bychom
však nic jiného, než malé dítě, které pokládá na postel žlutý polštář. Žádný symbol, žádné symbolické
jednání. Ve zmíněné knize jsme se ale mohli o pár
kapitol dříve dočíst, že žlutý polštářek měl pro její
rodiče zvláštní význam. Kdykoliv jeden z nich položil polštářek na postel, znamenalo to: chtěl bych
se s tebou milovat. Ve chvíli, kdy se dítě tajně vkrádá do ložnice, jsou na sebe rodiče rozzlobení, nemluví spolu a v domácnosti panuje napjatá atmosféra. S vědomím všech těchto okolností bychom
již na scénu s dítětem v ložnici nahlíželi úplně jinak.
Jeho jednání by mělo symbolický význam.
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V dramatické výchově či v jakémkoliv projektu
zážitkové pedagogiky bude tímto komunikačním
prostorem např. improvizace, herní či jevištní situace. Ve všech těchto případech vytváříme ono
komunikační prostředí, které je v reálném životě
dané, ale ve ﬁktivním světě hry a dramatu si je
musíme vytvořit. Teprve na základě určení těchto
souvislostí se můžeme pokusit o symbolické zobrazení nějakého dílčího jevu. A stejně tak nám znalost
daného komunikačního prostoru následně pomůže při odečítání symbolu, neboť právě díky těmto
souvislostem můžeme symbolu přiřadit nějaký význam. Samotný akt symbolického vyjádření tématu
a možnost odečtení symbolu tedy vnímám až jako
druhou fázi v procesu symbolizace.
I tyto dvě základní fáze procesu symbolizace lze
dále členit na jednotlivé kroky. Prvním krokem
pro vytvoření komunikačního prostoru je nastolení herní situace a jednání v herní situaci (Macková,
2004, 82). Při herním jednání jde o jasné vymezení
pravidel, rolí a okolností, ve kterých se budou aktéři pohybovat. Základní pravidla herních situací
jsou tato:
1. Princip „jako“, tedy chápání hry jako svobodného prostoru pro spontánní jednání, které nemá
přesah do reálných osobních vazeb aktérů.
2. Vymezení prostoru pro hru.
3. Nastolení možnosti vstupu učitele do herního jednání.
4. Stanovení možnosti, jak hru opustit.
5. Pravidlo „stop“, tedy možnost hru zastavit.
Již toto samotné jednání v herní situaci můžeme
pokládat za jednání symbolické. Dále pak budou
v rámci těchto herních situací a pravidel spontánně vznikat situace a postavy, ze kterých si budeme
opět moci vybírat takové, které budou nějakým
způsobem otevírat oblast našeho zájmu, a budeme
je později moci využít jako základ pro symbolické
vyjádření určené pro diváka. Na těchto vybraných
postavách a situacích budeme pracovat, abychom
tak postupně rozkrývali onen detailnější významový kontext, ve kterém se budeme pohybovat.
Druhým krokem procesu symbolizace tedy bude
práce na vybraných situacích a postavách. V této
fázi pracujeme se symbolem v jeho primární rovině ve smyslu nápodoby, analogického zobrazování, předvádění a hledání vizuální podoby prvních
spontánních nápadů. Symbolické uchopování
postav a situací má ještě omezenou výpovědní
hodnotu a hodně se vztahuje k rovině toho, co
chceme vyjádřit. Je to část, ve které si účastníci
vytváří své role. Tato práce se nedá příliš urychlit,
spočívá v nabízení množství příležitostí, ve kterých
jsou postavy vystavovány nejrůznějším okolnostem,
na něž musí nějakým způsobem reagovat, a utváří
si tak vlastní charaktery. Na základě hlubší znalosti
charakteru postav se pak mezi nimi také přirozeně
utváří vzájemné vztahy a objevují se i konkrétnější
motivy jednání. Tyto tři aspekty jsou pro další vývoj
situace, děje či příběhu velice důležité. Vycházejí
z poznatků o principech sociálních interakcí a so-
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ciální komunikace. Při práci na postavách se tedy
zaměřujeme na charaktery postav, jejich vzájemné
vztahy a motivy jednání. Tyto dílčí aspekty pak přirozeně určují další vývoj situací, objevují se zárodky
konﬂiktů, které jsou hnacím motorem děje vznikajících příběhů.
Třetím krokem je jevištní ztvárnění situace, představení postav a všech nezbytných okolností pro možnost odečtení symbolu, při kterém vycházíme právě
z předchozí práce na herních situacích a improvizacích. V souvislosti s hledáním vhodného symbolického vyjádření se často zmiňujeme o spontánním
aktu tvorby a o intuici. Dalo by se říci, že v poznávacím procesu pomocí intuice se jedná o opačný
směr při příjímání informací, než při využití logicko-racionálního uvažování. Při logické úvaze vycházíme z dílčích faktů, ze kterých postupně dospějeme
k nějakému závěru. Naopak při intuitivním přijetí
nějakého závěru můžeme až zpětně analyzovat,
na základě jakých aspektů „předzkušenosti” jsme
k němu došli. Přípravným stadiem na cestě k intuitivnímu hledání vhodného symbolického zobrazení
zvoleného tématu jsme prošli v první fázi procesu
symbolizace – ve fázi vytváření komunikačního
prostoru. Teď, ve chvíli, kdy se chceme pokusit
o obrazné vyjádření, se můžeme o tuto zkušenost
„nevědomě” opřít.
Zbývá tedy už jen poslední, čtvrtý krok: odečitatelné symbolické jednání, které je přirozeným vyústěním práce – tvořivá fáze hledání nejlepšího
možného způsobu symbolické komunikace mezi
tvůrcem a příjemcem sdělení. Přestože budeme
mít konkrétní vizi toho, co bychom chtěli divákovi
sdělit, musíme počítat s velkým prostorem pro jeho subjektivní interpretaci. Divák může symbol
odečíst jednak na základě zprostředkovaných informací ze scény, jednak z pro nás netušeného zdroje
vlastních životních zkušeností. Tyto dvě úrovně jsou
ovšem na sobě určitým způsobem závislé. Jedině
vzájemnou spoluprací vytváří pro každého tzv. „sémiotickou výzvu”. Pouze na základě čitelného obrazu, díky kterému divák chápe primární logické souvislosti zvoleného symbolického vyjádření, se pak
může ponořit do hlubin vlastních interpretací
a postupně tak odkrývat další skryté významy. Tedy
právě ty významy, které jsou v obraze přítomny latentně a které v jediném okamžiku otevírají to, co
bychom nebyli schopni na tak krátké ploše vyjádřit slovy, mají schopnost posouvat hranici poznání.
V této fázi tedy symbol ožívá a umožňuje nám, prostřednictvím svobodné volby z mnoha nabízených
významů, další možnost sebepoznání. Také fáze
a jednotlivé kroky procesu symbolizace lze shrnout
do přehledu (Tabulka 2):
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Tab. 2: Proces symbolizace
PROCES SYMBOLIZACE
1. fáze:
2. fáze:
Vytvoření komunikačního
Symbolické odečtení zobraprostoru
zení tématu, symbolu
1. krok
2. krok
3. krok
4. krok
nastolení
práce na vy- jevištní
odečitatelné
herní situace braných
ztvárnění
symbolické
a jednání
postavách
situace,
jednání
v herní
a situacích
představení
situaci
postav
a všech
nezbytných
okolností
pro možnost
odečtení
symbolu
VÝCHODISKO
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SYMBOL

V první fázi vytváření komunikačního prostředí jde
o získávání určitého množství materiálu, který bychom mohli později využít při práci na divadelním
tvaru či jiné formě nějakého výstupu. V prvním kroku je naším cílem vytvářet takové podmínky, ve kterých bude moci skupina spontánně jednat, vzájemně na sebe reagovat, symbolicky si předvádět první
vizualizace a vytvářet tak náznaky situací a postav,
které mohou být základem pro vznikající příběh či
konﬂikt. V případě volby konkrétních aktivit, herních situací či improvizací, které chceme skupině
nabídnout, můžeme vyjít z předlohy, předem zvoleného tématu či jakéhokoliv jiného podnětu, který
nás bude inspirovat. Po ucelenějším bloku práce
se můžeme ohlédnout a s odstupem si vybrat takové situace či postavy, které nás nějakým způsobem
zaujaly a korespondují s tematickým okruhem, který nás oslovil. Ve druhé fázi, kdy už jsme aspoň rámcově rozhodnuti, jakým tématem či oblastí se chceme dále zabývat, začínáme hledat způsob, jak vše
zprostředkovat divákovi. Nejprve je třeba představit
na scéně dané komunikační prostředí, díky němuž
bude moci později zvolený symbol v kontextu určitých významů nabývat platnosti. Začínáme pracovat na prvních jevištních situacích, ve kterých
se postupně snažíme nacházet stále nové možnosti
využití divadelních prostředků a zvolit takové, které
by mohly divákovi nabízet a rozkrývat hlubší vrstvy
zvolených symbolických obrazů. To vše však pouze
v neustálé návaznosti na paralelní upřesňování témat, motivů a postojů jednotlivých postav.
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Tematizace a symbolizace
jako nedělitelný celek

Pojmenováním jednotlivých kroků procesu tematizace a symbolizace jsme rozkryli i jednotlivé fáze
skupinové práce, díky kterým můžeme se skupinou
hledat a nacházet aktuální témata a jejich smysluplná symbolická vyjádření. Pro větší přehlednost
jsem se věnovala každému z těchto procesů zvlášť,
což ovšem mohlo paradoxně vést k tomu, že některé kroky mohly působit příliš odděleně, nesourodě
a vykonstruovaně. Budu se proto nyní věnovat oběma těmto procesům společně v jejich vzájemných
souvislostech a vztazích. Nahlédneme-li na tematizaci a symbolizaci jako na paralelně probíhající procesy, ukáže se ještě zřetelněji, že tvoří nedělitelný
celek. Mluvíme-li v souvislosti se symbolem o vyjádření určité myšlenky či tématu a naopak v souvislosti se sdělováním tématu o jeho symbolickém
vyjádření, je zřejmé, že tyto dva procesy spolu
velmi úzce souvisejí. Snažím se dokázat, že temaTab. 3: Nedělitelný celek tematizace a symbolizace

TÉMA jako verbalizovaný smysl
symbolického obrazu

dramatický proces

proces inscenační tvorby

PROCES TEMATIZACE
1. fáze: Vytvoření pojmového aparátu
2. fáze: Formulace a analýza tématu
1. krok
2. krok
3. krok
4. krok
jasná a dostatečně konslučování obsahově blízbrainstorming, sběr matehledání konkrétních prokrétní formulace tématu,
riálu (spontánní soupis slov, kých výroků do širších
jevů tématu při jednání
pojmů, vět, tvrzení, výroků, tematických okruhů a výběr stručné vyjádření ústřední
postav v situacích
otázek, přirovnání, asociací jednoho tematického okru- myšlenky:
tematizace jednání jako
tvrzení: oznamovací věta,
hledání a pojmenování
atd.) pro myšlenkový základ hu podle daných kriterií
která již může obsahovat
slučování: dávání pojmů
dané situace bez prvku
vědomých či nevědomých
hodnocení (pravidla: žádný do souvislostí, upřesňování hodnotící postoj, a kterou
motivů jednání postav
vystavujeme společné
jejich významů pro danou
nápad se nesmí kritizovat,
odečítání či vyjadřování
podporuje se naprostá vol- situaci; prostor pro vysvět- konfrontaci
témat pomocí verbálních
otázka: tázací věta o něčem, a nonverbálních projevů,
nost, soustředíme se na zís- lení a ujasnění si indivico nás zajímá, ale svůj
kání maximálního množství duálního chápání obecné
symbolizace tématu
postoj teprve hledáme
nápadů, zapisují se všechny formulace a subjektivního
nápady, i opakované, všech- výkladu | kriteria výběru:
ny nápady se nechají uležet, vazba tématu na osobní
žádný se jen tak nezavrhne) zkušenost; zájem o zvolené
téma; dostatečná konkrétnost a zároveň nadčasovost
tématu

jako VÝCHODISKO
SYMBOL jako obrazné vyjádření tématu

tizace a symbolizace probíhají paralelně a vzájemně se neustále ovlivňují. Jde o proces komunikace
s okolním světem, při kterém své myšlenky a postoje vyjadřujeme buď verbálně či obrazně. Jde o způsob, jak neustále vědomě kontrolovat, co a jakým
způsobem odečítáme z okolního světa, co a jakým
způsobem chceme svému okolí sdělovat. Je to otázka vztahu formy a obsahu. Pouze v případě, že jsou
obě tyto složky ve vzájemné rovnováze a že vychází
jedna ze druhé, mohou společně vytvářet kompaktní celek, působící přirozeně, nenásilně a přesvědčivě. Pro lepší pochopení problematiky nabízím
opět tabulku, ze které zřetelněji vyplývá, že proces
tematizace chápeme jako způsob racionální reﬂexe formou verbalizace a proces symbolizace jako
způsob nastolování a uchopování našich zážitků
a zkušeností herními a parateatrálními technikami
(Tabulka 3):

jako VÝSLEDEK

PROCES SYMBOLIZACE
1. fáze: Vytvoření komunikačního prostoru
2. fáze: Symbolické odečtení zobrazení tématu, symbolu
1. krok
2. krok
3. krok
4. krok
práce na vybraných situajevištní ztvárnění situace
odečitatelné symbolické
nastolení herní situace
cích a postavách
(zákl. kostry příběhu), před- jednání
a jednání v herní situaci
výběr nejnosnějších postav, stavení postav a všech nevytváření symbolu: obrazné
nastolení herní situace:
stanovení pravidel, která
situací a momentů z předzbytných okolností pro mož- vyjádření témat jako akt
vymezují situaci jako herní: chozí činnosti; při práci
tvorby s využitím nejrůznějnost odečtení symbolu
(princip „jako“, vymezení
na postavách a vstupování shrnutí všech informací,
ších výrazových prostředků
prostoru pro hru, nastolení do rolí se zaměřujeme na:
které chceme, aby se divák (slovo, gesto, pohyb, maska,
možnosti vstupu učitele
a) charaktery postav
dozvěděl: výstavba situace, kostým, rekvizita, světlo,
do herního jednání, stanove- b) vzájemné vztahy postav ústředního problému, kon- hudba, prostor…) a práce
ní možnosti jak hru opustit, c) motivy jednání
ﬂiktu; představení postav: s mizanscénou
pravidlo „stop“
na základě hlubšího ztojejich charaktery, vzájemné odečítání symbolu: na zájednání v herní situaci:
tožnění s postavami, které vztahy a motivace jednání; kladě objektivních a na jespontánní svobodné jednání vstupují do vzájemných
návrh řešení situace či vy- višti zprostředkovaných
v rámci nastolených praviinterakcí se stále více
jádření postojů jednotlivých informací; na základě osobdel a rolí;
upřesňují jednotlivé situace postav k ústřednímu proní zkušenosti a svobodné
akce není určena divákům a nabízejí nové podněty
blému, konﬂiktu, vzhledem subjektivní interpretace
k volbě tématu
výsledek je určen divákům

práce s herními situacemi
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práce na jevištních situacích
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Model procesu tematizace a symbolizace tedy shrnuje poznatky z oblasti volby témat a jejich symbolického vyjádření a člení tento proces na dvě fáze,
které jsou míněny jako abstraktní orientační vodítko, díky kterému si můžeme uvědomovat, v jaké
fázi skupinové práce se právě nacházíme a jakým
způsobem můžeme na základě aktuálních potřeb
přizpůsobovat následující program.
První fáze procesu tematizace a symbolizace pracuje s herními situacemi. Je to fáze, kdy si skupina
prochází jakousi dramaturgickou částí práce – vybírá si aktuální témata postav a zažitých situací,
hledá paralely s osobními životními zkušenostmi,
načerpává informace o celkovém kontextu situace.
V této fázi můžeme skupině zprostředkovat formou
zážitkové pedagogiky exkurze do nejrůznějších časoprostorů, kulturně společenských problematik
a dalších oblastí lidského konání. Mohou za své
postavy vstupovat do nejrůznějších situací a konﬂiktů, ve kterých se střetávají osobní postoje a hodnoty. Ve společných diskusích mohou získávat nové
náhledy na dílčí témata. Tato fáze klade také větší
důraz na pedagogický smysl práce. Po obsahové
stránce se zde aktéři seznamují se základními principy komunikace a lidského soužití. Proces tematizace a symbolizace probíhá ve skupině nevědomě
v rámci spontánního jednání. Je výsledkem reﬂexe,
ve které se témata a symboly snažíme odečítat
zpětně. Témata a symboly dále chápeme jako prostředky poznání. Cíl, který sledujeme, je samotný
proces tvorby, který není určen k prezentaci.
Ve druhé fázi se rozhodujeme, jaké otázky chceme v další práci otevřít prostřednictvím divadelního tvaru či jiné formy prezentace, jaké pohledy
chceme zprostředkovat divákovi. Dostáváme se tak
k režisérské práci a k umění mizanscény. Spočívá
ve schopnosti racionálního uchopení tematické
roviny a v tvořivé schopnosti intuitivně nalézat
její čitelné symbolické zobrazení na jevišti. V této
druhé fázi práce jde tedy převážně o využití „inscenátorských” dovedností, vhodných divadelních
prostředků a herecké tvorby při práci na jevištním
tvaru, který je určen divákům. Místo divadelního
tvaru si však můžeme dosadit také jakoukoliv jinou
formu výstupu. Při realizaci programů zážitkové
pedagogiky můžeme tuto fázi využít jako zajímavý způsob reﬂexe, např. přehrátí klíčových situací
z předešlého programu, výběr nejkonﬂiktnějších
situací, nácvik optimálního řešení atd. s ohledem
na čitelnost a sdělnost situace. Proces tematizace
a symbolizace tedy probíhá vědomě, skupina si
volí témata předem a vědomě hledá jejich čitelná
symbolická vyjádření. V této fázi práce chápeme
témata a symboly jako prostředky vyjádření a cíl,
ke kterému chceme dospět, je určitou formou výstupu určenou k prezentaci.
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Především je důležité uvědomit si, zda-li nám jde
o zprostředkování zážitku (1. fáze procesu tematizace a symbolizace) či o zpracování zážitku, tedy
hledání nějakého způsobu vyjádření (2. fáze procesu tematizace a symbolizace). Pokud se nám
podaří pracovat s tímto principem vědomě, ušetříme si spoustu nedorozumění a zklamání z toho,
že připravený program neměl očekávaný efekt.
Po metodologické stránce totiž tento model nabízí otázku, zda-li je vůbec možné zvolit si předem
téma, které bychom chtěli skupině zprostředkovat
skrze nějaký program, když volba tématu i vnitřní
prožívání herních situací jsou ryze subjektivní záležitostí, a tedy předem neodhadnutelné. Osobně
vidím řešení ve dvou rovinách. V prvním případě
lze skupině předem sdělit, na jaké téma se chceme
v následujícím programu zaměřit. Ve druhém případě můžeme nechat proběhnout program, o kterém
předpokládáme, že v sobě nese námi předem zvolené téma, ale zároveň být vnitřně připraveni na to,
že ve společné reﬂexi se skupinou se vynoří zcela
odlišné. V případě, že z nějakého důvodu chceme
skupině zprostředkovat téma bez většího „rizika”
jeho významového posunu, bude se práce podobat
více než společnému hledání spíše jednosměrnému
procesu ze strany lektora či týmu ke skupině. Tento
způsob práce není „špatným”, opět jde pouze o vědomou volbu, samotná příprava programu bude
klást větší nároky na čitelnost a sdělnost. Situace,
ve které si lektor či pracovní tým zvolí téma, které by chtěl skupině zprostředkovat, ale pak se již
nedaří najít pro něj konkrétní aktivitu, která by
téma jasně otevřela, je nejčastějším problémem,
se kterým je možné se v praxi setkat. Z této situace pak vzniká frustrace na obou stranách: lektor či
přípravný tým přestává věřit svým pedagogickým
schopnostem a skupina dostává pocit, že „něco
dělá špatně” a nevychází svým vedoucím dostatečně vstříc. Částečnou odpověď můžeme nalézt také
v nekompatibilitě zvolených programů s tématem
ve chvíli, kdy pro tento účel přejímáme hotový program, připravený již dříve pro jinou skupinu či situaci. Ponecháme-li volbu témat, situací a problémů,
které se během činnosti otevřely a kterým bychom
se měli dále věnovat, na skupině samotné a budeme-li při výběru respektovat výše zmíněná kritéria,
můžeme předpokládat, že bude práce skutečným
přínosem. Nechat se takto vést skupinou však vyžaduje jistou dávku odvahy a „lektorské sebedůvěry”.
Jakousi vnitřní stabilitu může poskytnout právě
navrhovaný model. Jednotlivé fáze a kroky procesu tematizace a symbolizace bych tedy přirovnala
k turistickým značkám, kterými je po určitých intervalech vyznačena cesta divokou a neprobádanou krajinou. Díky tomuto značení se pak v takové
krajině nikdy úplně neztratíme, můžeme se cítit

teoretník

39

11.4.2005 13:52:59

teoretník

40

bezpečněji, mít čas a prostor pořádně se rozhlížet
kolem, a tu a tam najít odvahu seběhnout z cesty
prozkoumat nějaké skryté zákoutí. Jednotlivé turistické značky můžeme přirovnat k místům, kdy
je třeba se během práce zastavit a uvědomit si,
kde se se skupinou právě nacházíme. Zda-li jsou
všichni schopni jít v práci dál, či zda by nebylo lepší se ještě někam vrátit. Je to chvíle, kdy je třeba
ujasnit si, čím se právě zaobíráme, proč se věnujeme právě této oblasti a jakým způsobem bychom ji
mohli dále uchopit. Nebo jinými slovy – uvědomit
si, jaké je aktuální téma, na kterém pracujeme a jakým způsobem s ním chceme dále naložit. Je třeba
zprostředkovat skupině ještě nějaké zážitky či zkušenosti směrem k tomuto tématu? Nebo již přesně
ví, co ji zajímá a co by chtěla vyjádřit? Je třeba začít
hledat vhodnou formu sdělení či výstupu? V jaké
z těchto dvou fází práce se skupina nachází? To,
jakým způsobem vyplníme část cesty mezi těmito
jednotlivými zastaveními, je otázkou individuálního přístupu lektora a jeho schopnosti přizpůsobit
se aktuálním potřebám skupiny s ohledem na obsahovou rovinu práce. Jednotlivé kroky procesu tematizace a symbolizace nabízí zcela konkrétní náměty
na volbu skupinových aktivit (jejich zásobárnu lze
najít v mnoha publikacích). Konkrétní volba dílčích
aktivit a jejich řazení však závisí na mnoha aspektech skupinové práce (zkušenost účastníků, jejich
vzájemné vztahy, míra jejich schopností a dovedností, obsahové zaměření skupiny, cíle práce atd.),
jejichž nekonečné množství kombinací si vyžaduje
schopnost umět pracovat stylem „tady a teď”.
Dostáváme se tak k velmi důležité otázce, na kterou budeme při práci s procesem tematizace a symbolizace narážet. Je to otázka, nakolik je pořadí
jednotlivých kroků závazné a jak striktně bychom

se měli navrhovaného modelu při práci držet. Jednotlivé fáze a kroky ze sebe vzájemně vycházejí,
ovlivňují se a určují celkovou dynamiku práce. Slévají se v souběžně probíhajících činnostech. Jejich
členění není během konkrétní práce se skupinou
tak viditelné jako v graﬁckém modelu, hranice mezi
jednotlivými fázemi jsou velmi volné a prostupné.
V rámci pedagogického vedení je potřeba citlivě reagovat, kdy je vhodné se pokusit společné zážitky
verbalizovat, a kdy by naopak mohla skupina vnímat jakoukoliv diskusi za ztrátu času. Kdy je vhodné nechat skupinu „pouze” volně asociovat, a kdy
už je čas na konkrétní formulace. Kdy by skupina
potřebovala ještě další zadání pro hlubší ponoření
do problematiky, a kdy by naopak žádná další aktivita neměla smysl a nic nového by již pravděpodobně nepřinášela. Je také na individuálním zvážení každého lektora, kdy je vhodné vrátit se v práci
o pár kroků zpět, znovu se věnovat původním situacím a tématům, či naopak nabídnout skupině raději něco nového. Kdyby jakékoli setrvání v daném
bodě práce bylo pouhým přešlapováním na místě,
které by mohlo mít za následek naprostou ztrátu
motivace skupiny z pocitu, že se práce nikam dál
neposouvá, a kdy bychom naopak mohli zbytečným
předbíháním přijít o spoustu zajímavých podnětů.
To, jakým způsobem se však každý s tímto způsobem práce vyrovná, je otevřeným polem pro nekonečné množství individuálních přístupů. V tomto
smyslu může tento model pro někoho představovat
příliš nekonkrétní odpověď na to, jak se skupinou
pracovat. Doufám však, že pro tvořivou osobnost
nabízí tento model dostatečně široké teoretické zázemí a oporu při vlastní tvorbě.
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MOŽNOSTI
TU JSOU
Je to pár dní, co jsme u nás doma slavili
narozeniny. Oslavenců bylo víc – já, můj
muž, naše dcera, kmotra naší dcery a přítel kmotry
naší dcery – kdybyste se v tom ztráceli, tak to nevadí. Kdo byli všichni ti oslavenci, nebylo zas tak
důležité. Důležité bylo, že jsme se všichni narodili
v březnu a udělali si z toho důvod ke společnému
setkání. Každý si někoho pozval, a tak u nás bylo
živo a veselo. Někdo od někoho (už ani nevím kdo
a od koho) dostal jako dárek Tarotové karty. Byla
jsem zvědavá, jak vypadají, a jakým způsobem jsou
v nich vyobrazeny jednotlivé symboly a principy.
Protože myslím, že by se Tarotové karty neměly
prohlížet jen tak bez otázky, rozhodla jsem se podívat jen na jedinou. Myslela jsem na to, aby mi
Tarot předvedl takovou kartu, kterou by chtěl sám
sebe reprezentovat. No, nebudu vás déle napínat…
Vytáhla jsem si Dobrodružství. Na té kartě byla
vyobrazena malá holčička, která nahlíží za svítící
horizont. Jas duhových barev v pozadí dával tušit
něco neobyčejného a vzrušujícího. Nemusela jsem
ani vidět do tváře holčičky, abych věděla, že se jí
v ní zračí zvědavost, nadšení a taky trochu bázně.
Každopádně jsem skoro záviděla, že jí stačí udělat
už jenom malý krůček, aby vyběhla za horizont obrázku a zažila něco opravdu dobrodružného. Totéž
přeji i vám. Vyberte si namátkou kterýkoliv příspěvek z následující rubriky Možnosti tu jsou stejně
tak, jako Tarotovou kartu. Pevně věřím, že se vám
trefí do noty, a taky se rozeběhnete mezi řádky
za horizont tištěných stránek. Mimochodem, víte
odkud ještě můžete znát název této rubriky? Pokud si nejste jisti, tak zapátrejte v diskograﬁi Moniky Načevy.
Petra Drahanská

Do této rubriky přispěli:
Ferda. Jinak bezejmenný, poněkud tajemný a anonymní
učitel na kterési škole v České republice, patrně.

Michaela Schafferová (1979), studentka
Fakulty tělesné kultury v Olomouci, obor
rekreologie. Zip202@email.cz

Daniel Drahanský (1972), tréninkový
lektor, instruktor Outward Bound – Česká
cesta, s.r.o. daniel.drahansky@quick.cz
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Zážitková pedagogika a škola

Znáte to, sedíte na louce a mravenec vám leze Než se dostanu do posledního výškového tábora,
po noze a ohromně to lechtá. Zvlášť tehdy, když je odkud již všichni vyrážíme na jeden z prvních vrnoha chlupatá. Tak se ho snažíte setřást a když ho cholů, kterým je zpravidla kurz, dá to přesně tolik
neopatrně zmáčknete, tak vás buď kousne, nebo je práce, kolik si jí naložím na vlastní bedra a kolik
po něm.
toho zároveň dokážu rozložit na ostatní „spolulezAby byl mravenec úspěšný ve svém šplhání „ně- ce“ z týmu. Z posledních zkušeností můžu doporukam“ (často ani neví kam), musí se chovat velmi čit dát dostatek prostoru jiným představám o realinenápadně, obezřetně, „vyčíhnout“ správný oka- zaci některých programů, byť v mých očích ne tolik
mžik a podobně.
dobrých, a získat tak větší zodpovědnost od autorů
Stejné mravencovo dobrodružství ve šplhání zaží- představ. Know-how je stejně nejlepší obkoukat
vám i já ve škole. To, kam šplhám, se snažím neu- vzájemně až přímo na akci i za cenu nižší kvality
stále si připomínat: „…Vlezl jsi do školy a chceš, aby programu. Některé věci se dopředu vysvětlit nedají,
byla příjemnější pro tebe, protože tam učíš, a taky to se musí zažít, že?!
pro studenty, protože se tam učí a ty je chceš učit Stanout na vrcholu je úžasný pocit, ale za ještě
s větší lehkostí.“
úžasnější považuji euforii, kterou zažívám, když
Ano, znám způsob, jak to zařídit. Stačí mít příleži- se vrátím. Jdu po chodbě… „Dobrý den, pane učitost být se studenty kamarád a ne ten, kdo je usta- teli“, „…my bychom chtěli jet na exkurzi“, „…a pojevičně o něčem poučuje. Dát si tu práci a připravit dete s námi na hory?“
si pro ně neobvyklý program, hru, která všem na- K této neobvyklé aktivitě, projevovanému zájmu
bídne lákavou a zodpovědnou roli. A to vše nejlépe atd. ovšem nutno podotknout, že vaše populav nějakém neformálním, příjemném prostředí.
rita a přirozená autorita je často vykoupena tím,
Ono se řekne udělej seznamovací kurz, neobvyklý že když vstoupíte do třídy, je od vás očekáván
lyžařský výcvikový kurz či školní výlet, ale je potře- přinejmenším herecký výkon a v tu ránu hrajete
padoucha v kovbojce s názvem: „Diktát z češtiny“
ba mít na to lidi!
Dostáváme se k té nejchoulostivější záležitosti, teď nebo „Pololetka z matiky“.
musím velmi jemně našlapovat a správně zvolit Hůře jsou na tom ti kolegové, kteří zatím přešlapucestu. Jako „base camp“ si vždycky zvolím ředi- jí pod horou a svou popularitu a autoritu si musí
telnu. Pokud se tam dostanete, zjistíte, že je třeba těžce vydobýt tou nejobtížnější cestou v budově
být zajištěný buď dlouhou karavanou materiálu školy, učebně a u tabule.
(oslíky raději nechte za dveřmi), anebo, ještě lépe Pokud se vám se zúčastněnými kolegy podařilo být
současně, vás jistí nějaký zkušený horolezec. Po- opravdu na jednom laně, dá se při vstupu do kabikud se do ředitelny nedostanete, doporučuji zvolit netu očekávat přinejmenším vřelý pozdrav a pozvájinou horu-školu.
ní na kávičku, odtud už je jen krok ke společnému
Pod horou vládne příznivé počasí, vedení školy je výletu do vinného sklípku s tajně připravovaným
vaší snaze nakloněno a dokonce vás i podporuje, vtipným programem nebo třeba k prodlouženému
a tak začneme shánět šerpy pro další výstup. Sa- víkendu v Tatrách. Tomu říkám „ﬁremní kultura“,
mozřejmě, že záleží na zkušenostech, ale je dobré odtud se dá čerpat energie a chuť jít po neděli
mít za zády alespoň jednoho „Tenzinga“, ze kterého do zaměstnání.
časem dozraje báječný horský vůdce, jenž s přehle- A tak budiž to naše šplhání a zlézání po české křídem povede různé školní akce a vy si už tudíž ne- dové tabuli a moravských hvozdech úspěšné, všem
musíte hrát na nepostradatelného.
mravenečkům přeji, ať se nedají polámat neúspěNejlépe je navléknout to tak, aby měli všichni šerpo- chy a vydrží jim nadšení. Posuňme školní lavice tak,
vé pocit nepostradatelnosti a tudíž i odpovědnosti. aby se lépe učilo studentům i učitelům.
Tady přicházíme do míst, kde často chybuji a snažím se vnutit ostatním kolegům-učitelům svůj cíl, podepsán Ferda
ideál kurzu či projektu. Narazím na jiné kladné i negativní zkušenosti kolegů, na různou míru ochoty nepřímo úměrnou objemu dalších pracovních
i soukromých povinností, obavy z neobvyklé role
před studenty, před sebou samými i ostatními kolegy apod. Až posléze si uvědomuji, že mým cílem
je najít společný cíl, tedy že lezeme všichni na stejnou horu, ovšem ne každý z jiné strany, ale všichni
pěkně na jednom laně.
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HLEDÁNÍ
„DOBRODRUŽSTVÍ“
pomocí tvorby pojmových map

a studenti FTK UP Olomouc

Odpovědi na otázku „Co je to dobrodružství?“ mo- Studenti pracující ve skupinách nejprve podrobili
hou být velmi odlišné. Každý z nás vidí za určitým slovo „dobrodružství“ kritické analýze.
slovem jiný obraz. Pojmy chápeme různě a je velmi
obtížné nalézt dvě osoby, které by na tuto otázku
Co si představíte, když se řekne
reagovaly alespoň podobnými slovy. V hodině zážit- „dobrodružství“?
kové pedagogiky jsme se se studenty FTK UP popřírodu, výzvu, adrenalin, neznámo, zkoušku
kusili utřídit odpovědi týkající se pojmu dobrodružz fyziologie, samotu – kolektiv, vyčerpání, vzruství, což nám otevřelo bránu k pochopení jeho šíře.
šení, nové lidi, život, radost, zážitek, město, pád,
Při své práci jsme využili metodu tvorby pojmových
svobodu, příběh, vykolejení ze života, překonání
map.
svých hranic, intenzitu, očekávání, stres, respekt,
V odborné literatuře, která hovoří o tvorbě pojmů
akci, poznávání…
a jejich významů, nalézáme výrazy prekoncept
(aktuální obraz o pojmu před jeho přestavbou) Na jejích základech studenti vytvořili sjednocující
a koncept (nový obraz po přestavbě a před další kategorie významné pro pojem „dobrodružství“.
rekonstrukcí) (Beran et. al., 2003). S oběma těmito Z těchto kategorií vytvořili pojmové mapy, které revýrazy budu v druhé části svého článku pracovat. prezentovaly názor dané skupiny studentů (celkový
Tvorbou a využitím pojmových map se zabývá řada výstup na obr. 1).
zahraničních autorů. U nás se však tato metoda V dalším kroku měli studenti za úkol přečíst jedvíce rozšířila až v posledních dvaceti letech. Pojmo- nostránkový text týkající se pojmu dobrodružství,
vá mapa je obrazovým ztvárněním myšlení jednot- který jsem sestavil ze dvou základních pramenů:
livce nebo skupiny, které se vztahuje ke konkrétní- knihy Jana Neumana Dobrodružné hry a cvičení
mu tématu. Prezentuje všechny nápady a myšlenky, v přírodě (2000) a diplomové práce Tomáše Drábka
ukazuje jejich vzájemné vztahy a případně i jejich Dobrodružná terapie: kořeny, metodologie výzkuzávažnost či hierarchii (Trochim, 1989). Využití mu a aplikace v praxi (2004). Stručný text neměl
pojmových map je velmi různorodé. Někteří autoři za cíl nabídnout studentům ucelený pohled na fetuto metodu považují za vhodnou pro učení (No- nomén dobrodružství, ale snažil se jim představit
vak & Govin, 1984; Čáp & Mareš, 2001; Beran et al., dvě pojetí dobrodružství z dostupné české literatu2003), jiní ji doporučují pro evaluaci školních před- ry, potvrdit jejich vlastní myšlenky (prekoncepty)
mětů, učebních stylů či samotných učitelů (Daley i odpovědět na nejasnosti, ale též vyvolat otázky.
et al., 1999). S pojmovými mapami se však můžete Na některé z otázek jsme byli schopni reagovat již
setkat také jako s metodou výzkumnou (Trochim, v rámci semináře, jiné zůstaly nezodpovězeny. Stu1989; Másilka, in press). Jak a s jakými výsledky denti i já doufáme, že alespoň na část z nich najdejsme touto metodou zpracovali téma „dobrodruž- me odpověď na stranách tohoto čísla Gymnasionu.
ství“ teď můžete posoudit sami.
Co nás zajímá?
Kdy člověk překonává individuální hranice? Co je
to dobrodružná terapie? Jak vypadá dobrodružná terapie v praxi? Kde jsou hranice hazardu?
Jaké jsou psychologické aspekty dobrodružství?
Jaké jsou nástroje odpoutání? Jaké fáze má dobrodružství? Jak se dívá dobrodružství na smrt?
Co je to výchova dobrodružstvím?

foto © David Másilka .
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V českém prostředí jsem se s tvorbou pojmových
map setkal v praxi pouze jednou, a to na semináři
kritického myšlení. Vám, kteří ji neznáte nebo neužíváte, tuto metodu velmi doporučuji. Mám za to,
že právě objevování známého v neznámém je tou
pravou výzvou pro žáky a studenty všech věkových
kategorií, a co je hlavní – je to zábava.
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Obr 1.: Pojmová mapa „Dobrodružství“ skupiny studentů z FTK UP

Kroky tvorby pojmových map
Příprava (5 minut a více):
1. Volba tématu: tématem může být jakýkoli problém, který byste rádi se svými studenty zpracovali.
Dostatečně se s ním obeznamte (zejména s různými zajímavostmi). Jakou formu zprostředkování informací zvolíte, zůstává na vás (text, video, zvukový
záznam atd.).
2. Co připravit? Několik čistých papírů většího formátu a pastelky či ﬁxy různých barev.

7. Výklad map, diskuse a nový pohled na téma (5–
15 min.): každá skupina popíše svoji mapu a ozřejmí ostatním svá kritéria třídění. Po interpretaci
všech map můžete rozvést diskusi k tématu nebo
studentům nabídnete vámi připravené informace
(text, video, zvukový záznam apod.).
8. Konfrontace známého a neznámého (5–10 min.):
řekněte studentům, aby rozdělili informace ve vašem textu (videu, zvukovém záznamu apod.)
na známé – ty co jsou v jejich mapě, neznámé
Realizace (30 minut a více):
nezajímavé – ty co je nezaujaly, a neznámé zajíma3. Úvod: rozdělte studenty na malé pracovní sku- vé – ty, o kterých se chtějí dozvědět více.
piny (po 5–8),
9. Otázky a odpovědi (5–10 min.): pokud znáte
4. Evokace tématu a generace pojmů (5–10 min.): na „neznámé zajímavé“ odpověď, odpovězte. Pokud
seznamte studenty s tématem a zadejte jim prv- ne, tak nezbývá než naformulovat otázky na příště.
ní obecnou otázku (např. Co si představíte, když
se řekne…?). Studenti ve skupině nebo každý samostatně uvedou všechny asociace, které se jim
Literatura:
k tématu vybavují.
• Beran, V. et al. (2003). Učím s radostí. Praha: STROM.
5. Strukturování pojmů a pojmenování kategorií
• Čáp, J. & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha:
(10–15 min.): vyzvěte studenty, aby pojmy, které
Portál.
si zaznamenali, utřídili do určitých kategorií podle
• Daley, B. J. et al. (1999). Concept maps: A strategy to tlach
toho, jak si myslí, že k sobě logicky patří. Doporučte
and evaluate critical thinking. Journal of Nursing Education,
jim, aby si výrazy patřící k určité kategorii podtrhá38/(1), 42–47.
vali či kroužkovali stejnou barvou. Pokud je v této
• Drábek, T. (2004). Dobrodružná terapie: kořeny, metodolofázi napadne pojem nový, mohou jej do svého segie výzkumu a aplikace v praxi. Diplomová práce, Univerziznamu přiřadit a zahrnout do stávajícího systému.
ta Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Praha.
Dále studenty požádejte, aby jednotlivé kategorie
• Másilka, D. (in press). Scénář sběru kvalitativních dat
pojmenovali dle kritéria, které je jim společné.
ve výzkumu: Proměnné ovlivňující život sociální skupiny.
6. Tvorba mapy (5–10 min.): v této fázi je úkolem
Sborník semináře KKS FTK UP. Olomouc.
studentů vytvořit na papíře strukturu vztahů mezi
• Novak, J. D. & Gowin D. B. (1984). Learning How to Learn.
jednotlivými třídami pojmů, ale též mezi nimi
New York and Cambridge, UK: Cambridge University Press.
a ústředním tématem (to můžete vynechat a uvidí• Neuman, J. (2000). Dobrodružné hry a cvičení v přírodě.
te, zda je studenti do struktury zařadí sami).
Praha: Portál.
• Trochim, W. (1989). An introduction to concept mapping
for planning and evaluation. Evaluation and Program
Planning, 12/(1), 1–16.

03_jaro05_bezobalu.indd 45

11.4.2005 13:53:06

POD LAVICÍ

možnosti tu jsou

46

Zážitková pedagogika a škola

NENÍ TYMIÁN
JAKO TYMYJÁN

David Másilka

Rozhovor
s Mgr. Jiřím Ševčíkem a Petrem Zappem
Ve správné české kuchyni nesmí chybět tymián,
koření s výraznou vůní, dodávající jídlu osobitou
chuť. V jedné české škole jsem se však s tymiánem
setkal jinde než v kuchyni. Přesněji řečeno nešlo
o tymián, ale o TYMYJÁN. Ten v základní škole
ve Velkých Losinách již tři roky koření „tradiční“
vyučování a přináší do života školy nový rozměr
výchovy. Zajímalo mě, o co vlastně jde, a zda lze
tamní recept využít i na jiných školách. Od ředitele Mgr. Jiřího Ševčíka se dozvíte, kde a kdy vznikla
myšlenka projektu, co bylo jeho hlavním smyslem,
jak vypadal program, v čem organizátoři spatřují
klíčová místa a jak na něj reagovali žáci.
Kde a kdy vznikla myšlenka uskutečnit u vás
ve škole projekt TYMYJÁN?
Projekt se rozběhl na popud německých partnerů
a naše škola se na jaře 2002 přihlásila do mezinárodního projektu COMENIUS. Spolu se základní
školou v Zellingenu v městské části německého
Würzburgu, ústavem Högstadieskola v Sandaredu
ve Švédsku, Sporthauptschule Hadersdorf ve Vídni a Scuola Media Statale Poggio Ameno v Římě
pod záštitou Evropské unie od této doby spolupracujeme a střetáváme se v rámci aktivity nazvané
„JÁ – TY – MY“, oﬁciálně „Ich – Du – Wir“, neboť
jazykem komunikace v rámci tohoto projektu je
němčina.
Co je hlavním smyslem projektu?
Sám název mírně napovídá, že nosnou myšlenkou
projektu je žákovská samospráva, mezilidské vztahy nejen ve třídě, ale také směrem ven a předávání
si zkušeností v této oblasti života jednotlivých škol.
Cílem činností bylo poznat vzájemnou závislost
jedince a skupiny, rozvíjet tvořivou interakci žáků
ve skupině, prohlubovat sociální citlivost dětí, rozvíjet přiměřené vztahy mezi oběma pohlavími a podobně.
Osobně mě zaujal název projektu TYMYJÁN, můžete říct jak a proč vznikl?
TYMYJÁN vznikl přesmyčkou českého překladu
aktivity „Ich – Du – Wir“, jak jsem ji už zmiňoval
a přidáním N jako neu – nový. Název je stejný
od prosince 2002, kdy jsme uspořádali projektové dny TYMYJÁN I. S odstupem času a pořádáním
dalších podobných aktivit došlo na číslování těchto
projektových dnů.
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Lišily se od sebe jednotlivé ročníky projektu?
Úkolem TYMYJÁNu I. nebylo pouze zpříjemnit
a zpestřit žákům dva předvánoční dny, ale hlavně
poodhalit stav tříd a postoje dětí k sobě samým
i ke škole. Se získanými zkušenostmi jsme se rozhodli dále pracovat tak, abychom neučili pouze
za účelem předávání znalostí, ale učením se také
všichni vychovávali, a to bez rozdílu věku a pozice
ve školní hierarchii.
Naučit se vážit si každého člověka a naučit se zdravě si vážit i sebe samého – to bylo mottem školní
akce TYMYJÁN II. Všem z nás je jasné, že nejlepší
prevence proti špatným mezilidským vztahům
je vést mladé lidi k názoru, že každý člověk má
nesmírnou hodnotu. Proto se nám dnes zdá tolik
důležité pomáhat dětem, aby si uvědomily, že mají svou hodnotu pro to, čím jsou, aby objevily své
silné stránky a naučily se je používat ku prospěchu
všech.
TYMYJÁNem III. jsme chtěli postoupit v sociální
a vztahové problematice zase o stupínek výše. Záměrem bylo rozvíjet dovednost vnímání a oceňování každého jako mnohorozměrné bytosti, v níž jsou
zahrnuty osobní a sociální kvality. Dalším důvodem
bylo nalezení cesty k úctě a sebeúctě každého.
Kdybyste měl zhodnotit všechny tři ročníky TYMYJÁNu, napadají vás nějaká doporučení?
Při analýze závěrů předcházejících projektových
dnů jsme pochopili, že děti lépe přijímají při aktivitách, byť zajímavých a netradičních, když jsou vedeny a usměrňovány neokoukanými tvářemi. S mírnou nadsázkou lze říci, že tomu, s kým denně bojuji
v matematice či v češtině, méně uvěřím při motivování k aktivitě – hře, než tomu, koho vidím poprvé
a ke komu mě nevážou každodenní povinnosti.
V první polovině roku 2005 budeme u nás ve Velkých Losinách spolu s evropskými partnery hodnotit tříleté spolupůsobení v projektu Comenius
a v prvé řadě i to, zda motto „JÁ – TY – MY“ nebylo
jen bezobsažným pracovním názvem. Za naši školu
vystoupíme s jasným závěrem – nein! Ovšem při vědomí toho, že cesta je cíl.
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Jak jste již měli možnost se dozvědět, program TY- Přiblížíte nám klíčové místo programu a popíšete,
MYJÁNu škola připravuje ve spolupráci s externis- jak na něj reagovali žáci?
ty. Na podrobnosti TYMYJÁNu III. jsem se zeptal Žáci se asi po třech hodinách strávených na cestě
programového vedoucího tohoto projektu, Petra dostali na místo, kde se mohli posilnit před závěrečným úkolem. Zadáním pro každou třídu bylo zaZappeho.
pálit oheň, připravit na něm společné jídlo a přitom
Můžete čtenářům Gymnasionu přiblížit, jak takový vytvořit báseň využitou na konci programu. Po té
době strávené v podzimním počasí plněním úkolů
projekt vypadá v praxi?
Jednotlivé třídy se vydaly po stopách hobitů ná- jsou oheň a jídlo věci, které skupinu dokáží stmeročným terénem, aby bojovaly proti silám zla. Žáci lit. Ale také se zde naplno projevilo to, jak ve skuse cestou utkali s draky i jinými příšerami Středoze- pinách funguje vzájemná domluva a spolupráce.
mě a plnili záludné úkoly. Před posledním úkolem Někde se žáci jednotlivě pustili do pojídání buřtů,
se posilnili krmí, vlastnoručně připravenou nad oh- jiné třídy využily nabídnuté prostředky a vytvořily
něm. Nakonec všichni ve svém boji za dobro uspěli společné jídlo, ohřáté na ohni v alobalu. V těchto
a Prsten moci, který po celou dobu opatrovali, zni- třídách sehrálo svou roli právě ono pověstné koření.
čili svým zaklínadlem.
I když to nebyl tymián, ale provensálské bylinky.
Jak byste program popsal konkrétněji?
Které části vašeho programu byste určitě doporuPříběh inspirovaný Tolkienovým Hobitem a Pánem čoval využít i ostatním učitelům?
prstenů jsme naplnili dobrodružným putováním Myslím, že právě moment uvolnění a samostatné
krajinou a asi osmi menšími aktivitami, které před- činnosti u ohně po náročné fyzické aktivitě nebo
stavovaly překážky na cestě. Tyto aktivity jsou samy v rámci většího programového celku je velmi silný
o sobě poměrně často využívány ke cvičení týmové a přitom realizovatelný třeba na školním výletě.
spolupráce a komunikace. Důležitější než samotné Jaké jsou důvody pro realizaci takových projektů
úkoly však bylo provázat jednotlivé části legendou v českých školách?
a upravit aktivity pro jednotlivé třídy.
I v českých zemích můžeme sledovat nástup západního trendu rostoucí individualizace nastupující geJaké aktivity máte na mysli?
Nechci je popisovat konkrétně. Dají se nalézt v běž- nerace a malé zkušenosti žáků s prací ve skupině.
ně dostupné literatuře například pod názvem hry Tento trend souvisí i s konstrukcí školních osnov,
na rozvoj týmové spolupráce ve známé Neumanově které neskýtají příliš možností pracovat na týmoknize Dobrodružné hry a cvičení v přírodě nebo vých dovednostech. K tomuto účelu mohou dobře
v další knihách od Portálu.
posloužit projekty jako je TYMYJÁN. Škola chtěla
Zmínil jste se o důležitosti provázání konkrétních tímto projektem zprostředkovat žákům zkušenost
aktivit Tolkienovou legendou. Považujete za důleži- s prací ve skupině, tedy v trošku jiné poloze, než
té zasadit podobný projekt do nějakého příběhu?
na jakou jsou zvyklí z vyučování.
Ano. Myslím, že pro žáky základní školy, ale vlastně
pro všechny věkové kategorie, je využití přirozené
síly příběhu či jiných metafor důležité. Příběh vás
motivuje, uvádí vás do děje, vtahuje vás a vy se poLiteratura:
• Neuman, J. (2000). Dobrodružné hry a cvičení
tom chováte mnohem přirozeněji než obyčejně. Je
v přírodě. Praha: Portál.
to určitý paradox, ale uměle navozený příběh vás
zbavuje vaší každodenní masky. Právě toto očiště- • Tolkien, J. R. R. (1990). Pán prstenů. [1 díl],
Společenstvo prstenu. Praha: Mladá fronta.
ní nebo odhalení každého jedince je velmi důležité
pro rozvoj pozitivních sociální vztahů ve skupině.
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OUTDOOR TRAINING V IZRAELI

Michaela Schafferová

aneb Jak to chodí v zemi,
kde bychom neřekli, že to vůbec chodí

Na střední východ mě to vždycky tak nějak táhlo…
Podívat se do zemí, které znějí našincovu uchu
exoticky až pohádkově… Ale nikdy se mi to nepoštěstilo, dokonce když už jsem měla koupený zájezd, cestovní kancelář ho na poslední chvíli kvůli
bezpečnostní situaci v cílové zemi zrušila. Až letos
na mě mrklo štěstí – na konferenci AEE na Baldovci, kde jsme si „padly do oka“ s majitelkou společnosti, která se zabývá kurzy týmové spolupráce či
outdoor trainingy.

Pracovní doba je v Izraeli většinou delší, než na jakou jsme zvyklí u nás, nejen majitelé, ale i zaměstnanci ﬁrem pracují vesměs devět a více hodin denně, většinou i v pátek (izraelský víkend tvoří pátek
a sobota). Šabat se ovšem dodržuje bez výjimky,
žádný ze zaměstnanců by nebyl ochotný věnovat
sobotu ﬁremnímu setkání, jak se někdy stává u nás.
Oﬁciálně to vlastně ani není možné, protože židovský stát musí ctít vlastní tradici „nepracovního“ šabatu, a tak i nepraktikující židé mají vždy volno.

Trocha úvah a teorie

Jak to chodí v dobré společnosti

Firma Ishtar (jméno mezopotámské bohyně lásky Klientelu Ishtar tvoří převážně již zmíněné velké
a války, v hebrejštině slovní spojení znamenající společnosti, které průběžně dbají na kvalitní pra„člověk kráčející, hledající“) je se třemi stálými za- covní atmosféru. Firmy tedy většinou za tímto účeměstnanci společnost malá, tedy vyhovující potře- lem zaměstnávají externího, někdy i interního profebám a rozměrům izraelského trhu – stát Izrael má sionálního psychologa – konzultanta, který pracuje
pouze něco přes šest milionů obyvatel, z čehož však s kolektivem po celý rok, nejen tehdy, když nastane
dva miliony tvoří Palestinci, žijící „za zdí“, mnohdy problém. Je tedy znalý slabých stránek kolektivu
na hranici životního minima, u kterých s nějakým a jeho jedinců a objednaný outdoor training je poteambuildingem příliš nepochodíte. Trh práce je tom spíše doplňkem jeho další práce. Také zadání
tedy podstatně menší než na jaký jsme zvyklí u nás, outdoor trainingu tak mohou mít mnohem konkrétale zato výkonnější (HDP 21 500 dolarů na osobu, nější a podrobnější podobu a spíše než se zadavav ČR 16 000, údaje jsou z roku 2001), a to hlavně telem bývají konzultovány s tímto psychologem,
díky velkým hi-tech a farmaceutickým koncernům, který také sám provádí zpětnou vazbu a rozbor
které tvoří podstatné procento trhu a vydatně „táh- aktivit. To vše se výrazně podepisuje na efektivitě
nou“ izraelskou ekonomiku, ve většině případů ve- kurzů a dále na efektivitě práce v kolektivu a výdou i světový vývoj.
konnosti celé ﬁrmy nebo její části.
Za mnohé jistě Izrael vděčí od svého vzniku v roce Je asi patrné, že veškeré trainingy mají čistě pra1948 USA a bohatým dárcům z řad židovského oby- covní charakter a nejsou brány jako odměna nebo
vatelstva, žijícího doposud v diaspoře, ale za dneš- zábava. Ne že by něco takového v Izraeli neznali,
ní prosperitou státu stojí především neuvěřitelná spíš na to Izraelci svou mentalitou nejsou stavění.
houževnatost a pracovitost obyvatel. Tyto vlastnos- Marně bychom u nich hledali hravost, se kterou si
ti pomohly Izraelcům doslova „vytáhnout“ rostoucí Češi umí vychutnat třeba rallye s Kinder vajíčkem
zemi z písku.
na pingpongovém stole. Na motivační scénky, které
jsem se občas snažila zařadit pro zpestření, reagovali klienti vesměs blahosklonným úsměvem, ale
vtáhnout do hry se nenechali nikdy. Na všechno, co
malinko zavánělo hrou čili synonymem dětinskosti,
reagovali jako na neprofesionalitu. Když rallye v pobřežních dunách, tak v terénních vozítkách, když
navigační aktivita, tak s GPS, když strategická hra,
tak v životní velikosti. Nedodělky a kompromisy
se platí ztrátou klienta, i když Ishtar platí za kvalitu v oboru.
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Izraelci jsou v tomhle ohledu lidé vážní, ostatně Používané aktivity nejsou nepodobné těm, které
mají být proč. Která jiná země má tolik rodin, kde známe: pavoučí síť, klávesnice… Tyto teambuildinprarodiče, když už přežili holocaust, absolvova- gové stálice se asi uvádějí po celém světě. Co není
li náročnou cestu do Izraele, aby mohli ve vlastní v Izraeli až tak populární jako u nás, jsou lana. Jedzemi pracovat až do úmoru na její obnově? Mnoho nak tam pro ně ještě nenarostl vhodný les (hlavrodin ztratilo děti ve válkách a mnoho civilistů i vo- ně na vysoká), jednak příliš připomínají povinnou
jáků bylo zabito při sebevražedných útocích mus- několikaletou armádní službu. Stejně tak aktivity
limských extremistů. Pochopila jsem tu atmosféru technického charakteru, u kterých je nutno použít
až tehdy, když jsme rušili objednaný training kvůli příliš mnoho materiálu, konstrukce nebo i příliš
vojenské základně plné mladých vojáků, která vyle- mnoho dotyků. Co se na trainingu na středním výtěla do povětří předchozí den.
chodě nenosí vůbec, jsou aktivity typu deminování,
Ale nálada v zemi není pesimistická, opět je to ja- bomba, lidský žebřík nebo osvobozování zajatého.
kási tvrdost a houževnatost, se kterou se Izraelci Co tedy Izraelci upřednostňují, jsou hry strategicvyrovnají i s takovou ránou.
ké, logické, ve kterých musí zapojit spíše mozek
než svaly, aktivity vyžadující intelekt a samozřejmě
Malý ponor do stylu práce
hlavně spolupráci a komunikaci. Mají rádi, když
Životopis kurzu je podobný jako u nás. Po zadání musí o věcech přemýšlet, a tenhle typ aktivit je zanásleduje pracovní schůzka klienta a Ishtar, je- ujme více než nejhumornější hříčky.
jímž výsledkem je scénář kurzu „nahrubo“, detaily
se dolaďují po internetu a telefonu. U klientů, kteří spolupracují s Ishtar více let (a těch je většina),
se většinou schůzka vynechá a posílá se rovnou
návrh s ohledem na zkušenosti z předchozího kurzu, a to jak zadavateli, tak zejména konzultantovi
ﬁrmy. Trainingy jsou vesměs jednodenní, složené
ráno z drobných hříček k uvolnění atmosféry a končící náročnějšími aktivitami, jejichž rozbor je potom
klíčový pro úspěch celého dne. Zpětná vazba trvá
mnohdy déle než samotná hra a díky tomu, že je
konzultant „v obraze“, mohou jít opravdu do hloubky. Hlavním cílem není vůbec zážitek, ale výsledek
viditelný v práci kolektivu.
foto © archiv autorky článku
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Zlatá mešita v Jeruzalémě. | ilustrační foto © Lucia Obenau

A co na to jazyk?

Na závěr

Ne, hebrejsky jsem se nenaučila. Veškerá komuni- Za celý pobyt jsem se kromě několika nových aktikace s kolegy i klienty se bez nejmenších problémů vit přiučila spíš stylu práce, přístupu ke klientovi
odehrávala v angličtině (snad jen já jsem zažíva- a ochutnala trochu jiného životního stylu… Životníla trable, než jsem se „rozmluvila“). Zprvu jsem ho stylu v zemi, kde se mi lidé zdají nějak „víc dose vždycky ptala klientů, jestli budou všichni ro- spělí“, poznamenaní dlouhou historií svého národa.
zumět anglickému zadání, ale po pár dnech jsem A tak, i když je Izrael malá země, připadala jsem si
pochopila, že tuhle otázku berou spíše jako projev tam jako ve velkém světě.
nedůvěry v jejich schopnosti než jako vstřícnost.
Nepamatuju si, že bych se nedorozuměla anglicky,
byť s obsluhou zametacího stroje v supermarketu.
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vitu, která je stručně představena. Poté, co se v týmech rozdělili, začíná „základní výcvik“ specialistů
či „zasvěcení do situace“ – záleží na konkrétní aktivitě, kterou kdo bude mít na triku. Zatímco třeba
„specialistu-admirála“ čeká zasvěcení do tajů plavby
na větrný pohon a řízení katamaránu, „specialista-eskymák“ se musí naučit vše o plavení se na mořském kajaku. Pro laika toho není málo. Je třeba naučit se, jak si zabalit a naskládat do kajaku všechny věci tak, aby zůstaly za každé situace součástí
kajaku a navíc suché. Po zvládnutí ovládání kajaku
a bezpečné plavby následuje nácvik záchranné situace, kdyby se někdo na kajaku uprostřed vodní
plochy obrátil. „Specialistu hraničáře“ zase čeká
zasvěcení do mapy a trasy celé výpravy, aby vždy
...
věděl, kde se nachází, kam má dál směřovat, kde
Co vše se odehrálo předtím, než jsme se dostali jsou důležité body a „přestupní stanoviště“.
do tohoto bodu? S klientem, pro kterého jsme realizovali již celou řadu akcí s velmi rozličným zadá- ...
ním a zaměřením, jsme se na posledním kurzu ba- Večer nastává zasvěcení do legendy a organizačních
vili o tom, co bychom mohli připravit pro skupinu věcí celé akce. Pak přichází první úkol pro každý
manažerů střední úrovně řízení, kteří již absolvo- tým: nad hromadou věcí a proviantu se domluvit
vali několik kurzů. Zadavatel by pro ně chtěl něco a sestavit si týmové vybavení. Zatímco tým Omega
jiného než klasický teambuilding. Společně se za- živě diskutuje a plánuje různé kulinářské variandavatelkou hledáme základní směr zaměření kurzu. ty, kterých si bude během výpravy užívat (a které
Mělo by to být něco hodně dobrodružného, něco v podobě surovin potáhne s sebou), v týmu Beta
netradičního. Někteří zaměstnanci spolu prý např. se prosazuje „poutník s lehkým srdcem“, takže
zažili tandemový seskok s padákem a tak podobně. tým se vydává na expedici jen s chlebem a paštiV zadání zároveň stojí, aby si účastníci vyzkoušeli kou, bez ešusů a vařičů. V týmu Delta neponechali
situace, kdy na nich bude ležet odpovědnost za celý nic náhodě a nejprve spořádali čokoládu (na horší
tým a současně pak dostali od kolegů zpětnou vaz- časy), aby se jim dobře debatovalo a nepodléhali
bu, jak v tom obstáli. Zavrhuji adrenalinové atrak- nerozvážným soudům. Co tým, to jiný přístup.
ce, kde je účastník pasivním příjemcem zážitku. To
si dnes může každý za určitý obnos zažít kdekoli. ...
Naším cílem je silný zážitek, který bude vycházet Snídaně, poslední jistota, pak již slavnostní nástup
z reálných situací, při kterých budou mít účastníci celého „expedičního sboru“ (téměř 50 lidí) na pládo značné míry „opratě“ ve svých rukou. Nemusí ži. Drobně prší, vane vítr od vody, obloha je kovově
přitom jít o nic extrémního. A tak se tedy rodí ná- šedá a teplota odpovídající říjnu. Úsměvy účastnípad „expedice“ v podmínkách mírného pásu, v běž- ků jsou poněkud „zamrzlé“. Přesto každý tým hrdě
né české přírodě. V průběhu přípravy vzniká projekt představuje ostatním svou vlajku a heslo. Od této
Expedice k pramenům.
chvíle jede každý tým sám na sebe, každý po své
vlastní trase. Instruktor, který tým po celou dobu
...
doprovází, zůstává v pozadí, tým si sám organizuje
A je to tady, začínáme. Všichni účastníci se shro- svůj postup. Gamu, ke které patřím já, čeká jako
máždili kolem pontonového mola stojícího upro- první přesun na kolech. „Specialista na kolo“ má
střed široké písčité pláže (Lipno má nízký stav plné ruce práce s kontrolou a seřízením kol celého
vody). Na molo nastupuje realizační tým a stručně týmu. Pak se již zahříváme šlapáním, zatímco nám
vysvětluje, co se bude dít. Do tmy máme spoustu vítr žene do tváře kapky deště. Když po několika
práce, podrobnější uvedení proběhne večer v salón- hodinách dorážíme k přestupnímu stanovišti, je
ku. Lidé jsou sestaveni do týmů, ve kterých absol- krásné slunečné dopoledne a po tvářích nám stévují následující dny. Dozvídají se, že každý v týmu kají kapky potu.
bude zastávat funkci specialisty pro konkrétní aktiÚčastníci se začínají sjíždět do střediska na břehu
Lipenské přehrady. Teď zažívám největší nervozitu, tu chvíli těsně předtím, než se všichni sejdeme
a kurz zahájíme. Vždycky si vzpomenu na Medvídka Pú a jeho chvíli těsně předtím, než se pustí
do sklenice s medem (Pú, co je nejlepší na světě?
A Pú chtěl odpovědět, že med, ale pak si uvědomil,
že ještě lepší než med, je ta chvíle těsně předtím,
než se do něj pustí.). Máme za sebou dva dny ﬁnálních příprav a práce na místě v kompletním realizačním a produkčním týmu; měsíc práce v úzkém
přípravném týmu, který z prvotního zadání, základní myšlenky a hrubých obrysů vytvořil, sestavil
a připravil celý projekt.
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...

...

Zatímco se převlékáme do neoprenových kombinéz Pomalu ubývá světlo. Náš tým již pátou hodinu pu(každý si veze svoji v batohu), první kajak z konvoje tuje pěšky šumavskými lesy. Od poslední svačiny,
Omegy právě najíždí na písečný břeh. Za chvíli už kdy si mě někteří coby vegetariána dobírali a vře„specialista eskymák“ ukazuje ostatním, jak si mají le mi nabízeli kolečka salámu, uplynula již dlouhá
zabalit věci a napakovat je do kajaku. Pak si všich- doba a atmosféra je poněkud tíživější. Někteří už
ni zkouší, jak se správně drží pádlo, jak se nalézá toho mají dost a především jedna dívka sotva plete
do kajaku, jak si správně nasadit špricku, aby do ka- nohama. „Specialista-velitel“, který má na starosti
jaku neteklo. Drobná maličkost, dalo by se říci sa- celkovou organizaci týmu, však vybízí k dalšímu
mozřejmost, je nasednutí do lodi. Jakmile to máte pochodu. Ví, že musíme dorazit do tmy na místo,
provést, pochopíte, že i to chce grif; aby se člověk kde je možné tábořit, jinak ho jen podle mapy nehned neotočil, nastupuje-li na vodě, nebo aby nezů- najdeme. „Hraničář“ si navíc není jistý, kde přesně
stal bezmocně trčet na mělčině, zvolil-li pro nástup jsme… Hurá! Našli jsme cestu a naši polohu na mabezpečnější variantu. Cesta po vodě na mořském pě. Chvilku před tím, než šero přechází ve tmu, dokajaku je úchvatná. Celý tým uprostřed vodní plo- rážíme na místo, kde budeme trávit noc.
chy, dotek přírody je najednou velmi intenzivní. Někomu to jde dobře. Ti, kteří jsou na kajaku poprvé ...
v životě, jsou opatrnější. „Eskymák“ hlídá, abychom Je třeba rychle zorganizovat, kdo má co dělat. Nyní
se příliš nerozprchli a byli stále na dosah, kdyby nastává čas „specialisty-zálesáka“. Z materiálu, ktese někdo náhodou cvaknul. V takovém případě by rý si neseme s sebou, začíná s několika mužskými
musel rychle zorganizovat ostatní do záchranné členy týmu budovat přístřešek. Nutno říct, že se jim
akce, jak se to naučil teprve včera. Vše by proběh- to příliš nedaří. Konstrukce přístřešku prochází zajílo na vodě; otočení lodi, vyčerpání vody, nesednu- mavým vývojem a „stavební tým“ několika „pracovtí a pokračování v plavbě. Směřujeme stále „proti ními poradami“. Díky kreativnímu přístupu a růzproudu“ k ústí Vltavy. Lipno má daleko méně vody, ným pomocným a podpůrným prvkům je nakonec
než kdy pamatuji, díky čemuž máme zážitek z plav- dnešní domov hotov. Ti, co nestavěli, zatím připraby mezi stovkami pařezů trčících z vody v mělčích vili večeři. Na to, v jakých provizorních podmínkách
místech. Postupně se z velkého jezera stává říčka byla připravována, oceňuji různé chody a výběr
kroutící se v písčitých meandrech.
z několika variant včetně vegetariánské. Po večeři
sedíme jen při svíčce a jeden z účastníků – manažer
IT – se „ﬁlosoﬁcky“ zamýšlí nad tím, že díky elektřině a Edisonovi máme úplně zpřeházené přirozené
biorytmy. Máme pocit, že už je hluboká noc, přitom
je teprve půl desáté. Jde se spát. Tulíme se v přístřešku těsně k sobě. Jednak aby se tam všichni
vešli a pak také protože je pěkná zima.
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Nad ránem je určitě kolem nuly, takže když se ještě Přívoz jsme stihli a teprve na druhém břehu se vyza tmy vstává, nikomu se moc ze spacáku nechce. svlékáme ze zapařených „gumových oblečků“. Tři
Večer jsme vypili všechnu vodu. Dva dobrovolníci nadšenci v rámci ranní hygieny dokonce vlezli
se vydávají hledat pramen, abychom si mohli uvařit do studené vody. Další přesun na kolech. „Přestupčaj. Ostatní balí. Když jsme s přípravným týmem ex- ní stanoviště“ je na dvorku jednoho ochotného „dopedici sestavovali, přemýšleli jsme, co všechno by morodce“. Jedno kolo vyžaduje po použití předchoměla obsahovat, aby to bylo pro účastníky „nosné“. zími skupinami (a zřejmě po nějakém karambolu)
Realita je však vždy reálnější než její napodobování. opravu. Ochotný „hospodář“ vytlačuje ze stodoly
Nenapadlo by mě, že pro ty dva bude takovým zá- vlastní kolo a vymontovává z něj součástku, ktežitkem hledání vody za tmy. Vyprávěli to ostatním rou potřebujeme. Jsme v rozpacích – můžeme to
jako detektivku. Věděli, že se na ně čeká, že čas přijmout? – dá se to odmítnout? Ten bodrý muž
běží a zároveň, že záleží jen na nich, jestli se ostat- nechápe: „Potřebujete to přeci, ne?“ Po dvou honí napijí a zahřejí čajem. Několikrát už to chtěli dinách jízdy sesedáme ze sedla. Tým „drží basu“
vzdát a vrátit se, až se jim nakonec podařilo podle s dívkou, která už nevyšlápne další kopec. Tlačíme
vyschlého korýtka najít malou tůňku u cesty.
po lesní cestě kola a máme alespoň čas si popovídat. Na vyvýšených místech „hraničář“ kontroluje,
...
zda kopírujeme obrys jezera. Mapa se nějak rozTým opouští své tábořiště a směřuje na místo, kte- chází s (naší?) realitou. Konečně sjíždíme po hrboré je – nejen obrazným – „bodem obratu“. Každá laté panelce k přívozu a na kolech vjíždíme přímo
expedice musí mít nějaké poslání, nějaký smysl. Cí- na dopravní trajekt, který by neudělal ostudu ani
lem „Expedice k pramenům“ bylo dojít k místu, kde na přímořské trase. Opíráme kola o zábradlí nebo
se „živá a mrtvá voda slévají v jedno“. Každý tým je jen tak necháváme ležet na prázdné palubě. Zamá za úkol naplnit a dopravit zpátky do „základní- tímco kormidelník pomalu odráží od břehu, druhý
ho tábora“ lahvičku s Teplou a Studenou Vltavou člen posádky vytahuje z podpalubí box s nápoji.
jako symbol vyvažování v dnešním uspěchaném Je pěkně, zvedá se vítr, který nám profukuje vlasy.
světě, kdy až příliš často převažuje jedna polarita Trajekt brázdí zvlněnou hladinu, zatímco popíjíme
z pomyslné rovnováhy dvou opačných pólů; práce- kolu nebo pivo z plechu. Kurňa, to je lábuž.
-odpočinek, napětí-uvolnění, zaměstnání-rodina,
sezení-pohyb… Právě vychází slunce, když stojíme ...
po kolena ve vodě a nabíráme ji do skleněných Stojíme před dvěma majestátnými katamarány
zkumavek. Těžko se to popisuje, vyzní to pateticky kotvícími vedle přístaviště trajektu. Konečně přia vlastně to patetické je. A přitom je to dotek sku- chází na scénu „specialista-admirál“. Na konci
tečnosti, pravý opak virtuální reality, kterou nám jeho výkladu se rozdělujeme na dvě party. Začíná
denně servírují média. Obyčejný okamžik v přírodě, etapa, na kterou jsem se potají nejvíc těšil (před zahájením kurzu jsme si stáhli z internetu větrnou
nic zvláštního.
předpověď, která nám předpovídala nejpříhodnější
...
počasí ze všech týmů). Výsledek však ještě předčil
Závěr etapy, kterou tým absolvoval na kánoích, byl očekávání. Vlny mají kolem půl metru, fouká silný
vyloženě dramatický. Na kánoe navazuje přívoz, vítr. Posádce druhého katamaránu se dlouho nedatato dvě stanoviště ale propojuje pár zastávek míst- ří stoupat proti větru. Stále je to unáší na druhou
ní lokálkou. Gama však na přestupním stanovišti stranu. Nakonec přeci jen získávají nad lodí konkanoí získala (nutno říct, že ne vlastní vinou) hodi- trolu a začínají se přibližovat. Těžko porovnávat
nový skluz. Je to závod s časem, pokud se nepodaří zážitky z jednotlivých etap, ale plachtění ke konci
chytit vlak, časový harmonogram týmu se sesype výpravy tomu fakt dává korunu. Naše malá posádjako domeček z karet. Dorážíme ke břehu a vyska- ka se střídá v kormidlování a ovládání plachet, já
kujeme z lodí. Jedna posádka bohužel o chvilku ležím na přídi a kochám se. Míjí nás katamarán Deldříve a v příštím okamžiku mizí až po krk ve stude- ty, na přídi stojí Martin a salutuje. Je v tom recese
né vodě. Zběsilý úprk v neoprenech (kdosi výstižně i určitá hrdost.
přejmenoval na prknopren) a se špatně zapnutými
batohy na nádraží. První člen týmu, který doráží
na perón šumavské zastávky, doslova chytá rozjíždějící se vlak a prosí strojvůdce, aby pár minut počkal. Udýchaní pak stojíme v jedoucím motoráčku.
V botách nám čvachtá a kape z nás voda jako partě
vodníků. Místní cestující na sedadlech si nás nenápadně prohlížejí. „Když jsme včera viděli Alfu, jak
pochodují v neoprenech po vesnici, myslel jsem,
že jsou padlí na hlavu. Už to chápu,“ říká Pavel.
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foto © archiv Outward Bound – Česká cesta
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Stojíme do půli stehen ve vodě a boříme se hluboko do bahna – to aby těch zážitků nebylo málo.
Nízká hladina nedovoluje připlout ke kotvícím kůlům (které „nesmyslně“ stojí na suchu) v přístavišti a my musíme katamarány protlačit bahnem
až na břeh. Přezouváme se do suchých bot, zatímco koluje placatka se zbytkem povzbuzující tekutiny. Vydáváme se na poslední – pěší – část naší cesty. Měl jsme obavu, že po tom všem nebude posledních několik kilometrů pěškobusem pro účastníky
moc velká zábava. Zase jsem se mýlil. Díky nízkému stavu vody nemusíme obcházet hotely, kempy
a přístaviště a můžeme jít celou cestu po plážích,
které mají i několik desítek metrů na šířku. Začínají
se honit mraky, vítr od vody stále sílí a vlny omývají břehy… když zapomenu, že jsme na Šumavě,
kráčíme po břehu moře. Nakonec dorážíme k molu, kde jsme před dvěma dny začínali, a děláme si
společnou fotku jako Japonci na dovolené. Všichni v týmu se usmívají, někteří unaveně. Jsou rádi,
že jsou tady, a zároveň rádi za to, co mají za sebou.
V rozpětí dvou a půl hodiny jsou tu všechny týmy.
Někteří účastníci postávají na pláži a vyhlížejí, kdo
odkud dorazí. Beta připlouvá na kajacích a je vidět,
že toho mají dost. Zatímco my jsme si vlny a silný
vítr užívali při plachtění na katamaránech, oni s vypětím pádlovali několik kilometrů na vlnách proti
větru.
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Po večeři se scházejí všechny týmy k ukončení expedice. Každý tým znovu představuje svou vlajku
(podmínka byla, že vlajka musí po celou dobu expedice „vlát“) a v souhrnu podává zprávu o svém
putování. Není nouze o zážitky. Týmy předvádějí
lahvičky s Teplou a Studenou, které při vyprávění
slévají do dvou baněk. Ty jsou na závěr zapečetěny a stávají se součástí „váhy“, která symbolizuje
vyvažování. Pro každý tým mělo „vyvažování“ ještě
další rozměr – např. vyvážení týmu jeho jednotlivými členy tak, aby tým jako celek „šlapal“.

...

Dopoledne následujícího dne – po zasloužené
oslavě a odpočinku – proběhla v každém týmu individuální řízená zpětná vazba, ve které jsme se zaměřili na jednotlivé členy týmu a jejich působení
v průběhu „expedice“. V tomto kurzu nebylo třeba
vytvářet modelové situace, na kterých bychom si
ukazovali týmové procesy. Situace byly zcela reálné
a přirozené. Dle ohlasů i s delším časovým odstupem od kurzu je zřejmé, že tu lidé v průběhu tří
dnů zažili něco opravdového, skutečného, na co budou rádi vzpomínat. Nešlo přitom o žádné extrémní
podněty, adrenalinové zážitky mimo běžnou realitu.
Bylo to prostě takové dobrodružné putování českou přírodou.
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Petra Drahanská

Č.I.LI dva v jednom:

ČESKÁ IMPROVIZAČNÍ LIGA
Česká improvizační liga je občanské sdružení, Rozhovor s Martinem Pleškem
které existuje zhruba dva roky a má kolem sto Martin Plešek je prezidentem občanského sdružepadesáti členů. Jedná se především o týmy her- ní Česká improvizační liga a rozhodčím improviců, jejich trenéry a rozhodčí, především Michaelu začních zápasů.
Puchalkovou, Martina Pleška, Janu Machalíkovou Co teď děláš ? A co je nového ve světě improvizace?
a Hanu Šimonovou.
Nejprve by bylo třeba více vyspeciﬁkovat, co to je
Hlubší historie zápasů v improvizaci spadá do kon- improvizace, protože improvizaci se u nás věnuje
ce 70. let, kdy se v Kanadě ve francouzském Quebe- kdekdo, například Studio Beruška, Jarda Dušek
cu konaly první improvizační zápasy. Jejich zakla- a spousta dalších divadel. My jsme ale převzali vzor
datelé se nechali volně inspirovat ledním hokejem improvizační ligy z Kanady a Francie, což je v poda převzali některá jeho speciﬁka: dva týmy herců, statě kombinace divadla a hokeje. Důležitou roli
hlavního rozhodčího a jeho dva pomocníky, píšťal- hraje rozhodčí, který je garantem kvality zápasu
ku a přesná pravidla.
a zároveň dohlíží na etická a improvizační pravidla,
V improvizačních zápasech však na rozdíl od dneš- určuje kategorii a téma improvizace.
ní tváře hokejových zápasů nejde o vzájemnou ri- Kdo vymýšlí témata?
valitu, ale o společné vytváření improvizovaného Sami diváci a divačky. Napíší je na kousek papíru
příběhu. Herci se vzájemně respektují, protože hrají a odevzdají ještě předtím, než vstoupí do sálu. Větspolu a ne proti sobě.
šinou je požádáme o dvouslovná témata, ta jsou
nejkreativnější. Například Zraněná ropucha nabízí
více konkrétní příběh než třeba Vlak. Jedno slovo
je příliš široké a delší věta už zase příliš speciﬁkuje.
Diváci dále dostanou při vstupu dvoubarevné hlasovací karty podle barev dresů jednotlivých týmů,
kterými rozhodují o vítězství v daných kategoriích
a dále molitanovou bačkoru, kterou hází na jeviště
v případě, kdy nejsou spokojeni s hodnocením rozhodčího nebo s výkony jednotlivých herců.
Vykazujete po představení nějakou ztrátovost bačkor?
Musím říci, že bačkory dokupujeme pravidelně. Pořád nám je někdo krade!
Myslela jsem, že zápasy probíhají spíše v užším
kruhu přátel a pár profesně zainteresovaných lidí,
od kterých bych případné krádeže bačkor nečekala. Nebo to jsou klasická představení pro širokou
veřejnost?
Jasně, hrajeme tak pětkrát do měsíce v různých
klubech, divadlech a často na různých festivalech.
Máte nějakého manažera ?
Ne, jednotlivé týmy si vystoupení většinou organizují samy. Pozvou si diváky a musím říci, že to funguje. Poslední čtyři roky máme pořád vyprodáno.
Anonce na naše vystoupení se objevují v kulturních
přehledech a na internetu.
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A tím se živíš?
Ne, to ne. Tím se nedá živit, je nás tam docela hodně. Čtyři lidé v každém týmu, rozhodčí, pomocník
rozhodčího, konferenciér, klavírista... Takže i kdybychom vydělali balík, tak to nemá pro jednotlivce
moc velký efekt. I když ve Francii a v Německu existují i plně profesionalizované týmy. Na zápasy mají
vybudované i speciální arény, fungují tam stovky
týmů a několik lig, od těch regionálních až po ty
nejelitnější. My jsme ale nepřejali úplně všechno.
Pochopili jsme, že je potřeba se přizpůsobit českým
podmínkám. Živí mě kurzy kreativity pro manažery,
občas dělám něco pro divadlo a ﬁlm a často moderuji konference, večírky a různé akce. Nestěžuji si,
doopravdy pracuji tak dva, tři dny v měsíci a zbytek
se bavím. Improvizace je pro mě spíše relaxací než
prací, proto jsme se raději nikdy neprofesionalizovali. Určitě by to šlo, ale asi už by nás to potom
tolik nebavilo.
Jedna z mála otázek, které jsem si nachystala předem, se týká toho, co se děje ještě před tím, než
nějaká skupina nastoupí na zápas před diváky.
Kdybys teď dostal skupinu úplných začátečníků,
jak by vypadal tvůj učební plán? Čím bys začal
a za jak dlouho je možné vidět nějaké výsledky?
Tyto otázky jsou hlavním důvodem, proč jsem nastoupil v Brně na JAMU na doktorské studium.
Myslím si, že taková práce si zaslouží nějakou lepší
a ucelenější metodiku. Taky bych se chtěl ve své
práci věnovat psychosomatickým dispozicím člověka, který by se chtěl improvizaci více věnovat.
V podstatě to může dělat kdokoliv, také to při všech
možných příležitostech deklarujeme, ale ne všichni
nakonec můžou vystupovat a hrát. Někteří jsou třeba výborní na tréninku, ale na jevišti to pak nejde.
Což souvisí i s tou otázkou. Nikdy nelze o skupině
říci, že bude třeba po ročním tréninku hotová. To je
velmi individuální. Jestli je někdo nakonec schopen
hrát závisí jednak na jeho kreativitě, ale ještě více
na schopnosti eutonie, jakéhosi zdravého uvolnění
mysli, kdy je pro člověka ten stres na jevišti stimul
a ne bariéra.
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A jaké další konkrétní dovednosti je třeba rozvíjet?
V první řadě je to určitě ta důvěra ve svou vlastní
kreativitu. Často přijde někdo po představení a ptá
se, jak je možné tak rychle něco vymyslet, že to musíme mít určitě nějak připravené. Ale je to skutečně
o schopnosti rychle a kreativně reagovat. Navíc je
ještě potřeba naučit se přijmout až druhý nebo třetí nápad. Člověk má tendenci reagovat prvoplánově,
tedy použít první, co ho napadne. My se ale učíme
ty první dva odsunout a odpovědět až tím třetím.
Pak je na řadě tělo, které nejsme normálně ochotní ani zvyklí více používat. A nakonec se přechází
k nejnáročnějšímu tréninku, který spočívá ve zvládání více úkolů naráz. Při zápasu na jevišti je totiž
třeba se vypořádat nejen se zadaným tématem, ale
jsou tam i ostatní hráči, například rozhodčí, který
neustále ukazuje nějaké znaky a časomíru, do toho všeho musí člověk držet a tvořit příběh. Takže
se nám naskýtá hodně podnětů v jeden okamžik, je
potřeba je vyhodnocovat a zároveň se nechat sám
sebou překvapovat, nepouštět se do zažitých klišé.
Jak to říká Ivan Vyskočil: „Ucho se diví, co huba
mluví.“
Jak vypadá takový trénink?
Začíná se většinou v sedm, přijdeme zhruba o půl
osmé a začneme nějakým uvolněním, aby si lidé odpočinuli a odstřihli se od problémů a starostí. Pak
následují hry na probuzení aktivity, rozpohybování
těla a mysli, asociační cvičení, pak už se zaměřujeme na procvičování určité kategorie, například
dabing, kdy dva hráči na jevišti pouze otevírají
pusu a další dva za ně mluví. Tady vidím základní
rozdíl v našem přístupu od osobnostně-sociálního
výcviku nebo dramatické výchovy. My jdeme po dovednostech a jsme zvyklí se poměrně přísně hodnotit. Evaluace bývají občas dost drsné, ale zároveň
sledujeme jen konkrétní dovednosti. Nemělo by to
přesáhnout do hodnocení člověka jako takového.
Nejde tedy o to někomu říci: „Ty jsi slabý a prostě na to nemáš“, ale: „V téhle kategorii, například
v dabingu, ještě neumíš otvírat pusu tak, aby
tomu divák rozuměl a věřil.“
Je takový trénink nějak omezený věkem?
Ideální je provádět ho tak od šestnácti let. Malé
děti na to ještě nejsou uzpůsobeny. Souvisí to s vývojem mozku, jejich přirozenou spontaneitou, která
však ještě není vědomě využívaná a rozvíjená. Jinak
je to skutečně pro kohokoli.
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Ukázka cvičení pro hereckou přípravu
členů improvizačních týmů

1) Trenér zadá hráčům (předpokládejme, že jich
je ve skupině 12) chůzi po prostoru, kdy mají
střídat směry a rychlosti chůze, ale nesmí do sebe vrážet a musí rovnoměrně zaplňovat prostor.
V určitou chvíli řekne dvě čísla, např. 5 a 7, tento počet hráčů se musí co nejrychleji objevit
ve dvou protilehlých rozích prostoru.
2) Hráči chodí po prostoru a plní zadání častých
změn směrů a rychlostí. Trenér tleskne a řekne
jméno jednoho z hráčů. Všichni ve chvíli tlesknutí zavřou oči a když zazní jméno jednoho z nich,
ukáží poslepu směrem, kde dotyčný stojí.
3) Jeden z hráčů si stoupne jako hokejový brankář ke straně prostoru a ostatní na něj najíždějí
s krátkou rozehrávkou improvizace. „Brankář“
musí co nejrychleji zareagovat a krátce na impuls odpovědět. Toto cvičení je možno rozvíjet
jako „Abecední brankář“ a jak název napovídá,
musí odpověď brankáře začínat dalším písmenem z abecedy. (Hráč: „Ale, co ty tady?“ Brankář: „Běž se vycpat!“).

NÁMĚTY PRO VAŠI PRÁCI

A co publikum?
Za ty čtyři roky, co hrajeme, se už vyproﬁlovalo určité publikum. Naším cílem je především pobavit.
Z těch devadesáti minut programu je i přes nějaké
propady tak šedesát až sedmdesát minut opravdu
kvalitní podívaná. Kromě samotných improvizací
je zajímavý ten ojedinělý vztah mezi trojúhelníkem
hráči, rozhodčí a publikum. Hráči jsou tam za ty,
kteří se snaží. Rozhodčí je proti hráčům a diváci
se přiklání buď na stranu hráčů, nebo rozhodčího.
Já jsem ale většinou extrémně zlý rozhodčí, takže
se diváci podvědomě staví na stranu týmů a já
schytám nejvíc bačkor, čímž vlastně hráčům pomáhám. Někdy se při hodnocení ptám diváků na jejich
názor. Jednou jsem odpískal jako faul situaci, kdy
hráč vběhl na jeviště a oslovil svého kolegu „Boženo“, což je nepřípustné, protože muž může hrát
pouze muže a žena ženu. Ale on se začal zcela přesvědčivě hájit tím, že v rámci své postavy byl tak zamilovaný, že přehlédl mužské pohlavní znaky svého
spoluhráče. Na to se nedalo nic říci, měl jsem sám
na krajíčku, abych se nesmál. Zeptal jsem se tedy
diváků, jaké oni viděli pohlavní znaky. Pobavené
publikum bylo samozřejmě na straně hráčů a tak
jsem neměl šanci odpískat faul. Taková úzká vazba
mezi jevištěm a hledištěm v žádném jiném divadle
neexistuje.
Tady vidím velkou paralelu s Divadlem Fórum (viz.
G1, 35–38), kde se diváci také prostřednictvím postavy Jokera velmi podílejí na vývoji příběhu, který herci přizpůsobují návrhům z publika…
Postava Jokera má spíše pedagogicko-výchovné
poslání, kdežto tady je rozhodčí vyloženě postavou,
která má silně vymezený charakter a je součástí
celé show.
Vidíš i v tréninku improvizačních dovedností nějaký výchovný dopad nebo jakýkoli jiný možný
přesah tohoto způsobu rozvoje herců do jejich
osobního života?
Stoprocentně to na drtivé většině lidí zanechá nějakou stopu. Určitě to svým způsobem rozvíjí schopnost sociální komunikace a kreativitu. Ale jinak si
myslím, že v oblasti konkrétních dovedností z tréninku je ten transfer do reálného života minimální.
A to jak v dramatické výchově, tak v celé zážitkové
pedagogice. Protože my trénujeme to, aby byl člověk schopný reagovat v rámci tohoto divadelního
systému na jevišti. To se samozřejmě může později
odrazit na hereckých schopnostech těch lidí i v případě, že budou hrát divadlo někde jinde. Ale obávám se, že když skutečně nastane nějaká stresová
situace v reálném životě, bude ten člověk stejně
vyklepaný jako kdokoliv jiný.
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KATEGORIE zápasů v improvizaci:
Volná – s/p (smíšená/porovnávací) Hráči nemají jiná omezení kromě tématu a času, případně
omezeného počtu hráčů.
Stíhačka – p Začíná jeden z týmů, po uplynutí
poloviny času se improvizace zastaví a druhý
tým ho střídá a pokračuje, přičemž zachovává
postavy, které vytvořil tým první.
Double Stíhačka – p Stejné jako u Stíhačky, ale
týmy se vystřídají dvakrát.
Dopis – s – 1 h z k. t. 30 s/pak všichni Jeden
hráč z každého týmu čte dopis, následují dvě
minuty improvizace inspirované přečteným dopisem.
Reklama – s/p Krátká improvizace podle modelu reklamy, může vzniknout krátký příběh.
Upoutávka na ﬁlm – p Obvykle porovnávací,
střídají se krátké akce se závěrečnou pozvánkou
do kina.
S rekvizitou – s/p – 1 hráč z každého týmu Rozhodčí má připravený předmět, se kterým budou
hráči improvizovat. Předmět se během improvizace stává zástupnou rekvizitou, která se proměňuje, hráči by neměli předměty zbytečně pojmenovávat, improvizace může být na určité téma
a tvořit příběh.
Zpívaná – s/p Ve spolupráci s klavírem vznikají
voice-bandy doprovázející hlavní příběh, v této
kategorii je na scéně velký počet hráčů.
Dabovaná – s – 2 hráči z každého týmu Každý
hráč vstupující na scénu má svého dabéra, který
za něj mluví; hráč, který hraje, je otočený většinu
času obličejem přímo do publika, v této kategorii se používají výrazná teatrální gesta a výrazná
mimika.
Prskavka – p – 2 hráči z každého týmu Obvykle
dva hráči z každého týmu se postaví zády k divákům, rozhodčí je vyvolává po jednom – improvizuje se 30 sekund na jedno slovo z publika.
Duet – s/p – 2 hráči z každého týmu Dva hráči
se postaví proti sobě zády, námětem je jedno
slovo z publika, otáčí se a hrají spolu, improvizaci si hráči ukončují sami pohledem do publika.
En Face – s/p – 2 hráči z každého týmu Obdoba
rozhlasové hry – obvykle omezený počet hráčů
(2 z každého týmu) stojí vedle sebe s pohledy
upřenými dopředu, je zakázáno hrát gesty, jen
s minimální mimikou.
Vyprávěná – s/p Jeden z hráčů se stává vypravěčem, který se postaví vzadu doprostřed scény
a improvizaci zpravidla uvádí popisem situace,
ve které se postava nachází, vyprávění se střídá
s hraným dějem, vypravěč může děj výrazně posunovat.
Komiks – s – 2 hráči z každého týmu Část hráčů vytváří „obrázky“ – staví se do živých obrazů
a část čte – hlasem bez výrazu přednáší repliky
postav, obrazy se rychle mění.

Teď jsi otevřel zcela zásadní téma, kterému by snad
stálo za to věnovat celé další číslo Gymnasionu. To
je pro čtenáře tohoto časopisu a vůbec pro všechny, kteří pracují těmito metodami, zřejmě dost
kontroverzní názor…
Já to vidím třeba na kurzech kreativity a improvizace, které vedu. Za dva dny otevřeného kurzu jsem
schopný předat manažerům zkušenosti, jakými
možnými cestami lze dospět v procesech ﬁremního
řízení k novým nápadům, inovacím, jak je pak prosadit a jak nastavit dostatečně otevřené prostředí
v týmu, aby v něm lidé mohli být více spontánní
a nebáli se nových věcí. Ale já pouze ukážu cesty,
které si mohou ověřit v nějakém cvičení. Jestli pak
dojde k nějakému zásadnímu transferu či nějaké
zásadnější změně v jejich reálném pracovním prostředí, o tom pochybuji…
A není to také otázkou osobních dispozic? Že někdo je a někdo není schopen si přenášet získané
zkušenosti do života?
Určitě, ale já jsem původně odpovídal na tvou
otázku, zda může být někdo, kdo je vybavený dovednostmi z tréninku improvizace, v životě nějak
odolnější. Myslím si, že ne, protože ten reálný stres
se nedá nasimulovat. Ale co se určitě podle mého
názoru mění je různorodost pohledů na věc a způsob přemýšlení.
Chtěl bys na závěr ještě něco dodat?
Hrozně bych si přál, aby celý tento příspěvek vyzněl
tak, že je to otevřená možnost pro kohokoli. Že to
není žádná elitářská záležitost. Skutečně se nejedná
o žádnou partičku lidí, která dělá nějaký extrémní
improvizační sport. Naopak, po každém zápase vybízíme diváky, aby se přišli podívat na trénink, aby
si sami přišli zahrát. A kdo by měl chuť si to sám
vyzkoušet, může si stáhnout z internetu seznam
týmů z celé republiky a přijít. Buď zůstanete, nebo
nezůstanete, to už je na každém z vás.
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Poslední otázku jsem kromě Martina položila elektronickou cestou také Janě Machalíkové a Michaele Puchalkové, které jsem zmiňovala v úvodu. Obě
mají vlastní skupiny herců, které trénují a se kterými se již utkaly v nejednom vyrovnaném zápase.
V čem tedy vidíte největší dobrodružství improvizace?
Martin Plešek: Když jsem začínal, tak jsem největší dobrodružství spatřoval v tom, že člověk vyleze
před lidi a nemá absolutně nic a dokonce je to základní podmínkou improvizace, nemít nic. I za cenu
toho, že to dopadne špatně. Byl to pro mě téměř
adrenalinový sport. To se nedá vůbec srovnat s klasickou premiérou. Představ si plný sál a ty máš najednou něco říci a vůbec nevíš co. Časem se to stává rutinou, nechci říci stereotypem, ale to už nejsou
takové nervy, člověk nemusí myslet jen na sebe,
na to co řekne nebo udělá. Pak jsem začal vnímat
mnohem větší dobrodružství ve spolupráci, v tom,
co přinášejí ostatní kolegové. Spolehnout se na toho druhého, že tě v tom nenechá a dokonce mu dát
tu důvěru a možnost to pokazit.
Jana Machalíková: Největší dobrodružství je pro mě
jako pro trenérku dobrá stavba tréninku. Jsem přesvědčena, že trenér odpovídá za energii ve skupině,
že je povinen udržovat temporytmus tréninku. Je
zajímavé vymýšlet různá motivační cvičení ke kategoriím a řadit je tak, aby nenápadně přerostla v kategorii, kterou jsem si vytýčila jako cíl tréninku. Je
to pro mě velký a často náročný úkol. Dal by se nazvat dobrodružnou cestou, která vede k poznání,
že promyšlená příprava tréninku se odrazí v energii
a aktivitě hráčů. I když trenér často improvizuje,
hráči přesně poznají, kdy improvizuje na téma tréninku, které si vytýčil, a kdy vaří z vody.
Michaela Puchalková: V samotné improvizaci. Ta
skýtá tolik variant a možností hry, že se z toho
až točí hlava. Nejvíc mě ale fascinuje, že si hráči
pokaždé můžou zvolit vlastně jen jednu možnost,
jednu odpověď, jednu nabídku. Pak na ni nabalují další a další a pomalu vzniká příběh. Objevují
se postavy a vše má s každou vteřinou hry jasnější
a pestřejší obrysy. Jeden nápad vychází z druhého
a pokaždé se zrodí neopakovatelná mozaika akce
a reakce. Vzrušující dobrodružství! A to všechno
by nemělo šanci vzniknout, kdyby na sebe hráči
nereagovali, neposlouchali se, nepřijímali své vzájemné nabídky a kdyby je nevraceli zpátky do hry.
Divadelní improvizace je pro mě více o komunikaci
a naslouchání než o hereckém umění.

KATEGORIE zápasů v improvizaci:
Diapozitivy – s Dva hráči jsou vypravěči, nejprve uvítají obecenstvo a poté začínají „promítat
diapozitivy“ – změna obrázku se slovem „cvak“,
na tento signál se ostatní hráči rychle staví
do živých obrazů, které vypravěči popisují a vysvětlují.
Rozhlasová hra – s Improvizace se hraje potmě,
hráči sedí v půlkruhu.
Toaster – s Všichni hráči jsou na scéně, v dřepu
a vyskakují postupně do stoje. Mohou hrát jen
s tím hráčem, který aktuálně stojí a společně
rozvíjejí hru.
Červená knihovna – s/p Inspirace ﬁlmy pro pamětníky – propletené vztahy, velká gesta, prostředí aristokracie.
Smrt v jedné minutě – s/p Dva hráči mají jednu minutu na to, aby jeden z nich motivovaně a smysluplně zemřel. Diváci určí prostředí,
ve kterém se tato radostná událost odehraje.
Horror – s/p
Detektivka – s/p
Sci-ﬁ – s/p
Western – s/p
ČB ﬁlm (němý) – s/p Předválečná léta – velká
gesta, zpěv vytvářející atmosféru (zpívají herci,
kteří nehrají na scéně, v improvizaci se nemluví,
pouze se čtou titulky), typické pro tuto kategorii
jsou tragédie.
Kyvadlo – s Příběh z publika – inspirace stylem Divadla Kyvadlo. Divák řekne krátký příběh
a rozdělí role; v této kategorii hrají i věci – mají
svůj postoj a názor.
A la Kundera – s/p Každý hráč má navíc svůj
vnitřní hlas, který zveřejňuje jeho myšlenky.
Hlavním tématem jsou vztahy mezi muži a ženami. Pro tuto kategorii je nutná znalost díla
Milana Kundery.
A la Božena Němcová – s/p Speciﬁcké prostředí, jazyk, postavy. Pozor na klišé (splav, Viktorka,
Sultán, kněžna).
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O PUTOVÁNÍ ČLOVĚKA

Pavel Hlavinka

Tu noc, kdy Slunce zářilo ve znamení Panny a měsíc Pouť je starodávnou, dnes znovu objevovanou cesprocházel posledním domem jízdního řádu mého tou, jak se naučit dát hlubší, to znamená vědomější
osudu, zdál se mi sen. Žádný příběh, osoby ani ob- smysl svému myšlení a konání. Na poutě se lidé
razy. Jenom podivuhodné vnímání této myšlenky: vydávali, když cítili, že jejich duch potřebuje zesílit.
lidský život je kolotáním zvyků, jejichž dodržování Asi není tak důležité, že dnes se na pouť vydá čloje urputnou snahou o promítnutí blažené a nehyb- věk z nudy, z touhy po dobrodružství nebo proto,
né věčnosti v pomíjivém ﬁlmu pozemského času.
že pak třeba bude více „in“. To už je osobní věc.
Neboj se zavřít oči a uvolnit svaly na tváři do lehké- Abychom si rozuměli, bude dobré podat elementárho úsměvu. Právě ses narodil a uvědomuješ si pocit ní rozlišení. Za fyzickou pouť můžeme považovat
svého bytí hlubokým nádechem do břicha, zadrž se vším respektem k ní „fotoaparátovou“ turistiku,
dech a po chvíli údivu nad tím, že žiješ, s odevzda- při níž je naše smysly obdařené tělo posouváno
ným uvolněním vydechni. Tvůj osud se tě neptá, v prostoru, aby mohlo po čase říci: „Tam už jsem
jsi-li připraven, jednoduše žiješ. Rytmus a hloubka byl…“ nebo „Byla to fakt síla…“ Podobně jako si
dechu roztáčejí kolo času, vrcholné souznění s tím, adrenalinoví nadšenci zesilují pocit bytí intenzivní
co žiješ a s kým žiješ, pak ledové odcizení…
koncentrací například při seskoku na laně.
Nemiluješ-li sebe, nemiluješ ani druhé, před Ním jsi Na duchovní pouť se člověk vydává, když tuší,
jako chomáček lítosti a trápení. Umíráš, víš to, po- že není jenom svou fyzickou schránkou, a když
slední nádech a… prudký záblesk světla. Kdo jsi byl hledá jiné završení života než smrt. Takovou pouť
a cos měl vlastně dělat, když jsi toužil naplnit své lidé konají, aby došli k vědomému konci se svou
osobní minulostí a zůstali vůči budoucnosti v lásnádechy v čase tím, čemu lidé říkají pocit štěstí?
Někteří intelektuálové mluví o dnešní době jako ce bez osobních ambicí. Staré putování křesťanské
o postmoderním věku. V něm mizí moderní časy do Říma, cesta kříže a uzdravení, poutníci romeiideové a mocenské linie jediné správné ﬁlosoﬁe, ros, pak Jeruzalém, cesta zázraků, poutníci palmeipolitické strany, duchovního směřování nebo obec- ros a cesta k hrobu apoštola Jakuba do galicijské
ně životního stylu. Lidé si mohou vybírat z různých Compostely, cesta moci, poutníci peregrinos, putomožností a novinek, osvojovat si je a hromadit vání bratrů a sester muslimů do Mekky, ze vzdálev arzenálu prožitků. Poté, co zabezpečovací kon- nějšího Východu putování okolo hory, osy Vesmíru
zum pod imperativem „nahrabej ze světa co nejvíc, Kailás na pomezí Indie, Číny a Tibetu pro buddhisdříve než tvůj strom života uschne“, přestane mít ty i hinduisty. Pro jogíny a hinduisty také z mnonevědomí magický vliv, možná si uvědomí, jak jiný ha svatých míst Gangotri u pramenů Gangy, dále
prostor se začne rozevírat, když se přestanou točit po směru toku Rišikéš, Haridvár, Váranásí, na jihu
na kolotoči svých (ale většinou cizích) snů.
v Tamilnádu Šivova hora Arunáčala. Buddhisté putují do Bodhgaje v nejchudším indickém státě Bihár,
kde Gautamma Siddharta realizoval své nesmrtelné
tělo a jiní zase k údajnému Kristovu hrobu do kašmírského Šrínagaru. Připomínat další poutní místa
by vydalo asi na knihu a skutečná pouť je stejně
z hlavy do Srdce a měří třicet centimetrů, jak říkají
všichni zkušení mystici.
Každý sen je poutí našeho vědomí. Nemáte-li aktuálně možnost přímé pouti, večer před usnutím si
představujte do detailů vaše vysněná místa. Je to
dobrá příprava, neboť člověk je pak na pouti bdělejší. Pozoruj symboliku ve snech, snaž se o hloubku
prožitku a co největší čistotu. Na pouti v reálu pak
nejsou nepříjemné rušivé elementy.
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Důslední a nároční nechť se řídí 5-ti P: putování, půst, poustevna (na inspirujících, zrakům
veřejnosti vzdálenějších místech), polštář jako zástupný symbol pro sny, neboť putování je cestou
za vlastním snem a zároveň sněním samotným.
Jako poslední je to pohyb, který jako cesta vpřed
vede poutníka od osobních věcí jeho minulosti tam
doma k hlubšímu a hlubšímu dosažení toho, co
přes všechny změny zůstává jako původní a poslední stálost míru duchovního Srdce. Rýsují se tu
dvě linie, které se protínají jako kříž lidského ducha. Vertikála na dolním konci je výchozím bodem
poutě a ptáme se tady, jak pokročit na cestě životem a nepromrhat ho na kolotoči života. Horní část
vertikály nás směřuje k realizaci svého cíle, u pouze
fyzické poutě k dosažení cíle ve sportovním smyslu,
u duchovní pak o pokročení v odhazování balvanů
všech falešných představ a ukončení Sisyfova údělu. Horizontála zleva doprava naznačuje pozemský
osudový směr. Od starých květů minulosti k otevření nové budoucnosti, neboť vědomé putování vychází z potřeby se měnit.
Při takovém putování za starých časů vedl poutník
vnitřní dialog s božstvím modlitbou, tichým vnitřním nasloucháním nebo pozorným sledováním
rozličných znamení na své cestě. To bylo nezbytné
nejen pro možnost vnoru do nitra, ale také pro jeho fyzickou bezpečnost, protože musel mnohokrát
utíkat nebo se skrývat před loupežníky nebo toulavými psy. Od starých poutníků je dobré se těmto
věcem přiučit.
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Začátek poutě je jakýmsi vědomým narozením.
Může být už doma nebo pro někoho až v půli cesty. Bývá spojen s jakousi prvotní očistou, která nás
zbavuje rozmanitých nánosů našeho všedního života doma. Někomu pomůže už na počátku nouzové
přespání v lese nebo krádež peněz. Aby se nestal
takový první očistec také poslední fází poutě je
samozřejmostí mít hotovost s sebou na vícero
místech, ale i s minimem lze pokračovat v cestě
za sebepoznáním. Pozornost je upřena v uvolněné
bdělosti na tady a teď. V této bdělosti za sebou
necháváme být náš minulý život. Jen takovým způsobem se totiž může podařit být na pouti opravdu
celým svým tělem i duší. Nepřetržitým vnitřním odříkáváním manter nebo modliteb, kterými mohou
být osobní pozitivní aﬁrmace na očištění a programování mysli, se z poutě postupně stává v určitém smyslu dynamická meditace. Lépe se proto
putuje, používá-li se mateřský jazyk jen pro vnitřní
rozmluvy a pro vnější komunikaci se zvolí jazyk jiný.
Ve skupině se doporučuje nejít pospolu, ale držet
odstupy. Tím se také nitro naučí rozlišovat mezi
svým skutečným světem a vnější krajinou, tvářemi
atd. Tento duševní výcvik připraví poutníka na fázi,
které můžeme říkat spolu s poutníkem k nesmrtelnosti vnitřní těkání rosy. Člověku se odhalí jeho
moudrost srdce a zažívá ji jako takové povznesené
pohlížení do blba. V tomto okamžiku má poutník
dojem, že je „pupek světa“ a všechno vnímá jako
kulisu.
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Za starých časů se putující v mnohém orientovali Pouť pokračuje druhé tři dny nalézáním toho,
podle hvězd. Není proto od věci poodhalit nezasvě- na čem chceme pracovat. Šestý den už docela dobcenému a zvídavému trochu astrologického zákuli- ře tušíme, zda-li je neuchopitelný a vzácný kontakt
sí putování a poskytnout tak osvědčený hermetický s naším nenarušeným jádrem skutečností. Tento
model pro porozumění duchovním aspektům pou- klidný průlom do vnitřní hlubiny se otevírá na detě. Zvěrokruh se skládá ze dvanácti astrologických scendentu, hrotu sedmého domu, pravém konci hoznamení a stejného počtu domů, které podle meto- rizontály kříže. Směr je budoucnost bez masek nady analogie odpovídají dvanácti životním tématům šich bývalých identiﬁkací a víra v sebe, která dává
a významu jednotlivých znamení: na počátku v Be- sílu pokračovat. Vše, s čím se poutník na cestě seranu rodí se vědomí mého já, v Býku zapouští ko- tkává, je v tzv. realitě promítnutý obraz jeho jáství.
řeny a smyslové vazby, v Blížencích přátelí se a po- Stěžuje-li si přitom na těžké podmínky, sebelítost
třebuje vědět, v Raku pečuje o věci a sny, ve Lvu mu navíc ubírá potřebnou energii.
chrabré srdce vítězí, v Panně nevinnost nese své Počínaje sedmým dnem poutník cizeluje, leští
plody, v harmonii s tebou ve znamení Vah, promě- a čistí to, co mělo být nalezeno ve druhé čtvrtině.
nou ze Štíra v orla poznat nejhlubší tajemství příro- Na horním konci vertikály kříže, v astrologické obdy, ve Střelci radostně putovat, koncentrovaná vůle lasti medium coeli (MC, Kozoroh, hrot desátého
dosahuje svého cíle v Kozorohu a těší se se všemi domu) kulminuje putování okolo desátého dne
ve Vodnáři, aby se jako Ryba odevzdaná svému oce- do svého vrcholu, ať už byl či nebyl dosažen, neboť
i vrcholná krize přináší časem své ovoce.
ánu ve všem zase poznala.
Představte si kruh, který protíná kříž, jehož střed Poslední kvadrant spojuje medium coeli jako
je zároveň i středem kruhu. Levý konec horizontály vnitřní cíl naší cesty s levým koncem horizontály
kříže, jak už víme, naznačuje minulost a jako hrot kříže, s ascendentem jako výchozím bodem poutě.
prvního domu, tzv. ascendentu, zároveň okamžik Poslední tři dny proto již hodnotíme, co jsme zvládli
našeho zrození a z hlediska poutě její výchozí bod. a co méně, a pomalu začínáme plánovat pouť příšVaše vizualizace se nemusí trápit s představami tí…
jednotlivých znamení. Stačí jen povědomost o tom, Délku poutě samozřejmě přizpůsobte svým možže mezi levým koncem horizontály (ascendentem) nostem, dobré jsou tři dny, týden, dvanáct dní,
a hrotem čtvrtého domu (immum coeli, hlubina dvacet jedna nebo jako duchovní Mistři čtyřicet
nebe) – jenž je také dolním koncem vertikály kří- a více. Putujete-li až za obzor svého pozemského
že – leží nějaká tři znamení a ta jsou polem první- času, pak může být vědomým putováním každý
ho kvadrantu. V našem případě první časové čtvrti den života.
putování.
Vím-li například, že má pouť bude trvat dvanáct
dní, pak je nad očekávání zřejmé, že první tři dny
poutě se budu čistit od domácích vazeb a pohodlí, abych třetí den prošel třeba zážitkem vnitřního
těkání rosy nebo byl určitým sebepřekonáním přiveden k pokřtění svého putování, a tak jej vlastně
vskutku teprve s průzračnější bdělostí začal.
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Už čtyřikrát jsem začal tenhle článek a pořád to ne- A pak se to zlomí… Aha, o tomhle je pouť?! Už mě
bylo ono, tak nezačnu, prostě do toho naskočte. Je nic nebolí... Zvykl jsem si na denní rituál vstávání
sobota večer a vy běháte po domě a balíte posled- o půl šesté a na dvě ranní hodiny pochodu za tmy,
ní věci na cestu dlouhou více než měsíc. Dnes jste s Mléčnou dráhou přímo nad hlavou. Cítím úžasbyli ještě na jedné akci s vaší dobrodružkou a zít- nou sílu a pomoc denního rytmu. Začínám si uvěra odjíždíte. Řeknete si: klasická situace před od- domovat, jak je osvobozující přijmout fakt, že mojí
jezdem na dovolenou mladého páru. Možná máte jedinou prací dne je dostat svoje tělo o třicet kilopravdu. Ale tady nejde o turistiku. Snažíme se vrá- metrů dál na západ. Všímám si jisté pokory k cestit k původním dobrodruhům, dát cestování ještě tě, předtím jsem denně musel najít notný kus vůle
vyšší smysl a vydat se na pouť. Cílem je Santiago pokračovat, a teď jako bych se dostal do určitého
de Compostela, výchozím bodem Sant Jean Pied proudu (o něm ještě níže), který vše usnadňuje. Už
de Port.
je mi jedno, co je doma, i když se tam těším. Jestli
Musím si to v hlavě ještě jednou srovnat.
přijedu domů o pár dní nebo týdnů později. NevaV zimě jsem se potkal s nádhernou bytostí. V něja- dí, tahle cesta je důležitá. Je to neuvěřitelné dobkém pobláznění jsme se domluvili, že v tomto datu rodružství. Dobrodružství poznávání. Dostáváte
podnikneme tuto pouť. Společně. V té chvíli jsem se do koutků svojí duše, o kterých jste jenom tušili.
ještě nevěděl, že se stane mojí družkou (dobrou ). Na jedné přednášce mi paní Hermochová radila,
A teď nastala ta chvíle a já mám opustit to, co tady abych občas vystoupil ze svého života a podíval
mám. Školu ještě stihnu, to tuším, ale co to bude se na něho tak říkajíc z balkonu. Taky vidím svoje
v práci. „No nic, rozhodl ses, tak buď chlap, vždyť záda, trochu shrbená pod dvacetikilovým batohem
ses na to celý rok těšil.“ Sílu mi dává moje družka a pod ním čisto. Žádný stres, shon, vztek nebo co(dobrá ). Vidím, jak je živá, jak se těší. Já se taky koli takového. Jen tenhle okamžik. Jsou to dny, kdy
se vám zdá, že v jednom okamžiku je obsažen celý
těším, ale mám pochyby… Docela peklo…
Klapka. Po dvoudenní cestě a noci pod mostem váš minulý život, celá přítomnost a minimálně kouse vydáváme na první kroky naší pouti. Před námi sek budoucnosti. Neustále se pohybujete, ale přitom
je 810 kilometrů. Začínáme stoupat přes Pyreneje. jste se zastavili. Najednou jste se dostali do jiného
Je mlha, déšť, fouká vítr, ale není až taková zima. dobrodružství. Objevujete sami sebe. Svoje touhy.
V hlavě mám vír. Říkám si, jestli tohle je pouť. Ne, Neuvěřitelné. Vy stojíte. Máte čas na sebe a pokud
tohle je vlastně turistika. Jen se jí snažíme dát máte to obrovské štěstí jako já, máte po boku dobnějaký duchovní rozměr. Ale jaký duchovní roz- rodružku, člověka blízkého vašemu srdci. A začíná
měr hledat tady mezi ovcemi, koňmi a pasoucími další dobrodružství, dobrodružství sdílení. Všechse prasaty? Zatím je to dřina, docela to bolí. Tak no, co vás napadne, co uvidíte, co prožíváte, sdílíte
o tom to je? Protrpět 800 kilometrů v bolestech s jedním člověkem. I o tom je pouť.
s puchýři, které určitě přijdou? Ale uznávám, že mě
to asi posílí. Zkusím to odjinud: putuji s dobrým
druhem. S tím nejlepším. Je mi oporou po příštích
devět dní. Dní, kdy se nemůžu odpoutat od toho,
co zůstalo doma. Kolik práce tam na mě čeká, co
bude, když se nestihneme vrátit, protože rychlost,
jakou postupujeme, není tak vysoká, jak jsem si
myslel, že bude.
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Zážitková pedagogika a příroda
Všichni poutníci jsou přátelé. To řekl jeden jednasedmdesátiletý poutník z Holandska. Mají stejné
bolesti, stejné radosti, viděli stejná místa a většinou mají stejnou vzdálenost před sebou. Ir s ﬂétnou nám zase řekl, že pouť dělají poutníci. A proto
že jde v protisměru, aby se jim mohl dívat do tváří…
Malinko jsem se narovnal… Občas se nás někdo zeptal, pokolikáté jdeme. Moc jsem tomu zpočátku
nerozuměl, ale teď u notebooku je mi to jasnější:
v dnešním arytmickém a složitém světě pouť nabízí
rytmus a jednoduchost. A to je návykové.
O lidech na pouti byste řekli, že jsou to dobrodruzi. A otázka je, kde se to láme. Myslím, že tam, kde
se ruší duchovní význam pouti a dává se mu ten
turistický. Můžete jít jen posledních 100 kilometrů
a dostanete certiﬁkát o tom, že jste svatojakubskou
pouť absolvovali. Dá se to stihnout za prodloužený
víkend, chce to jen trochu máknout a zatnout zuby,
když se strhává náplast z puchýře. Navíc je to docela levná záležitost, protože ubytování je zadarmo.
No, je pravda, že ti špinaví, divní lidé, kteří vás z nějakého důvodu zdraví vždy, když je potkáte, slovy
„Buen Camino“ a dokonce se usmívají, i když jim
možná zalehnete postel, v alberge (ubytovnách)
pro poutníky nechávají nějaké peníze, ale to je jejich věc. Příspěvek je dobrovolný. Na co tedy… Tak
i takto to samozřejmě můžete uchopit, pak nečekejte, že se dostanete dál než k dobrodružství běžného turisty.
A jak to vidí moje dobrá družka: Sto šest kilometrů
před Santiagem tedy přibývá velký chumel nových čerstvých poutníků, ale tady je právě vidět
ten rozdíl: ještě se v nich neprobudila ona pokora
k cestě, ještě je nebolely nohy jako nikdy předtím,
ještě nepotřebují podporu ostatních, byť letmým
pohledem z očí do očí, úsměvem či pozdravem
Buen Camino!
Jsou to turisté… Ale nebude to dlouho trvat a prodělají osobní evoluci v poutníka. My už jsme rozejití, bez cíleného úsilí je předcházíme a v čase máme
možnost sledovat jejich počínající únavu, bolest,
rozhořčení, kulhání, léčení chodidel… a zrození
síly pokračovat a dorazit ke svému vytčenému cíli.
Do čtyř dnů se z kůzlat začínají rodit ti, co dělají
pouť poutí. (Martina Kamenská, rukopis 2004)
Jak píše pan Sheldrake ve svém díle Tao přírody:
Poutníci moc posvátného místa posilují, turisté
ji vysávají. Jako poutník se stanete samotným
místem. Jste v řadě všech těch, kteří pouť absolvovali. Jste jeden z nich. Poutníci tvoří pouť a jen
oni drží onu linii. A není to linie ledajaká. V cestě
do Santiaga de Compostela stojí po boku papeže
Jana Pavla II., Františka z Assissi. A proto stojí za to
stát se poutníkem. Je to dobrodružství, které vás
rozvine možná víc, než vrhnutí se z mostu na dvou
gumových lanech. Je to jemná cesta, jak obohatit
osobnost. Podněty přicházejí z přírody, genia loci
daného místa, denního rytmu, na který přistoupíte,
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poutníků, které potkáváte; turistů, které byste někdy raději nepotkali, ale hlavně z vás samých. Možná této větě, kterou vkládám jako dárek pro jednu
osobu, jíž si vážím, nebudete rozumět, ale pouť je
cesta k vašemu spirituálnímu středu. Nebo možná
ze středu, ze kterého vycházejí podněty.
Přemýšlím, co má pouť společného se zážitkovou
pedagogikou a dobrodružstvím, proč tento článek
umístit do Gymnasionu. Myslím, že z mého výkladu to vyplývá. Zážitky a zkušenostmi získáte víc
než dost, v podstatě vaši osobnost bombardují
celou dobu. Dobrodružství jsem vyjmenoval spoustu. Jen jedno je nutno si uvědomit. Být poutníkem
vyžaduje jisté nasazení, jistou odpovědnost, není
to totéž jako být turistou. Dovolím si tento krátký
článek ukončit ještě jednou větou pana Sheldraka:
Věřím, že hodně dobra by vzešlo ze změny postoje, kdyby se turisté opět stali poutníky. Turistický
přístup k cestě na posvátné místo zážitek z něho
ochuzuje, ale poutnický jej obohacuje. V našem
osobním i společenském životě by přeměna turistiky na poutnictví měla hrát v obnovení posvátnosti země důležitou roli.
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aneb Studujme dobrodružství v Británii!
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Jiří Kirchner

Velká Británie. Je to pouze a jen skupina ostrovů.
Snad proto, že to je izolovaná země, i lidé, kteří tam
žijí, jsou spíše konzervativního založení. Jsou natolik konzervativní, že si ještě drží svou starou měnu
a nepodlehli tlaku Evropské Unie na zavedení měny
společné.
Projíždíte-li touto krajinou, možná budete překvapeni. Všechno je „něčí“. Všude jsou kamenné zdi,
které oddělují pozemky vlastníků. Chcete zastavit
a prostě někde po česku přespat pod širákem nebo
si rozbalit stan? Takřka nemožné! Všude najdete výstrahu No overnight camping. Zakempujte a buďte
si jistí, že do několika desítek minut vás „vyhmátne“
policejní hlídka. Kopce či hory? Co vás nemá! Rovina, rovina a zase jenom rovina. Tedy až na Skotsko. Ale Skoti jsou stejně trochu svébytní, že? Jejich Vysočina je jako ta naše, jako Českomoravská
vrchovina či Jizerské hory. S jediným rozdílem. Je
více strohá, mnohem výraznější, drsnější. Nejvyšší hora Velké Británie se tyčí právě tam. Ben Nevis – 1342 m.n.m. Naše kopce jsou malebnější, přívětivější. Nabízejí více malebných zákoutí než ona
trochu jednotvárná skotská kolegyně. Je však ještě
jedno místečko kromě Skotska, kde můžete hledat
nějaký ten kopeček, na kterém se ležérně povalují
ovce či jiná zvířecí havěť. Snad proto je toto území
i územím národního parku. Dokonce nejnavštěvovanějšího národního parku ve Velké Británii. Výška
kopců není kdovíjaká, pohybuje se kolem 700 m.
n.m. Malebnost však o to větší. Toto území se nazývá Lake District.
Hory Cumbrie a celé oblasti Lake District sestávají
ze tří hlavních součástí. Skály formované před více
než 500 miliony lety tvoří dnešní nejstarší kulaté
tvary vrchů v severní oblasti Skiddaw. V centru oblasti nalezneme ostré vrchy vulkanického pohoří Borrowdale a jižní část oblasti tvoří nejmladší horniny
pocházející z doby před 440 až 410 miliony let.
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LAKE DISTRICT
Lake District je jedním z nejstarších
(založen v roce 1951) a zároveň největším
národním parkem (1 400 km2) v Anglii.
Po jeho pláních a stráních se bezděčně povaluje
asi 730 000 ovcí. Opravdu! My je spočítali.
12 % je pokryto lesy, což je na Anglii docela dost.
Dodává 30 % vody celému
severozápadnímu regionu.
Obsahuje 6 národních rezervací a 100 míst
tzv. speciálně vědecky zajímavých (SSSI –
Sites of Special Scientiﬁc Interest).
25 % oblastí je přístupných
turistům, což je opravdu dost.
Třetina obyvatel je určitým způsobem
závislá na příjmech z turistického ruchu.
65 510 lůžek (a my museli spát ve sklepě ).
90 % návštěvníků přijede autem.
10 milionů návštěvníků přijede za rok.

Vzdálená minulost a aktuální přítomnost, to jsou
ingredience tohoto horského prostředí. Doba ledová přetavila ostré vrcholy do dnešní podoby. Více
než 5000 let lidské přítomnosti ovlivnilo krajinu
taktéž. Těžba kamene v 17. a 18. století, dolování
nerostů ve století 19. a ostrá sekera ve smíšených
dubových lesích a piniových partiích ve vyšších polohách.
A překrásná jezera. Jsou ledovcového původu a mezi nimi i největší jezero v Anglii: Windermere, 66 m
hluboké a 18 km dlouhé. Na jezerech najdeme malebné romantické ostrůvky. V okolí rostou sněženky
a narcisy.
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A co sport a pobyt v přírodě?

Ambelside – Univerzitní městečko

Pro milovníky pohybu v přírodě je zde celá řada
možností. Můžete nejen chodit po okolních kopcích, ale najít zde i kolébku britského horolezení.
Vše je soukromé. Proto je zajímavé, že i turistické
cesty, které vedou přes soukromé pozemky. Jejich označení se mimochodem nedá srovnat s tím
naším (my ho máme samozřejmě lepší!). Proč je
tato situace zajímavá? To je jednoduché! Vlastníci
těchto pozemků jsou totiž zodpovědní za údržbu
těchto tras a jestliže se někomu na takovéto cestě
něco stane, mohou za to být žalováni. V této oblasti se provozuje i britská specialita. Aktivita, kterou
Britové nazývají Gill Scrambeling. Na jeden jsme
byli pozváni a na další jsme šli sami, prostě jen proto, že nás to bavilo. O co se jedná? No, nic není tak
horké, jak to vypadá. Gill Scrambeling je jednoduše chození v potocích, které vytvořily úzká koryta
připomínající žábry, zaříznutá hlouběji do terénu
okolních kopců (odtud název Gill Scrambeling –
gill – žábry). Když bychom tuto aktivitu adaptovali
na české prostředí, tak bychom ji mohli přirovnat
k aktivitám, které můžeme provozovat v překrásném Slovenském ráji. Zde však máme k dispozici
sem tam nějaký ten žebřík či kramle. V Britském
pojetí je zde pouze tekoucí řeka, bublající v docela hlubokém korytě. Jelikož se nacházíme v území,
kde spadne poměrně hodně srážek, je jasné, že příležitostí k této aktivitě je mnoho, jelikož voda vždy
udělá své a cestu si vždycky najde.
Proto nikoho nepřekvapí, že jsou v této oblasti
i docela dobré podmínky pro kanoistiku na divoké
vodě, i když podle odborníků se to se skotskými
terény nedá srovnat. Zde najdete terény od klasiﬁkace WW 2 až po poměrně těžké ﬂáky s místy
klasiﬁkace WW 5. Vzhledem k množství krásných
rozlehlých jezer v této oblasti si vyznavači sportů
na klidné vodě od kanoistiky po jachting také přijdou na své.
Na nějaký čas si zde přijdou na své i milovníci trekového a horského kola. Pro ty je zde celá řada nepříliš rušných silniček nebo je v této oblasti pro ně
připraveno území o rozloze asi 13 km2, kde jsou
připraveny tratě pro biky, které svým charakterem
připomínají naše Jizerské hory.

Je zde však ještě něco zajímavého pro nás. A to vysoká škola, na které je jako na jedné z mála ve světě
akreditováno bakalářské studium, které je pro nás
inspirací. Má název Outdoor Studies. Škola, kde je
akreditováno, se nazývá St. Martin´s College a její
sídlo se nachází v Ambelside, malebném městečku
na okraji soustavy jezer. Škola je součástí University
of Lancaster a neučí se zde pouze Outdoor Studies,
ale i další bakalářské obory, především učitelské.
Celý univerzitní campus se jako i celé město skládá
ze stylových kamenných anglických domků. Budovy jsou menší, ale prostorné, navíc je v nich využito
každé místečko. Milovníkům toulání se po knihovnách skýtá město opravdovou lahůdku. Moderně
vybavenou knihovnu, kde najdete pět desítek počítačů se stálým připojením na internet, které jsou
volně k dispozici. Používat scanner, video, kopírku
nebo CD přehrávač je zde samozřejmostí. Navíc je
v knihovně pět studijních místností pro jednotlivce
a dalších pět pro skupiny. Nejen, že knihovna má
dokonalou sbírku publikací v oblastech spojených
s Outdoor Education, ale i bohatou, tematicky zaměřenou ﬁlmotéku. Prostě a jednoduše, jste-li tam
zavřeni celý den, určitě se nebudete nudit.
Měli jsme tu čest nějaký čas přihlížet, jakým způsobem a co se zde vyučuje. Jaký přístup mají vyučující k žákům, jaký přístup mají žáci k vyučování. Směli jsme konfrontovat náš přístup k danému oboru
s přístupem na této škole. V rámci běžných hodin,
seminářů, diskusí s učiteli i v rámci přednášky, kterou jsme si připravili na téma The Czech way of
Outdoor Education (Česká „cesta“ výchovy v přírodě), byl dostatek prostoru pro hledání společného
i odlišného. Myslíte si, že jsme nezjistili žádné rozdíly!? Opak je pravdou. Jsou a je jich hodně. Právě
o ně bychom se s vámi chtěli podělit.
Studium Outdoor Studies kompletně zajišťuje Department of Outdoor Studies. Ten má deset stálých
pedagogických zaměstnanců a další dva technické,
kteří zajišťují jak výuku teoretických, tak i praktických předmětů. Na další výuku, kterou nestačí zajistit kmenoví učitelé, jsou přizváni externí lektoři.
Na škole učí řada významných kapacit z celého světa, věnujících se tomuto oboru.
Krajina Lake District. | foto © Tereze Louková
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Bakalářské studium zaměřeno na vědu (BSc. – Bachelor of Science) bylo akreditováno v roce 1997.
V roce 2002 přibylo studium, které je svým zaměřením spíše praktické (BA. – Bachelor of Art). Sídlo
departmentu bylo dobudováno v roce 2000. Sídlí
na kopci a snad proto dostalo pojmenování Hill
Top. V našich podmínkách si nedovedeme představit, že má tento poměrně malý department k dispozici svůj mikrobus s řidičem, který, když je zapotřebí, vozí studenty na praktickou výuku, ale i na další
ostatní akce. Když přijdete do skladu materiálu, vylézají vám oči z důlků. Nejenom z toho kolik a jaké
vybavení obsahuje, ale i z toho, jak je udržováno.
Navíc si každý student může půjčit bezplatně jakékoli vybavení. Vše závisí jen na domluvě. Kapacity
kolejí pro ubytování jsou malé. Nicméně není problém si najít pronájem buď v soukromí nebo v domech, které se používají jako prázdninové objekty.
Zároveň v této oblasti není problém získat zaměstnání na částečný úvazek, většinou v oblastech turistického ruchu. Tento přivýdělek pomůže k přežití
v této relativně drahé zemi.
Studium je rozděleno na povinné a povinně volitelné moduly. Skládá se z hlavních tématických celků:
Outdoor Environments (životní prostředí), Outdoor Skills (praktické dovednosti v přírodě), People
Skills (komunikační dovednosti) a Research Skills
(výzkumné dovednosti).
První ročník je společný pro směry BSc i BA.
Ve druhém ročníku se jejich povinné předměty liší
o padesát procent, volitelné předměty jsou stejné.
Ve třetím ročníku mají společnou jednu třetinu
výuky, volitelné předměty jsou opět pro všechny
stejné. Předmět se většinou vyučuje v celodenních
blocích anebo v kurzech. Každý předmět má svůj
kód. Jestliže si studenti zapíšou nějaký předmět,
hned na začátku semestru dostanou brožurku, která popisuje celý průběh výuky. Najdete v ní, komu
je určený, jaké jsou jeho cíle, jaké styly systémy výuky budou voleny, jaké požadavky musíte splňovat
k získání zkoušky či zápočtu, případně jakou váhu
mají jednotlivé části zkoušky, doporučená literatura a další zdroje ke studiu. V neposlední řadě tento
materiál obsahuje přesný harmonogram, kdy se bude předmět učit, kdo se na jeho výuce bude podílet
a hlavně jaké cíle by měly být v každé hodině dosaženy a kdy musí být odevzdány požadované práce
ke zkoušce.

03_jaro05_bezobalu.indd 67

Jak vidíte, systém a způsob výuky se značně liší
od našeho, možná trochu „strnulého“ akademického pojetí. V našem prostředí jsou předměty více soﬁstikované, s „tvrdými“ akademickými názvy a kořeny, které jedou ve vyjetých, většinou teoretických
kolejích, kdy vše přednáší zpravidla jeden vyučující
v jasně stanovených hodinách v týdnu. V Ambelside se setkáte spíše s pojetím, ve kterém je patrná
snaha o aplikování teorie do praxe a jasné ukázání
vztahu teoretických konceptů a praktické realizace.
Kupříkladu v České republice by název předmětu
na vysoké škole zněl sociální psychologie. Studenti
by se v něm učili teorie, grafy, schémata a deﬁnovali by různé druhy skupin, dozvěděli by se, podle
jakých kritérií je můžou členit, či by zjistili, co je
to sociogram. Na škole v Ambelside by to vypadalo zhruba následovně: předmět by se nazýval Facilitation skills (facilitační dovednosti). Na výuce
by se podílelo více učitelů a specialistů, kteří mají
do hloubky propracovánu svou zájmovou oblast.
Teorií by se nezabývali v prvním plánu. Nejdříve by
sehráli nějakou aktivitu, která by navodila atmosféru či situaci a odhalila by problémy, které se vztahují k tématu a na jejichž podkladě by se přes praktickou ukázku dostali až k nějakým konstruktům,
které mají svou teoretickou oporu.
Zároveň se nesetkáte tím, že by studenti chtěli něco
ošidit. Když se jim zadá úkol na dvě hodiny, učitel
se může klidně vzdálit s jistotou, že čas pro přípravu využijí žáci do poslední minuty. U nás se spíše
setkáme s přístupem „už aby to bylo za námi“.
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Kolegové ve žhavé dikusi při Scrambelingu |
foto © Tereza Louková
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Hlavní rozdíly

Příklad na ukázku…

Oblast výchovy v přírodě, ze které vyvstaly hlavní Určitě si řeknete: „To je hezký popis, ale co si
podněty pro uvažování o zážitkové pedagogice, pod tím máme představit?“ Právě proto se zde pobyla v ČR doménou především tělovýchovných kusíme ukázat na jedné známé aktivitě dva rozdílné
odborníků. To pramenilo z historických okolnos- přístupy.
tí. Od vniku PŠL až do současnosti se oblast této
problematiky rozšiřuje i mezi širší spektrum oborů Night line po česku
a nachází zde zaslouženou reﬂexi. Lze tedy prohlá- Zadání: instruktor připraví trať, kterou vymezí dísit, že sféra odborníků v této oblasti se rozšiřuje. ky pevnému provázku či lanku. Zvolí členitou trať
V zahraničí byla tato oblast doménou spíše odbor- s různými přírodními překážkami. Členům družstva
níků z oblasti psychoterapie, pedagogiky a dalších se zavážou oči a zavedou se k začátku trati, kterou
aplikovaných teoretických oborů. Z toho pramení absolvují. Na závěr proběhne reﬂexe se zdůrazněi rozdíly v přístupu k této problematice a k přístu- ním pocitů, které jednotliví účastníci cítili ve vztahu
pu ke vzdělávání odborníků v této oblasti. Stručně k sobě a někdy i ve vztahu k přírodě, která jim kladlze tuto rozdílnost charakterizovat následovně:
la „překážky“. Aktivitu tedy lze zařadit do oblasti
her na důvěru nebo do oblasti ekologických her.
Český způsob
Doba trvání aktivity: 20 minut
• až donedávna především lidé z oblasti
tělovýchovné
Night line po anglicku
• větší důraz na praktické dovednosti
Zadání: instruktoři rozdělí účastníky na dvě druž• realizuje se více her v rámci jednoho programu
stva. Každé z nich dostane zadání: „Vymyslete
a pro jeden účel
a připravte v předem zadaném prostoru pro účast• hlubší porozumění „fyzickým“ pocitům vycháze- níky z druhého družstva night line. Způsob jak to
jícím z provádění aktivit, které jsou součástí
uděláte a celá následná realizace je pouze na vás.“
programů (body feeling) a uspokojení z výkonu
Účastníci mají deset minut čas na přípravu. Vylo• v rámci učebních plánů bývají na VŠ preferovány suje se pořadí, které družstvo půjde na řadu jako
spíše oddělené předměty (psychologie, pedaprvní. Má delší čas na přípravu tratě. Nikam se negogika, didaktika…)
spěchá! První družstvo připravuje trať, poté celou
• programy jsou více „dobrodružné“, neboť to
hru uvede a zajistí její realizaci. Obě družstva se vyumožňují české bezpečnostní právní normy
střídají.
Poté následuje rozbor obou postupů a diskuse
Anglický způsob
o způsobu řešení a chování jedinců. Rozbor se tý• instruktory jsou lidé z různých oblastí
ká jak procesu přípravy celé hry v družstvu, tak
• větší důraz na aplikované teoretické znalosti
i toho, co se stalo při realizaci aktivity. Instruktor
a dovednosti
či vyučující se v praxi snaží ukázat, jaké skupinové
• málo praktických aktivit, na kterých se však
procesy fungovaly ve skupině, jaká byla skupinopokouší vysvětlit chování účastníků (pokus
vá dynamika, proč byl zvolen ten či onen způsob
řešení, kdo stál za prosazením tohoto řešení atd.
o názornou ukázku teoretických konceptů)
• hlubší porozumění procesu myšlení a toho, co
Aktivitu můžeme zařadit do stejných kategorií jako
se odehrává v mysli při provozování aktivit
v předešlém případě, ale její použití je daleko širší,
(mind processes)
a to především v oblasti ukázání sociálních procesů
• v rámci učebních plánů na VŠ jsou spíše apa dynamiky skupiny.
likované předměty (development training, facili- Doba trvání aktivity: 2 hodiny
tation skills etc.), které propojují více oborů
• z hlediska nastavení právních norem je trend
„být po celý čas v bezpečí – zabezpečen“ („be
Závěr
safety“) – tím i ztráta dobrodružnosti jakožto
jednoho z doprovodných důležitých aspektů
Každý přístup k dané problematice má něco do secelého procesu
be. Nelze hodnotit, který přístup je horší, či který je
lepší. Inspirativní jsou rozhodně oba. Jen je nutné
si z každého vzít to nejlepší a sejít se na půli cesty. Vždy bychom totiž měli mít na mysli, co kterou
aktivitou a způsobem jejího provedení chceme dokázat a jaký cíl jsme si vytýčili. Proto se nám někdy
hodí více se inspirovat „českým“ modelem a někdy
zase tím „anglickým“. Jakou cestu zvolíte, zůstává
na vás!

03_jaro05_bezobalu.indd 68

11.4.2005 13:53:27

Ilustrační foto © Jan Dušek

NA OKRAJI

možnosti tu jsou

69

03_jaro05_bezobalu.indd 69

Scrambeling. | foto © Jiří Kirchner.
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POHLEDY
DO SVĚTA
Svět se mění, vzdálenosti se zmenšují a každý
z nás má díky Internetu přístup k nepřebernému
množství informací. Pohybujeme se v „hustníku“
plném zpráv a sdělení a často nám chybí orientační body. Bloudíme džunglí, topíme se a hledáme.
Zdá se mně, že právě v tomto prostředí s velkou
nadprodukcí informací vzrůstá potřeba spolehlivého orientačního bodu, či v našem případě „informovaného pohledu do světa“.
Každý z pohledů, které zde nabízíme, čerpá nejen
z virtuálních zdrojů, ale zahrnuje také přidanou
hodnotu vlastních zážitků a zkušeností autorů. Krok za krokem se snažíme vytvářet pestrou
mozaiku informací postupně překrývající pole,
nad kterým vlaje prapor Gymnasionu.
Přeji všem čtenářům, aby pro ně tato rubrika zářila jako duha na letní obloze, nechť se pro ně Dobrodružství poznání jeví v tom nejlepším světle.
Konec úvodu, prosím, zastavte se, otevřete oči
a rozhlédněte se z jednoho z četných oken Gymnasionu. Přeji pěkný Svět to na pohled.

Vedoucí rubriky:
Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. (1938),
přednáší na Fakultě tělesné výchovy
a sportu UK v Praze (turistiku a sporty
v přírodě, dobrodružnou výchovu a vůdcovství, zahraniční systémy 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

Do této rubriky přispěli:
Mgr. Michal Paulíček (1976), jednatel
společnosti Project Outdoor, s.r.o., spoluzakladatel Lanová centra PROUD, o.s.,
člen Association for Experiential Education, Association for Challenge Course
Technology, European Ropes Course Association.
mpaulicek@projectoutdoor.cz

Mgr. Petr Kubala (1978), instruktor
Outward Bound – Česká cesta, s.r.o.
a Hnutí GO! pkubala@centrum.cz

Jan Neuman
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CAMPAIGN
FOR ADVENTURE

Kampaň za dobrodružství vznikla ve Velké Brita- Všechny dobrodružné, inovační či průzkumné činnii, v zemi s nejdelší tradicí výchovného využívání nosti v sobě obsahují nejistotu konečných výstupů
aktivit a sportů v přírodě. V zemi, kde bezpečnost- a určitý stupeň rizika. Riziko může být tělesné, psyní předpisy začínají svazovat ruce učitelům i vy- chologické, sociální a často je spojeno s určitým
chovatelům při vedení dobrodružných programů stupněm chybování. Jistý stupeň hazardu a rizika
v přírodním prostředí. Zdá se, že tato kampaň je bývá tradičně posuzován nesystematicky, často
vedena ve větší společenské šíři než Nadace, o kte- na základě individuální či kolektivní zkušenosti.
ré hovoříme v jiné stati, více než k výchově se za- Tento přístup opírající se o takzvaný zdravý rozum
měřuje na povzbuzení podnikatelského a tvůrčího v obecných rysech fungoval, ale příležitostně se vyskytovaly chyby v posuzování nebo v komunikaci
ducha mladé generace.
a adekvátně nebyly hodnoceny nešťastné případy
plynoucí z neodpovědnosti, ignorování bezpečnostních pravidel, přehnaných ambicí a přílišného
Impuls vzniku a cíle
entuziasmu. V dnešní době se stále častěji ukazuje
Hlavní impuls pro vznik Kampaně za dobrodružství potřeba posuzovat rizika systematičtěji a hledat
byl dán na konferenci, která se konala v Královské vždy konkrétní osobu, která chybovala v době, kdy
zeměpisné společnosti 29. listopadu 2000. Hlav- měla odpovědnost za ostatní.
ní referát nesl název Otázka rovnováhy – riziko Je třeba poznamenat, že rostoucí omezující a pea dobrodružství ve společnosti. Reagoval na ros- simistický přístup k životu vede k tomu, že každé
toucí obavy některých společenských kruhů, jež podstoupení určitého rizika je posuzováno jako nemají strach z toho, že narůstající tendence chránit přijatelné. Tyto tendence se vytváří v kulturním klipřed nebezpečím a vyvarovat se rizika mohou zajít matu, který často přisuzuje vinu a snaží se vyloučit
tak daleko, že budou dusit přirozenou kreativitu jakoukoli chybu či špatné rozhodnutí. Výsledkem
a podnikavost mladé generace.
těchto tendencí je to, že odvaha bývá zaměňována
Kampaň pro dobrodružství je národní iniciativa, za opatrnost a mnoho lidí se stává váhavými a úzkterá má za úkol zdůraznit důležité přínosy, jež vy- kostlivými, mají-li se angažovat v jakémkoliv proplývají z dobrodružného přístupu k životu a všem jektu, který zahrnuje dobrodružství a nejistotu či
jeho aspektům. Výzvy k uznávání dobrodružného uvědomované riziko. Ještě škodlivější je to, že takopřístupu k životu zaznívají z Velké Britanie také vé osoby mohou odrazovat děti a mládež od jaképroto, že v této ostrovní zemi jsou tradice dobro- koli účasti v dobrodružných nebo experimentálních
družství hluboce zakořeněné. Celá staletí jednot- akcích právě díky obavám, že by mohly udělat nělivci i skupiny posouvali hranice lidských znalostí jakou chybu ve svém rozhodování. Pro společnost
a schopností tím, že se vydávali za bezpečné hra- existuje reálné nebezpečí, že se bude pohybovat
nice dosud poznaného do neprobádaných oblastí jen ve sféře bezpečí a toho, co je známé. To může
země, společnosti i intelektu. Získávali hluboký vést k potlačení objevování a podnikání, k promarlidský vhled i odměnu, ale také vykonávali důleži- nění šancí něco objevit, čehož může být dosaženo
tou službu celé společnosti. Při každém zkoumání jedině tehdy, vydáme-li se do neznáma. Existuje
nepoznaného v jakékoliv činnosti lidé podněcují reálná možnost, že „kultura bezpečnosti“ se vyvine
svou tvořivost, rozšiřují chápání, zdokonalují lidské v omezující „kulturu strachu a obav“.
schopnosti a odkrývají nové pohledy a techniky Cílem Kampaně pro dobrodružství je čelit výše popro budoucí pokrok. Takový proces je základem psaným tendencím tím, že se bude snažit o přesné
lidského pokroku v každé oblasti. Je možno říci, pochopení užitečnosti a radosti z dobrodružně veže dobrodružství je důležité z ekonomického i psy- deného života. Její snahou je ukázat, že nejlepší příchologického hlediska. Je známo, že snaha po ino- stup k životu je zachovat si objevitelského ducha,
vaci a přebírání rizika patří mezi základní prvky dobrodružství a podnikavost. Snaží se veřejnost
úspěšného podnikání. Potřebujeme mít možnost ovlivňovat a lépe informovat o přístupech k riziku.
experimentovat a zkoušet nové způsoby chování Vytváří široké porozumění, že situace s nepředvídaa musíme být schopni přizpůsobovat se novým telnými okolnostmi a nejistotou jsou nezbytnými
podmínkám.
rysy života a že absolutní bezpečnost není dosažitelná. Ukazuje, že rozumná výchova a příprava mohou vést k dosažení odpovídající rovnováhy mezi
rizikem a bezpečností.
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Dílčí postupné kroky k naplnění cílů
• Veřejnost musí tyto otázky lépe vnímat, aby si
uvědomila, že situace nejistoty, určitého hazardu a rizika tvoří nezbytnou dimenzi lidské
zkušenosti a skutečným výsledkem takového
přístupu je vytvoření dostačujících podmínek
pro existenci života na zemi. Veřejnost je třeba
připravit také na to, aby realisticky a přesněji
vnímala relativní rizika a zisk, který vzejde
z toho, podstupujeme-li riziko.
• Ve výchově je třeba dosáhnout toho,
že akceptování určitého rizika pomáhá rozvíjet
sebedůvěru, sebeúctu a odvahu, což může
podpořit rozvoj pozitivních a optimistických
přístupů k ostatním lidem i k životu. Je třeba
jasně ukázat, že kreativita a podnikání v jakékoliv formě závisí na ochotě experimentovat
a vstupovat do neznámých teritorií. Mladým
lidem je třeba pomáhat v tom, aby se naučili při
přípravě na dospělost a život vyváženě posuzovat hazard a riziko.
• Je potřebné vytvářet informační základnu
a programy ukazující, že nejistota, určitý hazard
a riziko mohou být efektivně využity ve školách
všech stupňů i v práci s mládeží ve volném čase.
• Velmi důležitým krokem je získat adekvátní
mediální podporu těchto myšlenek a tendencí.
Kampaň pro dobrodružství má celou řadu vlivných
zastánců. Patří mezi ně Jeho královská výsost princ
Filip, ministerský předseda Tony Blair, primátor
Londýna Ken Livingstone, světoznámý horolezec sir
Christian Bonington, členové parlamentu, profesoři
vysokých škol a mnoho odborníků v oblasti aktivit
a výchovy v přírodě. Mezi sponzory lze najít řadu
významných ﬁrem.
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Poznámka na závěr
Možná, že mnohé argumenty vycházející z britských skutečností pro české země dosud nemůžeme použít. Možná, že nemáme pro mnohé činnosti
ani dostatečně přesně formulovaná bezpečnostní
pravidla. Ale už dnes vidíme, jak se v rodinách,
školách i organizacích projevuje přehnaná opatrnost a bojácný přístup ke všemu, co přináší určité
riziko a nejistotu. Přestože slovo „dobrodružství“ je
i u nás oblíbenou součástí reklam, skutečný dobrodružný přístup k přípravě mladé generace bývá
prosazován a realizován jen velmi sporadicky.
Domnívám se, že mnohé argumenty zmíněné
v tomto textu bychom mohli použít i u nás. Věřím,
že pod křídly časopisu Gymnasion je možné vyvolat podobnou iniciativu v českých zemích. Mohla
by být prospěšná k lepší přípravě mladé generace na obtížně předvídatelné situace začínajícího
21. století.

Zdroj informací
• www.campaignforadventure.org
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NADACE A MANIFEST
PODPORUJÍCÍ DOBRODRUŽSTVÍ

pohledy do světa

Jan Neuman

V souvislosti s tematickým zaměřením časopisu, Manifesto for outdoor adventure
a zvláště tohoto čísla, je třeba vzpomenout historii jedné zajímavé nadace, která v uplynulých for young people
patnácti letech prodělávala ve Velké Británii složitý vývoj a musela překonávat řadu ﬁnančních i or- Nadace vedle podpory studií, programů a výzkumu
ganizačních obtíží. Přesto, že činnost této nadace zpracovala Manifest podporující dobrodružné probyla koncem roku 2004 přerušena, mohou být zá- gramy v přírodě pro mladé lidi.
měry i podniknuté kroky včetně Manifestu inspirací pro české prostředí, pro pedagogy, výzkumníky Zdůvodnění důležitosti
i veřejné činitele.
dobrodružných aktivit pro mladé lidi
Foundation for Outdoor Adventure (Nadace Ve snaze lépe porozumět sobě, ostatním lidem
pro podporu dobrodružných aktivit v přírodě) byla i měnícímu se kontextu života, jsou mladí lidé vězaložena 1989 po vydání tzv. Huntovy zprávy In domě i nevědomě vtahování do zkoumání toho, co
search of Adventure: a study of the oportunities znamená být člověkem. To je v podstatě duševní
for adventure and challenge for young people. proces, ve kterém se mladí lidé setkávají s tajemVýzkum i samotná zpráva byly iniciovány lordem stvím a nejistotou lidské existence. Musí si vytvářet
Johnem Huntem of Llanfair Waterdine, kterého standardy a hodnoty pro život i práci, nalézat uživeřejnost zná spíše jako vůdce úspěšné expedice tečné a prospěšné cíle. Dále musí rozvinout myšlena Mount Everest v roce 1953. John Hunt byl vyni- ní a životní dovednosti tak, aby bylo možné všech
kající organizátor a celý život podporoval projekty uvedených cílů dosáhnout.
pro mladé lidi i jejich dobrodružné podnikání. Zprá- Současná společnost se mění velmi rychle a to
va tehdy znamenala podstatný přínos pro diskusi vyvolává potřebu nových přístupů k učení, práci
o budoucnosti výchovy i zaměření práce s mládeží a společnému žití v následujícím 21. století. Zřejmá
ve Velké Británii i v mnohých anglicky mluvících je nutnost pomáhat mladým lidem, aby se efektivzemích. Huntova zpráva, mimo jiné, prezentovala ně a úspěšně připravili na svůj dospělý život. Cena,
důležitou strategickou výzvu: „Každá mladá oso- kterou se bude platit za chyby, bude splácena
ba ve Spojeném Království by měla mít příleži- v budoucnu každým jednotlivcem i celou společtost, aby se mohla účastnit dobrodružných aktivit ností. Před všemi z nás, kteří se zabývají problémy
v přírodě“. Nadace pro podporu dobrodružných mladých lidí, stojí velká výzva: podpořit mladé lidi
aktivit v přírodě byla národní nezávislá charitativní tak, aby se efektivně vyrovnali s volbami, problémy
organizace založená pro výzkum, výchovu a podpo- a příležitostmi, které se jim nabízí, a současně jim
ru hodnot dobrodružných zkušeností a zkušeností pomoci rozvinout reálné pochopení společnosti
a pravého občanství.
v přírodním prostředí pro mladé lidi.
Podporu záměrů Nadace lze nalézt později i v náNadace si vytkla tyto cíle:
vrzích britského ministra pro výchovu a vědu, pre• Objevovat a pomáhat uvědomovat si hodnoty
zentovaných v roce 1991, v nichž se říká: „Existuje
základní potřeba pro to, aby se ve výchově mlaaktivit v přírodě pro mladé lidi.
• Lépe porozumět roli aktivit v přírodě v rozvoji
dých lidí objevovalo dobrodružství. Není-li totiž
mladé generace.
uspokojovaná lidská potřeba po vzrušení a vý• Dosáhnout rovnosti v přístupu mládeže i jejímu
zvách, může se to projevit v antisociálním chovázačleňování do dobrodružných aktivit na všech
ní. Dobrodružné aktivity v přírodě mají v sobě poúrovních společnosti.
tenciál, který uspokojuje potřeby vzrušení a výzvy
• Podporovat kvalitní práci a programy u všech
pozitivním způsobem.“
subjektů, které organizují a vedou dobrodružné
aktivity.
• Zlepšit výchovu mladých lidí pomocí
dobrodružných aktivit v přírodě, které přispívají
k rozvoji tělesných, rozumových, morálních
i sociálních schopností a mohou ovlivňovat plný
rozvoj jejich osobnosti i jejich uplatnění jako
členů společnosti.
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Britský poslanecký výbor pro výchovu v roce 1995
dochází k podobnému závěru: „Jsme přesvědčeni
o pozitivních hodnotách, které v sobě skrývají
dobrodružné aktivity v přírodě pro děti a mladé
lidi.“
Využívání dobrodružných aktivit v přírodě lze podpořit také citací ze zprávy, kterou vydal Národní výbor poradců pro tvůrčí a kulturní výchovu v roce
1999: „Svět 21. století si jen stěží dovedeme představit. Jestli však chceme vážně uvažovat o našich snahách připravit mladé lidi tak, aby se jistě pohybovali v tomto světě, musíme se nad tím
vážně zamyslet. To nejlepší, co můžeme udělat, je
rozvíjet schopnosti mladých lidí co nejvšestranněji,
tak aby byli vybaveni pro všechny situace, se kterými se mohou v budoucnosti setkat.“
Nadace identiﬁkovala pět oblastí důležitých
pro rozvoj mladých lidí. V každé té oblasti nacházíme možnosti pro individuální učení a rozvoj
prostřednictvím zážitků a zkušeností získávaných
v programech dobrodružství v přírodě.
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Výchova a vzdělání
Výchova má vyzbrojit mladé lidi odpovídajícími
znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, aby je připravila pro úkoly, které je čekají v dospělém životě. Zkušenosti a zážitky získané v dobrodružných
aktivitách v přírodě jako součást širších vzdělávacích programů pomáhají nalézat a rozvíjet takové
osobní kvality, které jsou podstatné pro výchovu
celé osobnosti a také podporují důležitý rozměr duchovní. Zlepšují (posilují) sebedůvěru, zlepšují vztahy a podporují správné rozhodování. Výsledkem je,
že mladí lidé lépe zformují své hodnoty, rozvinou
dovednosti a porozumění, které jim budou pomáhat v odpovědné dospělosti.
Sociální souvislosti
Mnoho mladých lidí je vyřazeno z učení a společnosti, nemohou dosáhnout plného rozvoje svého
potenciálu a dostávají se do rizikového postavení,
což s sebou přináší zneužívání drog, kriminální činy
či trvalé vyloučení ze společnosti. Vládní strategie
zaměřená na rizikovou mládež uznává, že zkušenosti a zážitky z dobrodružných činností v přírodě
mohou motivovat tyto mladé lidi, rozvíjet u nich
sociální dovednosti a pomáhat jim najít vztahy
k učení a k jejich komunitě. Takové zkušenosti a zážitky také podporují odpovědný přístup a zacházení se vzrušením a rizikem.
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Výzva pro podporu po roce 2 000

Zaměstnání
Konfederace britských podnikatelů a další organi- Nadace se dále snažila získat jasnou podporu
zace vytvořily seznam osobních kvalit, které jsou pro svoje cíle a záměry od organizací i jednotlivců
podstatné pro dobrý výkon v zaměstnání. V roce ze všech vrstev společnosti. Taková podpora by do1998 byly tyto kvality uznány vedle čtení a počítání volila Nadaci, aby pokračovala ve své práci s větší
za důležitější než kvaliﬁkace.
autoritou a efektivitou. Priority Nadace v dalších
Mezi tyto kvality lze zařadit: schopnost pracovat letech byly formulovány takto:
jako člen týmu, schopnost komunikace a jednání • Realizovat důkladný akční výzkumný projekt
s lidmi, schopnost vědět si rady se změnou a nejisve spolupráci s místními výchovnými institucetotou, ohleduplnost, sebedůvěra, iniciativa, zaměmi, Nottinghamskou univerzitou a organizacemi
řenost a integrita osobnosti.
mládeže se snahou jasněji odkryt vztah mezi
Mnoho zaměstnavatelů považuje strukturované
dobrodružnými programy a ostatními výchovnými programy a vyvinout systematičtejší metody
dobrodružné aktivity v přírodě za nejefektivnější
hodnocení dobrodružných programů.
způsob, jak rozvíjet výše uvedené kvality.
• Hledat nové a důkladnější přístupy v rozvoji
vůdcovských dovedností potřebných pro ty,
Vztah k životnímu prostředí
kteří mají odpovědnost za mladé lidi, účastnící
Dobrodružné aktivity a aktivity v přírodě poskytují
speciální příležitost k tomu, aby mladí lidé poznáse dobrodružných i jiných programů.
vali svoje okolí a učili se oceňovat jemně vyvážené • Ve spolupráci s ostatními organizacemi působit
vztahy mezi člověkem a celkovým ekosystémem.
tak, aby se zvýšilo pochopení pro to, že je
Tyto přímé prožitky a zkušenosti pomáhají mladým
účelné a prospěšné pro společnost, když mladí
lidem rozvinout silnější vztahy k jejich okolí a potřelidé získávají přímé zkušenosti z dobrodružných
bám udržitelného rozvoje i odpovědně řídit jejich
aktivit v přírodě. Pozornost je třeba zaměřit
vlastní vztah k prostředí, ve kterém žijí a pracují.
na hodnoty dobrodružných činností pro mladé
lidi, kteří jsou společensky či zdravotně
Sport a rekreace
znevyhodněni či na pokraji rizika.
Pochopení a zájem o dobrodružství je u mladých • Podporovat úspěšné začlenění mladých lidí
lidí přirozeným jevem. Dobrodružné aktivity v příprostřednictvím John Hunt Award Trust i porodě se mohou stát cestou, která může mladým
mocí dobrovolnických projektů a iniciativy, které
lidem přiblížit široké spektrum tělesně i esteticky
posilují podnikání mladých v problematických
prospěšných závodních i nezávodních sportů. Doboblastech společnosti.
rodružné aktivity mohou být provozovány v jakékoliv výkonnostní rovině. Zlepšení dovedností i vý- V roce 2004 přestala Nadace pro dobrodružství
konnosti může být dosahováno od základní úrovně v přírodě formálně existovat, ale mnoho dosažepo mistrovskou. Mnohé aktivity v přírodě jsou na- ných výsledků je dnes dobře zdokumentováno.
víc vhodné pro celoživotní provozování. Dobrodruž- Kampaň, kterou Nadace zahájila, pokračuje a je
né aktivity v přírodě podporují aktivní a zdravý styl podporována dalšími organizacemi, jako je napříživota, který je prospěšný pro jednotlivce i společ- klad „Campaign for Adventure“ a „Institut for Outnost.
door Learning“ (o kterém budeme psát v příštím
čísle Gymnasionu).
Společně s Rogerem Greenwayem můžeme říci,
že za patnáct let trvání Nadace pro podporu dobrodružných aktivit v přírodě se dosáhlo ve výzkumu, publikování a v propagaci poměrně dobrých
výsledků. Zdá se však, že změny v sociální a legislativní oblasti, a to nejen ve Velké Británii, dodávají
původnímu záměru ještě více na důležitosti.
Manifest po podporu dobrodružných aktivit
pro mládež však zůstává stále na internetových
stránkách, protože jeho obsah musí být naplněn.

Zdroj informací
• reviewing.co.uk/foa/need.htm
• www.charitiesdirect.com/charity7/ch021637.htm
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ASSOCIATION
FOR CHALLENGE COURSE
TECHNOLOGY (ACCT)

Michal Paulíček

Poslání
Hlavním posláním ACCT je být vedoucím článkem Popularita lanových center neustále narůstala a lav propagaci využívání programů zahrnujících lano- nové překážky se staly důležitým nástrojem v obvé aktivity. ACCT je profesní asociace, jejímž cílem lasti výchovy a školství, ﬁremního vzdělávání, životje vytvářet bezpečnostní standardy v oblasti stavby ního stylu, duševního zdraví, prevence kriminality.
a provozu lanových center a dbát na jejich dodržo- Slouží i pro tzv. pomáhající profese (při práci v sování. Tyto standardy podporují kvalitu a bezpeč- ciálních ústavech, s postiženými lidmi, drogově zánost stavby, instalace, inspekcí, provozu a etických vislými atd.). Se vzrůstajícím počtem lanových cenpravidel realizovaných staviteli, organizacemi nebo ter vzrůstala i potřeba předložit standardy, které by
jednotlivci, nabízejícími program na lanových pře- lépe deﬁnovaly bezpečnost konstrukce a provozu.
kážkách. Závazkem organizace je vyvíjet a zdokona- Během sympozia v roce 1991 byla vytvořena Kolovat technologie lanových center prostřednictvím mise pro tvorbu instalačních standardů. Měla 6
vědeckých výzkumů v této oblasti.
členů, kteří reprezentovali nejvýznamnější ﬁrmy, zabývající se stavbou lanových překážek v USA. Úplně
první vydání standardů bylo prezentováno na symHistorie vývoje standardů ACCT
poziu v roce 1993. Komise si vyžádala zpětnou
vazbu ode všech zainteresovaných profesionálních
Více jak dvacet let se organizace zabývající se v USA i příležitostných stavitelů, standardy zrevidovala
dobrodružnými aktivitami a zážitkovou pedago- a doplnila, a tím vznikly první oﬁciální technické
gikou potýkaly s neexistencí všeobecně uznaných instalační standardy pro stavbu areálů s lanovými
standardů a certiﬁkací. Hlavní dialog v této oblasti překážkami.
vedly převážně dvě organizace – Association for Ex- Během konferencí AEE a ACCT v následujících leperiential Education (AEE, viz G1, 43–46) a Associ- tech 1993–1995 se začalo hodně hovořit o vytvoření standardů pro bezpečný provoz a vedení proation for Challenge Course Technology (ACCT).
Značný rozmach popularity v oblasti budování gramů na lanových překážkách. Vzniklo všeobecné
a provozu vysokých lanových překážek v 80. letech povědomí o nutnosti tohoto kroku, které vyústilo
pobídnul skupinu ﬁrem, jež se stavěním zabývaly, v produkci zatím nekoordinovaných námětů a návrke schůzce a následnému svolání historicky první- hů prvotních standardů přicházejících z nejrůznějho sympozia o bezpečnosti při stavbě a provozu ších stran. Na konci roku 1995 obě organizace (AEE
vysokých lanových překážek. Bylo to v roce 1988 a ACCT) zahájily dlouhodobý dialog o spolupráci
v Severní Karolíně, USA. Toto setkání mělo mezi v oblasti lanových aktivit, aby mohly lépe sloužit
profesionály velký úspěch a každoročně se opako- jak provozovatelům, tak i účastníkům programů
valo až do roku 1993, kdy byla oﬁciálně založena lanových center. ACCT se jako organizace rozhodla
organizace ACCT.
vzít hlavní iniciativu i odpovědnost na sebe a zahájila proces tvorby standardů pro bezpečný provoz
areálů s lanovými aktivitami.
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ACCT vytvořila poměrně širokou pracovní skupinu,
jež reprezentovala široký okruh profesionálů působících v Severní Americe, kteří mohli poskytnout
důležité informace a zpětnou vazbu. V průběhu
roku 1996 sponzorovala ACCT skupinu vybraných
profesionálů, zástupců ACCT, učitelů, nezávislých
trenérů, členů AEE, kteří se pravidelně scházeli
a pracovali na tvorbě standardů. Jednalo se o velmi různorodou skupinu, reprezentující více jak
deset různých profesionálních organizací. Cílem
bylo zapojit co největší a nejrůznorodější tým profesionálů. Výsledkem jejich práce byla prvotní verze
„Technických standardů pro provoz lanových překážek a center“.
Postupem času se zapojuje stále více dobrovolníků,
kteří standardy pravidelně doplňují a aktualizují.
Bez jejich přičinění by se standardy dále nevyvíjely, opomíjely by nové poznatky, zkušenosti z praxe
a stávaly se tak zbytečnými. Komise, která se obnovou a aktualizací operačních standardů zabývá, je
velmi živou součástí ACCT. Významným způsobem
přispívá k šíření poslání celé organizace.
ACCT má členy v zemích po celém světě. Z toho
důvodu jsou standardy této organizace používané
v mnoha zemích, avšak vždy je nutné je přizpůsobit místním normám a platné legislativě. Obdobné
asociace jako je ACCT v jiných státech nebo geograﬁckých oblastech se většinou rozhodly úplně adoptovat, případně adaptovat standardy ACCT tak, aby
byly použitelné v jejich prostředí. Standardy ACCT
tak byly vytvořeny, aby sloužily globální komunitě,
jež se stavbou a provozem lanových center v různých částech světa zabývá.
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Univerzální přístup
ACCT podporuje a propaguje univerzalitu, schopnost zahrnout a smysluplně zapojit účastníky
s různými typy postižení do programů na lanových
překážkách.
Základní předpoklady:
• Handicapovaní účastníci by měli mít přístup
k programům lanových center.
• Přístup k těmto programům pro účastníky
s postižením je důležitým prvkem demokratické
a zdravě smýšlející společnosti.
• Přístup k programům lanových aktivit handicapovaným účastníkům musí být umožněn
způsobem, který umožňuje volbu smysluplných
úkolů a výzev, odstupňovaných dle obtížnosti, ale
neodkloní se od svých hlavních cílů (adekvátní
výzva pro všechny s ohledem na své schopnosti).
• V zájmu úsilí o dokonalost průmyslu lanových
aktivit je nutné využívat současné nejlepší
postupy a zkušenosti z programů pro postižené
účastníky v oblastech designu lanových center,
osvěty stavitelů i zákazníků, výcviku instruktorů
a propagace dobrodružných programů
pro účastníky s postižením.
Tento přístup je základním kamenem rozšíření současných standardů, ke kterému dojde v následujícím vydání. V současné chvíli probíhají práce na jejich tvorbě, ACCT aktivně spolupracuje a provádí
výzkum mezi většinou svých členů, kteří pracují
s lidmi s postižením. Výsledkem této snahy budou
standardy deﬁnující lanové centrum s univerzálním
přístupem.
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Organizační struktura

Členství

Do roku 2003 fungovala celá ACCT na bázi dobrovolnosti. Funguje tak i nadále s výjimkou jediného
placeného zaměstnance, kterým je od roku 2003
současná výkonná ředitelka Sylvia Dresser. Fungování organizace je postaveno na pracovních skupinách, kterým se říká komise. Existují stálé komise,
které se zaměřují na určité oblasti, a dále se tvoří
nové, zabývající se aktuálními úkoly a projekty
(např. organizace konferencí). Mezi stálé komise
patří:
• Komise zabývající se vztahem s pojišťovnami
• Komise pro tvorbu provozních standardů
• Komise pro tvorbu instalačních standardů
• Komise pro dodržování etického přístupu
• Komise pro přijímání profesionálních členů
• Komise pro lanové překážky s univerzálním
přístupem
• Komise pro zábavní centra (lanové překážky
jako atrakce)
• Komise pro certiﬁkaci instruktorů

ACCT nabízí čtyři úrovně členství, které představují
různé úrovně zájmu a zapojení členů.

Úroveň 1 – Přidružené členství

Tato úroveň je otevřena všem, kdo mají zájem být
součástí organizace – jak fyzické osoby, tak organizace. Členstvím zájemce získá: aktuální vydání standardů ACCT, předplatné čtvrtletníku „Paralel Lines“,
který vydává ACCT, slevu pro účast na každoroční
konferenci, slevu na pojištění programů na lanových překážkách (pozn. platí pouze pro USA). Délka
členství je dvanáct měsíců. Každoroční poplatek je
55 $ (65 $ pro členy mimo USA).

Úroveň 2 – Organizační členství

Tato úroveň je otevřena jakékoliv organizaci. Členstvím zájemce získá: výhody členství v úrovni 1
pro celkem 4 osoby z dané organizace. Všechny
materiály budou zasílány na 1 kontaktní adresu. Délka členství je 12 měsíců, poplatek je 175 $
(200 $ pro členy mimo USA).

Rozhodovací pravomoce má tzv. Rada ředitelů, která má celkem deset členů. Všichni členové Rady Úroveň 3 – Profesionální dodavatel
i komisí pracují zdarma, ACCT některým svým čle- (Professional Vendor Member – PVM)
nům hradí cestovní výdaje při cestování na pracov- Tato úroveň je otevřena organizacím, které se zaní schůzky.
bývají stavbou lanových center, inspekcí a/nebo
školením instruktorů a zároveň úspěšně prošly tzv.
aplikačním procesem pro profesionální stavitele.
Mezi výhody patří ﬁremní pojištění odpovědnosti
a vše z úrovně 2. Hlavním přínosem však je, že člen
této úrovně úspěšně prošel certiﬁkačním procesem
a že někteří ze současných profesionálních členů
viděli a zkontrolovali způsob práce a její výsledky
a garantují zákazníkům, že uchazeč pracuje dle
platných standardů ACCT. Délka členství jsou tři
roky. Každoroční poplatek je 350 $.

Úroveň 4 – Profesionální dodavatel
(Professional Vendor Member)

Tato úroveň je otevřená všem profesionálním dodavatelům služeb v oblasti lanových center s rozsáhlou zkušeností se stavbou lanových překážek, kteří
úspěšně prošli aplikačním procesem ACCT pro profesionální stavitele, přezkoušením, inspekcí a byli členem úrovně 3 minimálně tři roky. Člen úrovně 4 musí
poskytovat služby v oblasti stavby, inspekcí a školení
instruktorů. Výhody jsou stejné jako v úrovni 4. Mezi
povinnosti členů této úrovně patří navštěvovat zájemce o členství úrovně 3, provádět tzv. „review process“, tedy kontrolu práce a hodnotit, zda uchazeč
splňuje požadavky. Tato činnost pochopitelně zahrnuje přímý kontakt s uchazeči a osobní návštěvy, což
je pro obě strany velmi přínosné.
Zdroj informací
• www.acctinfo.org
• The ACCT Challenge Course Stadards
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MEZINÁRODNÍ
SYMPOZIUM OUTDOOR SPORTS
EDUCATION
Ve dnech 18.–21. listopadu 2004 se uskutečnila
v Hrubé Skále zajímavá akce – sympozium s názvem
Outdoor Sports Education. Organizátory bylo Oddělení turistiky, sportů a výchovy v přírodě na FTVS
UK a International Friends of Nature. Konference
se zúčastnilo kolem čtyřiceti lidí z různých zemí.
Vedle Čechů to byli zástupci z Rakouska, Německa,
Belgie, Holandska, Dánska, Norska, Velké Británie
a dále z Lotyšska, Kanady a Nového Zélandu. Sympozium bylo vyvážené v zastoupení akademiků z univerzit a praktiků z Přátel přírody (v ČR nese střešní
organizace název DUHA) a jiných organizací.
Malebnou krajinu českých pískovcových skal a královsky položený zámek, ve kterém se sympozium konalo, umocnil čerstvě napadlý sníh. Hlavní
programová část se konala v pátek a v sobotu.
Celý pátek a sobotní dopoledne bylo zasvěceno
příspěvkům, které byly velmi zajímavé. V sobotu
odpoledne jsme se snažili dobrat k nějakým výstupům ve skupinových diskusích. Zřejmě nemá smysl
popisovat jednotlivé přednášky; bude lepší, když si
čtenář pořídí sborník. Proto se omezím na pár postřehů, které byly zajímavé pro mě osobně.
Prvním překvapením bylo pojetí deﬁnice pojmu
„outdoor sports“ (sporty v přírodě). Očekával jsem
aktivity zaměřené na výkon a soutěžení. Místo toho
byly sporty v přírodě vymezeny jako aktivity v přírodě, které svým založením nabádají k nesoutěživosti,
ve kterých člověk využívá k lokomoci svou vlastní
sílu, a dále jako aktivity, které nevyžadují speciální
zásahy do přírody. Ze sportů v přírodě tak byly vyřazeny motorové sporty, ale také sporty jako sjezdové lyžování. Toto vymezení přilákalo určitý typ lidí,
kteří nahlížejí na přírodu a na pobyt v přírodě jinak,
než jak je běžné v souvislosti se sportem, tedy s velkým důrazem na environmentální aspekty a prožívání přírody.
Hodně skloňovaným slovem bylo dobrodružství.
Wilfried Meulenbergs z Belgie, vedoucí oddílu horské turistiky, představil dobrodružství jako jednu
z cest výchovy. Poukázal na 4 znaky:
• Risk – dobrodružné aktivity nemají jasně daný
výsledek nebo konec. Vše je nejisté a jen do určité míry kontrolovatelné.
• Závazek a odhodlání – když se člověk vydá
na cestu, je to určitý závazek, rozhodnutí,
upsání se a odhodlání, neboť u dobrodružných
aktivit jsou chvíle, kdy není cesty zpět.
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• Spolehnutí se na sebe – dobrodružné aktivity
vyžadují spolehnutí se na sebe a ve skupině
i na druhé lidi. Jsou situace, kdy nejde přehodit
zodpovědnost či rozhodnutí na nikoho jiného
a kdy se musíme spolehnout jen na sebe. Ba
často se na nás musí spolehnout někdo druhý.
• Příroda – ve své rozmanitosti, řádu a zároveň
nekontrolovatelnosti je příroda čtvrtým elementem, který dává dobrodružným aktivitám speciﬁcký rozměr.
Dalším skloňovaným slovem byl „friluftsliv“, pojem
používaný ve skandinávských zemích. V doslovném
překladu fri = volný, luft = vzduch, liv = život, tedy
život na volném vzduchu, česky pobyt v přírodě
nebo rekreace v přírodě. Skandinávský přístup
má však určitou tradici a pojetí, které je speciﬁcké natolik, že friluftsliv nebývá překládán, a lidé
se často ptají, co to ten friluftsliv vlastně je. V češtině bychom mohli použít také výraz přírodě blízký
pobyt v přírodě. Z tohoto pohledu byla zajímavá
myšlenka Boba Hendersona, profesora McMaster
University z Kanady, který se snažil najít způsob,
jak vysvětlit friluftsliv Američanům. Vysvětloval to
na instruktorských dovednostech, které se běžně
dělí na „hard“ (tvrdé) a „soft“ (měkké). Tvrdé dovednosti zahrnují technické dovednosti, např. vázaní uzlů, znalost první pomoci, pádlování na kanoi,
zacházení s mapou atd. Měkké dovednosti zahrnují
sociální dovednosti, jako komunikace, vedení skupiny a další dovednosti, ve kterých neexistuje jednoznačný správný postup, ale u kterých je potřeba
situačního rozhodnutí instruktora. Friluftsliv (anebo též přírodě blízké pojetí pobytu v přírodě) vyžaduje ještě další dvě kategorie dovedností. Tou první
jsou „green skills“ (zelené dovednosti), zahrnující
znalosti o přírodě a ekologii včetně jejich začlenění do životního stylu instruktora. Druhou kategorií
jsou „warm skills“ (hřejivé dovednosti), zahrnující
lidskost a emočně osobní přístup nejen k lidem, ale
i k přírodě.
Celá konference se svým pojetím byla přínosná nejen pro akademické pracovníky a teoretický rozvoj
oboru, ale i pro praktiky, a věřím, že všichni zabývající se výchovou a rekreaci v přírodě mohou najít zajímavou inspiraci v příspěvcích uveřejněných
ve sborníku.
Literatura
• Neuman, J. & Turčová, I. (Eds.) (2004). Outdoor Sports
Education. Proceedings of the International Sympozium.
Praha: Duha ve spolupráci s FTVS UK.
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DOBRODRUŽSTVÍ
NA ŠEST MĚSÍCŮ

Petr Kubala

Outward Bound v JARu na vlastní kůži

O organizaci Outward Bound již bylo něco napsáno Přípravy a cesta
v předchozích číslech (G1, 47–49), proto ji zde nehodlám představovat. Spíše se chci podělit o své Všechno to začalo tím, že jsme po návratu z předzážitky, které jsem zakusil společně se Zdenkou chozí práce v USA cítili, že ještě někam chceme
Malotovou v Jihoafrické republice při práci v tam- jet. Ale kam? Určitě to bude anglicky mluvící země.
ním Outward Bound. Byla to naše druhá společná Výběr zemí byl velký, táhla nás Austrálie, Nový Zévelká cesta za dobrodružstvím spojená s prací. Tr- land, snad Kanada nebo Británie. Jižní Afrika taky
vala celkem šest měsíců čistého času (pět měsíců existuje, říkali jsme si kdesi v pozadí. Po úvodním
práce + měsíc cestování). K tomu se dá přičíst rozhoupávání jsme vyhledali pár kontaktů, napsali
ještě pár měsíců příprav před odjezdem a kupa kdo jsme a co chceme a za pár dní nám přišlo někozážitků, které ovlivňují náš život do dnešního dne. lik tipů. Mezi nimi „Outward Bound South Africa“.
V tomto článku bych chtěl přiblížit celou cestu tak, Zdenka byla zprvu v rozpacích, já jsem se nadchl.
jak jsem ji prožíval subjektivně já sám, a to od za- Nadšení bylo nakažlivé a tak nás čekalo několik
čátku až do konce.
týdnů dopisování, překládání úředních dokumentů,
vyplňování vízových formulářů s osmnácti (!) přílohami, očkování a shánění letenek.
Ani jsme se nenadáli a byl tu 11. leden. Kolem nás
zima a sníh, v myslích už sloni, žirafy a opice. Čekal
nás přenos v prostoru do jiného světa. Světa na té
„druhé“ straně, na jižní polokouli, 11 000 km vzdáleného. Světa s jinými lidmi, kulturou, podnebím,
ročním obdobím, ﬂorou a faunou. Přenos do neznáma za třicet hodin.
I když jsme nastoupili do špatného vlaku na Vídeň,
zaspali na letišti v Madridu a jako čestní hosté
nastupovali jako poslední, šťastně jsme se dostali
až do Johannesburgu. O JARu jsme něco četli, něco
jsme si vyslechli od známých. Stejně jsme však
neměli představu, do čeho jdeme. Hned na letišti
na nás vybafne několik černochů, že nám pomůžou
s batohama, že tam jsou od toho, aby nám pomohli, apod. Nedáme se, protože by určitě chtěli peníze. A kdoví, jestli to nejsou nějací z těch „lumpů“,
kterými se Johannesburg jen hemží a o kterých
jsme slyšeli. Kromě černochů nás přivítalo také třicetistupňové léto, rozkvetlé květinové záhony a palmy. Za pár hodin jsme pokračovali směrem na jih
do George, kde nás měli vyzvednout.

Pohled na jednu ze základen Outward Bound Jižní Afrika. | foto © Petr Kubala.
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V tréninku

Všechno klaplo. Přeletěli jsme poslední pohoří – Outeniqua Mountains, přivítali jsme se s jižním
pobřežím Indického oceánu a s očima navrch hlavy
nasedli do úložného prostoru pick-upu, který nás
vezl na základnu. Přišla nás vyzvednout instruktorka, nakrátko střižená, sebevědomá, s drsným
přízvukem. Jedeme asi půl hodiny, pak zatáčíme
na pískovou cestu. Potkáváme další instruktorku,
nakrátko střiženou, v kraťasech a s ještě drsnějším
přízvukem. „No jo,“ říkám si, „Outward Bound není
žádný med, a ten v JARu je přece známý svými vysokými nároky na instruktory.“ Začínám přemýšlet, jestli tady někoho oslníme s kolormázem, dramaťárnou, land artem nebo komunikační dílnou.
Cesta končí za kopcem na malém otevřeném prostranství s několika vojenskými stany, obklopeném
z poloviny jezerem a z druhé strany svahem zalesněného hřebenu, ve kterém se schovává několik
kulatých domků a jiných budov. Na druhé straně
hřebenu je malé městečko Sedgeﬁeld. Další zastávkou směrem na jih už je jen Antarktida. Na severu
se zase táhne pohoří Outeniqua Mountains s vrcholy 1100 až 1200 metrů vysokými, což působí
velmi impozantně, neboť vyrůstají téměř z nulové
nadmořské výšky poblíž oceánu.
Teplý večer nás přijal do své náruče, začínáme
žasnout, ztrácet se v pocitu, že jsme nalezli ráj
na Zemi. Zároveň na nás dopadá únava. Seznamujeme se s lidmi na základně, s pokojíkem, který
bude naším domovem na nejbližších pět měsíců.
Poněvadž jsme přijeli o pár dní později, než začal
trénink, rychle jsme se začali zajímat, co budeme
dělat. „V šest hodin ráno je rozcvička,“ zněla odpověď. Řekl jsem si, že to je dobrý vtip na strašení
nováčků, ale všechny okolnosti nasvědčovaly tomu,
že o vtip nejde. Jsme přece v té „z nejdrsnějších“
Outward Bound škol.
Další den jsme se byli seznámit s ředitelem, dozvěděli jsme se, že se od nás očekává, že jako zkušení
instruktoři projdeme co nejdříve tréninkem, začleníme se do vedení programů a snad i pomůžeme
s výcvikem nových instruktorů. OBSA totiž zrovna
prochází stádiem, kdy obrovsky vzrostl zájem klientů o kurzy tak, že ze sedmi stálých instruktorů je potřeba zvýšit počet na takových třicet. Navíc je OBSA
mladá organizace, a tak shání zahraniční instruktory,
kteří mohou přinést jiné zkušenosti. Kromě nás tam
bylo pár Američanů, dva instruktoři z Malajsie a jedna Kanaďanka a dva Britové na stáži.

Vstávání v šest nebyl vtip. Den začínal rozcvičkou
se strečinkem, následován během k cestě a zpátky
(asi 6 km) a na závěr vykoupání v jezeře. Tu jsme zjistili, že voda je mírně slaná. Řeka rozšiřující se v jezero vtéká totiž za kopcem až do oceánu a voda je tak
promíchaná. V 7.30 snídaně, v 8.00 ranní schůzka
všech instruktorů a managementu, na které jsme
byli seznámeni s programem dne. Ten trval až do pěti, ve vlastním zájmu pak ještě déle, abychom rychle všechno zvládli. Hodinová přestávka na oběd
a večeře byly ostrůvky odpočinku. (Ještě, že dobře
vaří i pro vegetariány.) A takhle každý den, pět dní
v týdnu. Nečekal jsem, že tady poznám, jak to chodí
na vojně. Mé tělo, zhýčkané českým „outdoorem“,
se začalo přeformovávat na „outdoor africký“.
V tréninku nás bylo třináct, a to s různými zkušenostmi. Někteří nováčci byli v ročním, jiní v čtyřměsíčním tréninkovém programu. My bychom měli
vším projít ideálně za dva týdny. První pomoc, vedení iniciativních her, vysoká lana, aktivity na vodě,
kánoe, kajaky, plachetnice, chystaní a lezení na stěně, lezení na skalách a slaňování, příprava a vedení
expedice včetně navigace, balení, stavění stanů,
zacházení s vařiči, znalost tras a tábořišť, a v neposlední řadě též ﬁlosoﬁe Outward Bound, metodika
kurzů a vedení skupiny. „A opravdu musím umět
eskymáka, abych mohl vést skupinu na vodě?“
„Na obě strany,“ zněla odpověď.
Na jednoho trenéra nás bylo hodně, a tak se nám trénink protahoval. Zároveň nebyl až tak intenzivní, jak
se zdál na začátku. Ukázalo se, že čas v Africe běží
mnohem pomaleji, než u nás. Začalo nám být příjemné vstávání za svítání a usínání těsně po setmění. Půjčujeme si stan a hodně nocí trávíme ve stanu,
který nám umožňuje bližší kontakt s tou nádherou
okolo než postele v uzavřeném pokojíku. První týden
se mi něco nezdálo na tom ranním (úchvatném) svítání. Pořád jsem měl pocit, že s tím Sluncem není
něco v pořádku. A pak mě to trklo. Vždyť ono cestuje
po obloze zprava doleva! A od severu nejspíš bude
vát teplý vítr, to jsou, panečku, objevy.
Všechno se protahovalo tím, že i když jsme většinu věcí uměli, museli jsme být nejprve přezkoušeni, a na to nebýval čas. Když jsme si uvědomili,
že na nás nikdo netlačí, začali jsme si víc užívat.
Obdivovali jsme místní stromy, keře a ptáky. Každodenně jsme se taky potýkali s opicemi, které
žily v naší civilizaci vzdálené komunitě. Potěšení
ze sledování jejich úžasné obratnosti někdy vystřídal vztek, když se jim povedlo ukrást něco z jídelny
nebo dokonce z chatky. Samci dokonce leckdy cenili zuby i na lidi. Přírody jsme si užili jako nikdy v životě. Jednak v naší odlehlé základně nebylo zbytí,
jednak to bylo velice příjemné. Do města jsme
se dostali tak jednou za dva týdny.
Postupně jsme se začali začleňovat do kurzů. Nejprve v roli asistentů na skalách, na vodě a při aktivitách, kde bylo potřeba více instruktorů na skupinu.
Mezitím jsme dodělávali všechny zkoušky a začali
vést kurzy samostatně.
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Organizace a logistika kurzů
Vedle instruktorů doprovázejících skupiny je také Co všechno se děje na expedici a jakým způsobem
podpůrný tým, který vypomáhá s chystáním aktivit, instruktor se skupinou pracuje, závisí na délce prodovozem jídla, popř. funguje jako doprovod u ak- gramu, na cílové skupině a na cílech kurzu. Základtivit, které vyžadují více instruktorů. Celý program ním principem je však využívání situací, které přimá na starosti jeden koordinátor, který komuni- nášejí překážky na cestě a interakce členů skupiny.
kuje s klientem, dává dohromady logistiku celého Uvedu několik příkladů. Na začátku dostane skupikurzu a zodpovídá za řešení případných problémů na hromadu jídla, kterou má třeba na týden. O tuto
a za úspěšné dotažení kurzu až do konce. Za chod hromadu se musí vzájemně podělit jak při nošení,
základny zodpovídá management ve složení: ře- tak i při konzumaci. Nějakým způsobem se musí
ditel, programový manažer, tréninkový manažer, dohodnout, co, kdo a kdy bude vařit. V průběhu
manažer pozemku a materiálního zabezpečení kurzu pak řeší problémy typu, že někdo ukradl
a manažerka kuchyně. Vrchní management OBSA někomu jídlo, někdo snědl víc než druhý, skupina
sídlí v městečku Knysna, vzdáleném asi třicet km si špatně jídlo rozvrhla a dva dny zůstala bez jídla
od hlavní základny v Sedgeﬁeldu. Hlavní kancelář až do další dodávky. Někdo má radši kaši a někdo
má na starosti shánění klientů, rozvoj nových mož- chleba a skupina se musí dohodnout, jak si vzájemností OB v Jižní Africe, marketing a fundraising.
ně vyhoví. Někdo uvaří jídlo, které není dobré, atd.
Financování kurzů funguje tak, že OBSA má danou Další situace vznikají kolem navigace. Účastníci
sazbu na člověkoden. Pokud klient nemá tolik peněz se naučí v prvních dnech pracovat s mapou a poa nemá žádný grant nebo jinou podporu, tak se fun- stupně přebírají zodpovědnost za dosažení cíle.
draiseři snaží pomoct sehnat klientovi peníze.
Přitom dochází k dohadům, která cesta je správná,
Délka kurzů v OBSA se pohybuje od sedmi do jedna- kde se vlastně na mapě nacházíme, jak se rozhoddvaceti dní. Výjimečně se vyskytly kurzy kratší na tři neme, kam půjdeme, atd. Všechny situace jsou poaž pět dní. Cílovými skupinami je především mládež měrně jednoduché a srozumitelné a poskytují zážitve věku šestnáct až pětadvacet let různých etnic- ky, se kterými lze dále pracovat a z nichž si mohou
kých i sociálních skupin, od soukromých škol přes účastníci odnést něco do života. Hodně přenosidobrovolnické organizace po rizikovou a sociálně telných zkušeností se týká mezilidské komunikace,
znevýhodněnou mládež. Příležitostně se vyskytují řešení konﬂiktů, řešení problémů, překonání sebe
i kurzy pro ﬁrmy, které ovšem probíhají podobně sama, převzetí zodpovědnosti za sebe a za druhé,
vůdcovských schopností, týmové spolupráce atd.
jako kurzy pro mládež.
Hlavními znaky všech kurzů jsou soužití v malé sku- U kratších kurzů se nelze dostat tak daleko jako
pině a expedice. Jedna skupina mívá deset až dva- u delších. Skvělým příkladem jsou třítýdenní kurzy,
náct členů (maximální hranicí bylo čtrnáct účast- ve kterých je dostatek času na to, aby se účastníci
níků), kterou doprovází minimálně jeden instruktor. naučili všem dovednostem, aby se vystřídali a vyPodle potřeb logistiky doprovází skupinku buď dva zkoušeli si různé role (vůdce dne, navigátor, kuchař
instruktoři, nebo jeden instruktor, a na určité ak- atd.), aby se naučili dovednostem pobytu v přírotivity se přidruží další z podpůrného týmu. Jedná dě, aby zažili překonání svých hranic, aby si sáhli
se např. o vodní aktivity, lezení a slaňování, neboť na dno a vyřešili několik osobních i skupinových
u těchto aktivit je z hlediska bezpečnosti potřeba problémů a aby objevili kus svého vnitřního potendvou instruktorů. První den kurzů bývá ve znamení ciálu.
seznamování, fasování vybavení a tréninku základ- Součástí expedice bývají, kromě putování, dny věních dovedností (první pomoc, plovací test, stavění nované aktivitám typu lezení na skalách a slaňovástanů a zacházení s vařičem, balení batohu atd.). ní. U delších kurzů je součástí den služby, neboli
Hned další den vyráží skupina do terénu a vrací komunitního projektu. V praxi to znamená pomoc
se většinou až předposlední den kurzu. Ve scénáři v nějaké škole, ať už ve strávení dne s dětmi, nebo
je dán pouze způsob dopravy (pěšky, na kanoích, pomoci s údržbou či úklidem. Některé skupiny pona plachetnici…) a místo, kde skupina danou noc spí. máhají s nějakým projektem v přírodní rezervaci,
Všechno ostatní je na vedoucím instruktorovi skupi- v níž se skupina pohybuje. U delších kurzů rovněž
ny, jenž má volnou ruku v tom, jak bude se skupinou probíhá sólo, což znamená čas strávený o samotě,
pracovat. Předposlední nebo poslední den se skupi- jen se spacákem, karimatkou, jednoduchým přína vrací tak, aby do odjezdu stihla vyčistit a uklidit střeškem a minimem jídla, čas určený k rozjímání
všechen zapůjčený materiál a uzavřít kurz.
a urovnání myšlenek. U sedmi až desetidenních
programů může být sólo dlouhé dvacet čtyři hodin,
u jednadvacetidenních programů hodin čtyřicet
osm. Ačkoliv se to nezdá, bývá to pro účastníky nejtěžší aktivita celého kurzu.
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OBSA má dva největší klienty. Jedním z nich jsou
dobrovolníci organizace Love Life, která má za cíl
osvětu v otázkách pozitivního životního stylu a prevence AIDS. V Outward Bound absolvují dobrovolníci desetidenní osobnostně rozvojový kurz. Největším
klientem je však škola Chrysalis z Kapského Města.
V průběhu roku se vystřídá šest turnusů o 90–100
účastnících na jednadvacetidenních kurzech. Jedná se o školu podporovanou státem. Účastníci jsou
většinou chlapci (měli jsme však i dívčí a smíšené
skupiny) ve věku osmnáct až dvacet dva let. Pocházejí z Kapského Města a okolí. Ve skupině jsou
lidi různého ražení a zázemí. Všichni pocházejí
z chudších vrstev, někteří z úplně nejchudších čtvrtí (township), kde nemají vyhlídky na lepší život.
Někteří jsou ze „slušných“ rodin, většina však měla
nějaké problémy s výchovou, s drogami a hodně
z nich bylo členů městských gangů a mělo za sebou i nejednu vraždu. Ve skupinách byli většinou
namíchaní „černí“ a „barevní“, což přinášelo další
rovinu v dynamice kurzu a rozšíření cílů o interkulturní porozumění.
Celá škola trvá tři měsíce. První dva týdny jsou
ve znamení vojenského drilu, kde se učí sžívat dohromady s druhými, zvykat si na denní řád. V průběhu těchto dvou týdnů procházejí též školením
první pomoci a požárním výcvikem. Po těchto dvou
týdnech následují tři týdny kurzu Outward Bound,
zaměřené na rozvoj osobnosti, objevení skrytého
potenciálu, ujasnění si myšlenek a životních plánů,
na rozvoj spolupráce s druhými a nastartování pozitivní změny. Po této intervenci následuje návrat
a dalších pět týdnů ve škole, kde si studenti mohou
vybrat různé kurzy, např. svářečství, kuchařství, šití
atd. Během tří měsíců tak účastníci získají kvaliﬁkaci
a certiﬁkáty první pomoci, požárního výcviku, osvědčení o absolvování osobnostně rozvojového kurzu
Outward Bound a dvě až tři kvaliﬁkace podle absolvovaných kurzů. To je na jejich poměry obrovský zisk
a absolventi si toho náležitě váží. Sami totiž většinou
nemají na zaplacení školy, celá škola je jim placena.
Jediný problém nastává, když z nějakého důvodu
školu nedokončí. Musí pak zaplatit 1 000 randů (asi
3 600 Kč) za každý absolvovaný týden.

Přípravy

Přípravy na kurz probíhaly několik dní. Kurz se totiž konal na nové mobilní základně (tzn. není tam
stálá posádka, jen místo, kam se přijede s vybavením na nějaký čas, odvede se několik kurzů a vrací
se zpět do hlavní základny). Pro mě osobně měl
kurz několik zvláštností navíc. Kromě toho, že probíhal v prostředí, ve kterém jsem nikdy nebyl, to byl
můj poslední kurz v OBSA, byl to můj vůbec první
dvacetijednadenní kurz v životě a navíc se skupinou, o níž jsem věděl, že je těžká, a jejíž kultuře
jsem rozuměl velmi málo. Psychicky jsem byl tedy
připraven na křest ohněm.
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OBSA vychází ﬁlosoﬁcky z tradičních kurzů OB
a myšlenkového základu Kurta Hahna (viz G1, 95–
98). O Outward Bound se říká, že je katalyzátorem
změny. Notoricky známé citáty, že „člověk dokáže
mnohem víc, než si myslí“ a „jen málokdo si uvědomuje, čeho je možné dosáhnout prostřednictvím týmové spolupráce“ nepostihují zdaleka celý
myšlenkový základ kurzů. Kurt Hahn stál u zrodu
i jiných organizací či projektů, např. škola Salem,
Cena vévody z Edinburghu, školy Round Square,
United World College a dalších. Kurt Hahn identiﬁkoval několik úpadkových jevů společnosti. Jedná
se o pokles:
• tělesné zdatnosti – kvůli moderním
způsobům lokomoce
• iniciativního jednání a podnikavosti –
kvůli rozšířené nemoci diváctví
• paměti a představivosti – kvůli zmatené
bezstarostnosti moderního života
• dovednosti a pečlivosti – kvůli
oslabení tradice a řemesla
• sebeovládání – kvůli neustálé dostupnosti
rychlých stimulantů a upokojovačů potřeb
• soucitu a lidského účastenství – kvůli
spěchu a „duchovní smrti“
Jako prevenci (nebo i terapii) proti negativním společenským jevům viděl důležitost v zaměření výchovy k následujícím kvalitám:
• houževnatost
• neporazitelný duch
• sebeovládání
• zvídavost a podnikavost
• soucit/lidské účastenství
Soucit bývá uváděn formulkou „and above all“
(a nad to všechno), bývá zdůrazňován a v programech se projevuje prostřednictvím služby.
„Léky“ na úpadkové jevy jsou:
• tělesný trénink
• expedice – dlouhá a vytrvalostně náročná
• projekty – zahrnující řemeslo
a manuální dovednosti
• záchranářská služba – první pomoc,
pobřežní hlídky, požárnictví
Na těchto základech jsou postaveny i modely tradičních kurzů Outward Bound. Expedice v přírodním prostředí a soužití v malé skupině poskytuje
dostatečný prostor pro rozvoj výše uvedených kvalit. V kurzech jsou zařazeny i některé speciální aktivity se speciﬁckým zaměřením, jako např. sólo, které je určeno jako čas ticha k rozjímání a k zastavení
se, nebo komunitní projekt, který uchopuje téma
péče o druhé a nezištnou pomoc. Jak programy
fungují v praxi jsem se mohl přesvědčit na vlastní
kůži. V průběhu pobytu jsem přicházel do styku
s účastníky nejprve jako divák, pak jako asistent
a nakonec jako vedoucí instruktor skupiny. Podělím
se s vámi o nejintenzivnější zkušenost mého dosavadního instruktorského života.

Konkrétní zkušenost
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Nejvyšší bod kurzovního putování. | foto © Petr Kubala.
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Na základně jsme nejprve chystali všechno vybave- Na cestě
ní a jídlo, jak pro nás, tak pro účastníky. Všechno Druhý den ráno, po rozcvičce a snídani, nasedáme
jsme nacpali do velkého náklaďáku a brzy ráno společně s jinou skupinou do náklaďáků a vyjíždíme
vyjeli směrem ke Kapskému Městu, neboť kurz na počátek naší trasy. Vysedáme. Moje parťačka zjišse odehrával v rezervaci Hottentots Holland, asi ťuje, že ji v náklaďáku někdo rozepnul batoh a ukra100 km východně od Kapského Města. Měli jsme dl čokoládovou tyčinku. První krádež je tady. Bohutři dny na to, abychom obhlídli terén, připravili zá- žel nevíme, jestli to byl někdo z naší skupiny, nebo
kladnu, postavili nízké lanové překážky, seznámili z té druhé, takže s tím ani nic nemůžeme dělat.
se s mapou a trasami, rozdělili si dodávky jídla a… Začínáme s tréninkem orientace v mapě a navigace.
Po chvíli vyrážíme k dnešnímu cíli. Není to daleko,
Jsou tu
možná tak 8 km. Po osmi minutách chůze se jeden
Je devět hodin ráno a z autobusu vybíhají mužíci kluk ptá, kdy bude nějaká přestávka. Nejsou zvykv modrých kombinézách a staví se do trojřadu. Vy- lí na chození s batohem a nelze ani říct, že by jim
rovnat, nahlásit počet, všichni jsou zde. „Velitel“ představa tří týdnů v horách dělala nějaké potěšenasedá do auta, autobus odjíždí a náš koordinátor ní. Po cestě děláme několik přestávek. Odpoledne
se ujímá slova. Snaží se uvolnit atmosféru postave- nás čeká první stavění stanů, první vaření. Třetí
ním ve velkém kruhu. Na otázky dostává odpovědi: den vyrážíme na vrchol Perdekop (1575 mnm), což
„Yes, sir!“ a „No, sir!“
znamená opět do kopce. Po cestě opět přestávky
Ihned se dělíme do skupin. Já se svou parťačkou každých dvacet minut. Jeden kluk dostává křeče
dostáváme čtrnáct účastníků. Začínáme seznamo- do stehen. Cesta opět nebyla delší než osm km. Vaváním, zdravotními deklaracemi a fasováním mate- říme oběd u potoka v sedle, neboť nahoře nebude
riálu – batohy, stany, vařiče, jídlo, a protože se blíží žádná voda. Nabíráme zásoby vody a vydáváme
zima, tak i mikiny a čepice. Hodně účastníků má se dál. Perdekop je z nejvyšších vrcholů v okolí, takjen oblečení, které dostali ve škole, výjimečně má že výhled je úžasný, je vidět až na Stolovou horu
někdo navíc vlastní tričko nebo mikinu. Procházíme v Kapském Městě. Zažíváme první úspěch, první
organizační nutnosti a snažíme se seznámit, nala- odměnu za vynaložené úsilí. Odpoledne máme
dit a namotivovat účastníky na celý kurz.
ještě čas na pár týmových her. Táboříme na louce
těsně pod vrcholem. Každý večer máme sezení,
ve kterém se ohlížíme za uplynulým dnem a plánujeme den následující. Na závěr mívám nachystaný
krátký citát nebo čtení. Od příštího dne začínáme
s rozdělováním rolí (vůdce dne, navigátoři, kuchaři,
pozorovatel, kronikář, ekolog, zdravotník). Každý
dostane nějakou roli a další den se vymění tak, aby
každý měl možnost vyzkoušet různé role. Zpočátku jim hodně pomáháme, postupně přenecháváme
čím dál tím víc zodpovědnosti na skupině.
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Sólo a stanovení pravidel

Kolem páté odpoledne začínáme rozmísťovat účastníky na místa. V daném terénu jde těžko zajistit,
aby na sebe neviděli a aby se neslyšeli. Tak se je
snažíme alespoň motivovat k dodržování pravidel,
tzn. zůstat na svém místě po celých čtyřicet osm
hodin, nemluvit ani nedělat hluk, nenavštěvovat
se, strávit čas rozjímáním a přemýšlením. Dali jsme
jim několik otázek, o kterých mohou psát do svých
deníků. Některé se týkaly jejich osobního života
a budoucnosti, některé se týkaly naší skupiny (čím
mohou přispět k úspěchu kurzu, jak udělat z naší
rozhádané skupiny jeden tým…). Představa sóla
byla hrozná. Být sám a nesmět s nikým mluvit byla
jedna věc, druhou nepříjemností byla místní zvířata. Rozptylujeme jejich obavy, že ani paviáni ani leopardi na lidi neútočí. Hůř se nám daří rozptýlit obavy z hadů, neboť ve škole se doslechli příběh, který
se udál v předchozí skupině, kdy se jeden účastník
ráno probudil se zmijí na hrudi, zřejmě ji tam bylo
teplo. Nakonec to zvládáme a užíváme si dva dny
samoty s občasnou kontrolou účastníků.
Po dvou dnech, kolem čtvrté hodiny odpoledne,
svoláváme všechny zpátky. Živě se dávají do hovoru, všichni se dělí o své pocity, všichni jsou nadšeni, že jsou spolu, všichni jsou velcí kamarádi. Mají
za sebou nejobávanější část třítýdenního kurzu
a dál už to nějak půjde. Večer jsme strávili vytvářením pravidel pro naši skupinu, aby z nás byl dobrý
tým a abychom kurz udělali podle našich představ.
Skupina si pravidla vytvářela bez nás instruktorů.
Nakonec nás seznámili s dvanácti pravidly, mezi nimiž bylo např. zákaz chovat se a mluvit jako gangsteři, zákaz krást jídlo a zákaz prdět ve skupině.
Večer jsme zakončili společnou modlitbou, která
se stala pravidelným rituálem před spaním.
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S elánem jsme vykročili další den na cestu. Batohy
se zdály být rázem lehčí, nejen díky snědenému jídlu, ale i díky dobré náladě. Měli jsme před sebou asi
čtrnáct km. Cestu jsme zvládli opravdu dobře a došli
až k jezeru, kde jsme tábořili společně s další skupinou. K večeru jsme šli testovat plovací vesty. Když
jsme se vrátili, přišel jeden kluk, že se mu ztratila
z batohu peněženka s penězi, doklady a rodným
listem syna. Mně zmizela plechovka, mojí parťačce
někdo ukradl kuchyňský nůž. Během noci se poztrácelo pár dalších věcí (jídlo a nádobí). Nastartovaná důvěra vzala za své. Zkoušíme pátrat v našich
řadách i ve druhé skupině, ale marně. Na povrch
vyvstává pár krádeží jídla, po peněžence ale není
ani stopy. Druhá skupina odchází, my řešíme, co
budeme dělat dál. Místo slaňování trávíme půl dne
na slunci otázkami, mlčením, páčením a částečným
přiznáváním. Zdá se, že krádež je něco tak normálního, že jsem jediný, kdo se nad tím pozastavuje
a chce to řešit. Pravda, dochází mi, že u lidí, kteří
žijí v hladu, znamená krádež jídla uspokojení základních životních potřeb a přežití, což je jiné než
krádež za účelem zvýšení blahobytu. Nicméně, krádeže podporovat nebudeme, na kurzu je dost jídla pro všechny. Spousta nevinných trpí za někoho,
kdo možná není ani v naší skupině. Naše skupina
se názorově dělí, lidé se navzájem podezřívají. Objevuje se i strach, neboť se ve skupině dala dohromady trojice s „gangsterským chováním“. Jeden
černý se obává mluvit pravdu, neboť nechce být
probodnut do špičky zabroušenou lžičkou. Nebýt
setkání s druhou skupinou, mohlo být všechno jinak. Takto nám konﬂikty, podezřívání a rozdělení
zůstalo po dalších osm dní.
Slaňování se ten den nekonalo. Každá akce přináší důsledek. Kdybychom vše otevřeně probrali,
mohli jsme skončit za hodinu a jít na slanění. Zapírání a páčení trvá déle a na slaňování pak nebyl
čas. Další den nám začínají tři dny na kanoích
na přehradě. Hodně přenášíme, neboť hladina je
nízká, ale pro některé je to další z aktivit daleko
za komfortní zónou, velké překonání. Projevuje
se to hlavně u černých, kteří neumějí plavat a navíc
v jejich kultuře jsou s vodou spojeny různé pověry
se zlými duchy a mrtvými předky. Nakonec všechno zvládáme. Večer řešíme „gangsterismus“ v naší
skupině. Skupina se postupně vyvíjí, jsou lidi, kteří
se ukazují jako konﬂiktní, objevují se mírotvorci,
objevují se výrazní a nevýrazní jedinci. Každý přináší do skupiny něco osobitého, co působí na celkovou atmosféru a na úspěch celého kurzu. Další
den plujeme ke škole, kde máme den komunitní
služby – pomáháme ve škole s údržbou ve spojitosti s tématem služby druhým. Trojice „gangsterů“
ukradla další jídlo. Skupina se jich bojí, ale přesto
je nutíme k řešení tohoto problému. Poprvé v životě prohledávám někomu batoh. Od nás dostávají
„poslední varování“ – ještě jeden problém a jedou
z kurzu domů. Není to ideální řešení, ale umožňuje
skupině existovat dál.

pohledy do světa

Druhý týden, velké konﬂikty

OSOBNÍ ZKUŠENOST

Další den jdeme zpátky na místo, kde jsme tábořili
předchozí den. Dosáhli jsme nejsevernějšího bodu
naší trasy a po zbytek cesty budeme následovat
znamení Jižního kříže. Začínají nám první konﬂikty. Vůdcem dne byl „černý“ a „barevní“ ho nebyli
ochotni respektovat. Projevují se rozdíly v kulturách. „Barevní“ (míšenci) jsou hluční, hodně nadávají, hádají se, jsou více individuální. „Černí“ (v naší
skupině v menšině) jsou tišší, mají respekt k autoritám, komunikují klidně, nadávání a hluk je pro ně
hrubostí, jsou více komunitně založení ve smyslu
sdílení věcí, více respektují pravidla. Další konﬂikty
byly kolem jídla, neboť jednak černí a barevní preferují jiný druh kaše, jednak se už začalo nějaké jídlo
ztrácet. Odpoledne jdeme ještě vyzvednout pár chybějících věcí a hlavně igelitové plachty na stavění
přístřešku, neboť nám začíná sólo.
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Večer přespáváme na hřišti školy. Atmosféra není
růžová. Celá skupina se sjednotí před večerním
ohlédnutím, kdy si hrají na školu. Jeden je velitel,
který vydává rozkazy a ostatní pochodují, vyrovnávají se, dělají si srandu imitováním různých velitelů a všichni se u toho baví. Nerozumím tomu, ale
zřejmě je jim svým způsobem příjemné, když jim
někdo dá strukturu a říká, co mají dělat. Na kurzu
Outward Bound to tak jednoduché není, musejí
používat vlastní mozek, rozhodovat se a jednat
sami za sebe. Následující den se vracíme zpátky,
uklízíme kánoe a táboříme na stejném místě jako
před třemi dny.

Uprostřed kurzu

Dvanáctý den je volný a můžeme jej využít jak
chceme – k načerpání sil, k rozjímání a zrekapitulování dosavadního průběhu a k naplánování změn
pro druhou část kurzu. Vyrážíme na slaňování, které jsme nestihli osmý den. Zde bych chtěl podotknout, že to je další „peckou“ pro účastníky, neboť slaňování pro ně existuje leda ve světě hrdinů
z televize a ﬁlmů, a i k těm se v životě v ghettech
těžko dostanou. Zajímavé, že největší „gangster“
prožívá největší strach a největší překonání. Naopak, nejmladší kluk, který je pořád unavený a kterému se nejvíc stýská po domově, je na skále jako
doma. Večer probíráme plán další cesty. Po zbytek
kurzu už nás čeká jen chození, s výjimkou dne lezení na skalách. Dovídáme se, že jeden kluk z jiné
skupiny byl poslán domů, neboť chtěl probodnout
lžičkou kluka, který ho viděl krást jídlo.

OSOBNÍ ZKUŠENOST

Kritický den

Vyrážíme směrem ke skalám. Po cestě zastavujeme na oběd. Účastníkům došly zápalky. Měli jich
hodně, navzájem se podezřívají, že je před sebou
schovávají. Poslední dny to řešili zapalovačem, ale
ten se ztratil. Já jim zápalky dát nechci, dokud si
neudělají pořádek mezi sebou. Kolem oběda děláme zpětnovazebnou aktivitu, kdy každý píše druhým na lístečky, co si o nich myslí. Já si mezitím
vařím a, ejhle, najednou mám prázdnou krabičku
od zápalek. Svoláváme kruh a žádám razantně
zápalky zpátky. Přiznává se první. Vím, že to není
všechno, tak se přiznává i druhý. Bohužel je to jeden z těch, kteří měli poslední varování a všichni ví,
co to znamená. Chvíli řešíme se skupinou, co bude
dál. Všichni jsou zaraženi a žádné řešení nenabízejí.
Vědí, že pravidla zněla jasně a vědí, jaký problém
to pro dotyčného znamená – když odjede z kurzu,
vyhodí jej ze školy, bude muset platit, na což nemá
a bude tam, kde byl, než do školy přišel. Nechávám
si čas na rozmyšlenou do následujícího rána. Samozřejmě všechno řešíme s parťačkou, přes všechny
důsledky zůstáváme rozhodnuti poslat kluka domů
v rámci prospěchu celé skupiny.
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Večerní sezení už v této části kurzu svolávají sami
účastníci. Překvapili nás tím, že by s námi chtěli o něčem mluvit. Jedná se o toho kluka. Prý nechtějí, aby
jel domů. Zjišťujeme, jestli je to názor celé skupiny.
Odpoledne to bylo jinak, teď jsou všichni až na jednoho pro to, aby mohl zůstat. Začínáme hrát vyjednávací hru, neboť to vypadá, že je zde situace, která
by mohla pomoci překlenout konﬂikty a sjednotit
skupinu. Ptáme se, proč by měl zůstat, když opakovaně porušil pravidla a krádežemi škodí celé skupině.
V tu chvíli vystoupil jeden z černých a začal vysvětlovat, že ten kluk (barevný) pochází z ulice, neměl
žádné vzory, které by ho vychovávaly a že se neměl
od koho učit. Navíc, když ho vyhodíme, tak se vrátí
zpátky do prostředí, odkud přišel a zase nebude mít
šanci změnit svůj život. Je ochotný se za něj zaručit
a dát na něj pozor. Trošku mi tím vyrazil dech a tak
se ptám ostatních členů skupiny. Všichni, až na jednoho (kterému byla ukradena peněženka), jsou
ochotni se za něj zaručit, dát pozor, že nebude krást
a pomoct mu „s výchovou“ až do konce kurzu. Nemůžeme jinak než souhlasit. Skupina se začíná opět
sjednocovat a kurz pokračuje dál.

Došlo jídlo

Další den trávíme na skalách lezením. Večer docházíme ke zjištění, že skupině došlo jídlo a do další dodávky máme ještě den a půl. Navíc máme
před sebou nejdelší cestu (asi dvacet šest km).
Instruktoři mají jídlo zvlášť a my jsme si svůj plán
rozvrhli tak, že jsme jídlo ještě měli. Ráno se hecujeme a plni odhodlání vyrážíme na cestu. Vyrazili
jsme rázně, a když už jsme šli skoro dvě hodiny
bez odbočení, zeptal jsem se navigátorů, kde jsme.
Vytáhli jsme mapu a já jsem chtěl, aby mi ukázali, kde jsme, jestli jsme náhodou odbočku nepřešli
a kudy musíme jít dál. Ujišťují mě, že ještě nejsme
tak daleko, a že odbočka nás teprve čeká. „A musíme tudy“, ukazují na strmý krpál. V duchu jsem
zaúpěl a představoval si, jak tam vylezeme, zjistíme, že jsme jinde, zanadáváme si a půjdeme zpátky.
Ale je to jejich kurz a jejich zkušenost, a v této fázi
jsem jim napověděl už dost. Bylo horko a po půl
hodině jsme se vydrápali na kopec a zjistili, že jsme
úplně jinde, než kde máme být. Začíná nervozita,
konﬂikty, snaha změnit trasu. Jsem neoblomný. Zašli jsme si asi šest kilometrů. Musíme zpátky najít
odbočku, což znamená celkem dvanáct km zacházky. Odhodlání a motivace dostává další zkoušku.
Po cestě potkáváme skupinku nějakých lidí. Jejich
průvodce se dává do řeči s našimi účastníky, tváří se jako expert a radí jim vydat se jinou cestou
a udává k tomu různé důvody. Další zkouška, neboť všichni víme, že se máme držet trasy vyznačené
na mapě. V tuto chvíli se někteří naštvali, ale přesto jsme šli dál. I moje parťačka začíná pochybovat,
jestli jsme schopni jít cestou, kterou máme naplánovanou. Uklidňuji ji tím, že v nejhorším můžeme
udělat nouzový tábor.
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Cesta se vleče, oběd není, účastníci pijí jen vodu. Osamostatnění skupiny
Chodíme, zastavujeme se, po druhé hodině odpo- Štěstí v podobě dodávky jídla nezná mezí. Na záledne začíná nastupovat první únava. Je opravdu kladně se dlouho nezdržujeme, neboť musíme jít
horko. Někteří nesou úděl dobře, jiní klopýtají čím na tábořiště. Sedmnáctý den začínáme stavěním
dál víc. Začíná se blížit setmění a před námi je rok- voru z barelů a klád a zkoušíme se na něm i plavit
le, kterou bychom rádi přešli za světla, neboť jinak po malé přehradě. Pak už nás čekají poslední dny
by hrozilo uklouznutí. Jeden kluk dostává ionťák putování. Posouváme skupinu do další fáze. Přestáz lékárničky, aby mohl jít dál. Zastavujeme na pře- váme jim mluvit do toho, co dělají dobře a špatně,
stávku, a tu se objeví nějaké jídlo. Skupince černých necháváme plánování (i neplánování) na nich. Ukazbyl chleba, o který se dělí. Trojice gangsterů, která zuje se, že jim to vyhovuje, možná se tím uvolnil
tento týden nějaké jídlo ukradla druhým, má ještě tlak, který jsme na ně vyvíjeli otázkami a snahou
kaši – nedělí se ani za těchto okolností. Rychle balí- po neustálém zlepšování. Necháváme je vést i veme a vyrážíme přes rokli. Postupně se začíná stmí- černí sezení bez nás. Funguje to, řeší sami, co povat. Dostali jsme se až na kamennou cestu, a teď už třebují, dokonce si vymysleli vlastní hru. Seznámí
jen do kopce k tábořišti. Dva účastníci se začínají nás pouze s tím, jak si rozdělili role a v kolik ráno
hodně opožďovat, dostávají křeče do nohou, nemo- vyrážíme. Kluk, za kterého se všichni zaručili, prohou dál. Snažíme se je motivovat. Každý krůček jde blémy nedělá. Naopak, opravdu se začlenil do skuztěžka. Pak nastala chvíle, kdy už nemohli dál ani piny, začal se dokonce zajímat o bibli, kterou tam
krok, a tak asi kilometr před cílem děláme tábořiš- měl někdo jiný. Další dny jsou ve znamení putování.
tě. Byli jsme na cestě dvanáct hodin a ušli nece- Skupina se konečně dala dohromady, vypadá sjedlých čtyřicet km. Za tmy stavíme stany a uléháme nocená a sama si vede poslední část kurzu. Je cítit
ke spánku, tentokrát bez večerního sezení.
blížící se konec a s ním blížící se odpočinek, setkáDalší den se opět vleče. Je znát únava a vyčerpání. ní s rodinou, konec strádání.
Potřebujeme sejít dolů na základnu, kde nás čeká
jídlo na poslední týden. Vycházíme na cestu. Navi- Zpátky na základně, poslední výzva
gátoři opět lehce bloudí, tentokrát je navádím troš- Na základnu se vracíme dvacátý den. Putování je
ku razantněji, protože s vyčerpáním jde i o zdraví. u konce. Máme za sebou asi 200 km chůze, 20 km
Naštěstí cesta není dlouhá a vede dolů z kopce. na kanoích, lezení, slaňování, službu ve škole, dva
Přesto vybalujeme po cestě zase jeden ionťák.
dny sóla. Máme za sebou konﬂikty a usmíření, čas
strádání, překonávání, porážek i vítězství, čas rozjímaní a přemýšlení o životě. Máme za sebou sdílené
tři týdny života. Dáváme účastníkům čas na psaní
deníku a ohlédnutí za celým kurzem.
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Co jste si navařili, to si také sníte. A instruktor s vámi. |
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Odpoledne trávíme na nízkých lanech. Na základnu Na závěr
postupně přicházejí všechny skupiny. Musíme si
hlídat věci, aby se nám zase něco neztratilo. Důvě- Co dodat závěrem? I já jsem zažádal koordinátora
ra uvnitř skupiny je velká, jiným skupinám nedů- o odznak, neboť jsem měl pocit, že si jej zasloužím.
věřujeme. Večer seznamuji účastníky s programem Přemýšlet o smyslu podobných kurzů nemá smysl.
příštího dne. Dosud jsme trávili čas ve skupině, Těžko o tom někoho přesvědčovat, nejjednodušší
všichni společně. Do života však půjdeme dále sami cestou je zažít kurz na vlastní kůži.
a budeme se muset spolehnout na sebe. Jsou věci, Určitě jsem se přesvědčil o tom, že délka kurzu
které za nás nikdo neudělá. Ráno v 6.00 začíná roz- má svůj význam a že všechno nelze „zefektivnit“.
cvička a v 6.30 vyráží všichni, včetně instruktorů, U dvoudenních ani u pětidenních kurzů nelze
na 10 km dlouhý „maratón“. Je to závěrečná indivi- dosáhnout některých kvalit kurzu, který trvá dvaduální výzva, ve které každý dělá, co umí.
cet jedna dní. Např. nelze zefektivnit jednadvacet
Po maratónu máme čas na regeneraci a sprchová- vstávání za východu slunce, jednadvacet rozcviní. Zbytek dne je ve znamení úklidu, čištění stanů, ček, jednadvacet večerních povídání v kruhu malé
batohů, karimatek, vařičů a oprav všeho, co měli skupiny, jednadvacet západů slunce a jednadvacet
zapůjčené. Každý zodpovídá za vrácení materiálu, sdílených nocí ve stanu. Nelze zefektivnit čtyřicet
který mu byl zapůjčen. Večer nás čeká „koncert/di- osm hodin sóla. Lze efektivně využít seznamovací
vadelní představení“. Každá skupinka si má připra- hry a hry na rozvoj spolupráce a důvěry, ale hloubvit vystoupení, ve kterém představí zážitky z kurzu. ku dostanou, až když se mohou projevit v reálných
Představení končí kolem půl desáté a my máme situacích v průběhu času. Nelze zefektivnit prožitek
před sebou úplně poslední program.
počáteční únavy z těžkého batohu, potíže se stavěním stanu a s vařením a následný prožitek lehkosti
Rituál předávání odznaků
batohu a bravurního zvládání dovedností na konci
Outward Bound
dlouhého kurzu. Je rozdíl mezi seznámením se s doKaždý absolvent kurzu dostává certiﬁkát. Ne kaž- vedností a zvládnutím dovednosti.
dý však dostane odznak. Odznaky se dávají jen Nastartovaly se v životech účastníků nějaké změna jednadvacetidenních kurzech a lidé si je musí ny? Jak jsou trvalé? Vydrží jim odhodlání, až se vrázasloužit. Každý instruktor odznaky předává jinak, tí zpět do prostředí, ze kterého přišli a kde fungují
v každém případě jde o prestižní záležitost. Získá- jiné vztahy než v malé skupince na kurzu? Nevím.
ní odznaku záleží na tom, jestli se člověk v kurzu Ale věřím, že z každého semínka se může něco
nějak překonal, zlepšil, jestli přispíval k úspěchu uchytit a že právě tato semínka jsou důležitá a jako
skupiny atd.
instruktoři asi nemůžeme udělat víc. Těžko můžeV naší skupině jsme se sesedli k závěrečnému se- me kontrolovat, co se bude dít po kurzu, jak účastzení. Doprostřed jsem vložil několik odznaků. Řekl ník naloží s tím, co na kurzu získal. Ale ta semínka
jsem jim o významu odznaků, ale též o tom, že při- sadit můžeme. Semínka v takové podobě, že si
jetí odznaku je též závazkem k přijetí určitého cho- někdo začne číst bibli a povídat si o ní s druhými.
vání a hodnot a člověk, který jej nosí, reprezentuje Že se člověk rozhodne vzít ochrannou ruku za něsvým způsobem Outward Bound. Bylo na každém, koho, kdo mu krade jídlo a rozvrací skupinu. Že něaby řekl, jestli si myslí, že si jej zaslouží. Pak ná- kdo řekne: „Já jsem si uvědomil, že když budu
sledovala zpětná vazba skupiny, každý se mohl chtít, tak dokážu všechno.“ Anebo: „Na tomto
vyjádřit k tomu, jestli si daný člověk odznak oprav- kurzu jsem se naučil ovládat svou zlost. Vždycky
du zaslouží. Nakonec jsme přidali svůj názor my jsem se hned naštval a řešil všechno rvačkou. Teď
instruktoři. Přesto rozhodnutí vzít si odznak bylo vím, že se spory dají řešit jinak.“ A úplně na zána každém účastníkovi a jeho svědomí. U nás si věr: „Střílení lidí bylo pro mě druhou přirozenosjej vzali všichni až na dva a každý dostal zpětnou tí. Dostal jsem se do gangu. Nejdřív mi to dělalo
vazbu, která mu napověděla, jak moc si jej v očích problémy, ale pak se to stalo úplně normální. Tady
na kurzu jsem si uvědomil, že je lepší lidem pomádruhých zaslouží.
Píše se den dvacet dva a ráno přijíždí autobus, mu- hat, a až se vrátím zpátky do své komunity, tak
žíci opět v modrém nasedají a odjíždějí outward chci pomoct i druhým a šířit to, co jsem se naučil
bound = na širé moře za dalším dobrodružstvím tady na kurzu Outward Bound.“
života.

Zdroj informací
• Tréninkový manuál OBSA
• www.kurthahn.org
• vlastní zkušenost
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DOMÁCÍ
HŘIŠTĚ
Tentokrát jsme do rubriky Domácí hřiště vybrali dvě organizace, u nichž téma dobrodružství
a dobrodružné výchovy není jenom pouhým slovním obratem, ale kde se dobrodružství pěstuje,
rozvíjí a vyvolává.
Lanové aktivity jsou moderním prostředkem zážitkové pedagogiky a jejich praktickým ztělesněním u nás je občanské sdružení Lanové centrum
PROUD. Aby téma lanových aktivit bylo úplné,
doplňujeme ho článkem o Inventuře lanových
aktivit v České a Slovenské republice. Zjistíte,
že lanových parků a lanových center přibývá jako
hub po dešti. V třetím příspěvku představujeme
mladou, zato k tématu naprosto příslušnou organizaci, občanské sdružení Challenge. Její hlavní
činností jsou dobrodružné projekty.
Tak tedy vzhůru za dobrodružstvím slova…
Radek Hanuš

Vedoucí rubriky:
Mgr. Radek Hanuš (1969), přednáší
na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci
(osobnostně sociální rozvoj a outdoorové
aktivity), spoluzakladatel Hnutí GO!, Lanového centra Proud, Asociace zkušenostního učení. rhanus@projectoutdoor.cz

Do této rubriky přispěli:
Mgr. Eduard Hrabalík (1976), spoluzakladatel o.s. Hnutí GO!, spoluzakladatel,
předseda o.s. Lanové centrum PROUD
a ředitel Lanových center PROUD, jednatel Project Outdoor, s.r.o.
ehrabalik@projectoutdoor.cz

Petr Klouda (1981), student Fakulty
tělesné kultury UP v Olomouci, instruktor
Challenge, Lanového centra Proud v Brně
a Outward Bound – Česká cesta, s.r.o.,
dlouholetý vedoucí oddílu 10. PTO Severka Brno. doubalik@severka.cz
Ing. Hana Procházková (1971), spoluzakladatelka sdružení Challenge, ve kterém
se specializuje na zázemí, logistiku, účetnictví a fundraising, dlouholetá vedoucí
oddílu 10. PTO Severka Brno.
hanca@severka.cz

Marek Šafařík (1974), manažer Lanového
centra PROUD v Olomouci, šéﬁnstruktor
Hnutí GO!, spoluzakladatel a předseda
občanského sdružení Klub sportů v přírodě Univerzity Palackého v Olomouci.
Olomouc@lanovecentrum.cz
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…dotkni se nebe, dotkni se sebe…

Radek Hanuš
Eduard Hrabalík

domácí hřiště

LANOVÁ CENTRA PROUD
Bezesporu vůdčí organizací v oblasti lanových aktivit, lanových center a lanových překážek je v České republice občanské sdružení Lanové centrum
PROUD. Vybudovalo první stacionární lanové centrum v zemích střední a východní Evropy. V současné době spravuje v České republice pět lanových
Lanové centrum PROUD o.s.
center pod společnou značkou LC PROUD, kteU sportovní haly 2
772 00 Olomouc
rými ročně projde přes dvacet tisíc návštěvníků.
Pod stejnou značkou najdeme pět originálních latel.: +420 585 225 375
info@lanovecentrum.cz
nových center, propojených propracovanou metodikou programů a bezpečnostních standardů. Obwww.lanovecentrum.cz
čanské sdružení je jedinou organizací v ČR vlastníci akreditaci na vzdělávání instruktorů lanových
aktivit. Celoročně vzdělává a pracuje se stovkou 12. 7. 2000 – je v Olomouci slavnostně otevřeno
vlastních instruktorů.
první Lanové centrum PROUD. Na ploše
3 500 m2 stojí 14 vysokých a 8 nízkých lanových
překážek, trenažér a hřiště iniciativních her.
Historický přehled
V září jsou obhájeny dvě diplomové práce
od M. Paulíčka a D. Šmída, řešící tematiku
lanových aktivit z pohledu metodiky a projektu
1992 – na kurzu Prázdninové školy Lipnice
lanového centra.
kurzu GO! Milan Hanuš s Ivo Jiráskem postavili
(se zkušeností z britského Outward Bound)
2001 – realizujeme první vzdělávací semináře Instruktor lanových aktivit II. a I. třídy. M. Paulíček
v zámeckém parku ve Světlé nad Sázavou první
velkou lanovou dráhu.
odjíždí v květnu na instruktorské vzdělávání
1994 – první seminář lanových aktivit konaný
v lanových aktivitách – Ropes Course Instructor
v červnu 1994 v Prázdninové škole Lipnice
Training u Adventureworks Association Inc. (Onna Devíti skalách na Českomoravské vrchovině,
tario, Kanada). Stáváme se členy mezinárodní
který vedli Milan, Radek a Mirek Hanušovi.
organizace ACCT, jež je vůdčí organizací v oblas1995 – první projekt a první pokus postavit lanové
ti lanových aktivit.
centrum „Ráj opic“, který iniciuje Katedra rekre- 2002 – na podzim je rozhodnuto transformovat
ologie FTK UP.
občanské sdružení Projekt Outdoor na dvě
samostatné organizace. První – občanské
1996 – v obsahu studia oboru rekreologie
se poprvé objevuje výuka předmětu lanových
sdružení, jež by se zabývalo rozvojem lanových
aktivit LANAK.
aktivit, provozováním, navrhováním, konstrukcí
lanových center v ČR a v zahraničí pod názvem
1997 – vyučující KRL FTK UP Miloš „Přáda“ Hradec
vymýšlí, konstruuje a zhotovuje první napínací
Lanové centrum PROUD. Druhé – společnost
kladkostroj.
s ručeným omezením, jež by se zabývala rozvo1998 – trojice vyučujících z katedry rekreologie
jem komplexních vzdělávacích programů oblasti
Jiří Kratochvíl, Jiří Skoumal, Radek Hanuš
outdoor pod názvem Project Outdoor.
uskutečňuje pětitýdenní studijní pobyt po uni2003 – rok „lanových center“, 8. května bylo
verzitách a outdoorových centrech USA. V rámci
otevřeno Lanové centrum PROUD Brno,
tohoto pobytu jsou získány informace o provo14. května Lanové centrum Harrachov
zování Lanových center NOILS, Projectu Advena 18. července Lanové centrum PROUD Praha.
ture a na středních školách ve Wisconsinu.
2004 – v březnu je otevřeno páté Lanové centrum
1999 – je obhájena první diplomová práce na téma
PROUD v Ostravě. V říjnu tohoto roku nás a
Metodika lanových aktivit Matěje Cabrnocelou ČR zastupují na mezinárodní konferenci
cha. Vycházejí dvě knihy, v květnu Hanuš R.,
ACCT v Paříži E. Hrabalík a M. Paulíček.
Hrkal, J.: Lanové překážky a lanové dráhy.
2005 – leden, M. Paulíček zastupuje ČR na EvOlomouc: Hanex. a v září Neuman, J. a kol.:
ropské konferenci Evropské asociace lanových
Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova
center ve Štrasburku.
prožitkem. Praha: Portál.
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Žhavá současnost

Základní pojmy

Program – cílem programů v LC PROUD je umožnit širokému spektru lidí, bez ohledu na věk, fyzické nebo psychické předpoklady, aktivně strávit
čas, kde se účastníci něco nového naučí v rovině
vědomostní a osobnostně-sociální. Průběh celého
programu je realizován tak, aby docházelo k postupnému překonávání náročnějších úkolů. Pevně
dána je pouze linie programu, nikoli jeho přesně deﬁnovaný obsah. Instruktor má na straně jedné informace od objednavatele a na straně druhé musí
být schopen provádět dlouhodobou analýzu skupiny během celého průběhu programu a popřípadě
změnit připravený obsah. Bezpečnost se totiž netýká pouze materiálního zabezpečení, ale mluvíme
zde i o bezpečnosti v oblasti možné psychické újmy.
Velmi náročné úkoly na začátku programu, špatné
vnímání složení skupiny nebo nevhodné zapojení
jednotlivých členů do programu může zapříčinit
negativní odezvu vůči programu.
Rozcvičení – jeho prvořadým cílem je uvolnit atmosféru ve skupině a postupně připravovat účastníky na situace, kde se budou muset koncentrovat
na jištění svých rodinných příslušníků, kamarádů,
kolegů a spolužáků. Aktivity volíme podle délky
programu a mohou mít charakter pohybových úkolů nebo do této části můžeme zařadit i problémové
úkoly se zaměřením na „práci v týmu“.
Zajímavá a inspirující čísla
Nízké lanové překážky – zde si účastníci zkouší
V roce 2004 bylo ve všech pěti centrech přibližně techniku překonávání překážek v „relativně“ bez22 000 návštěvníků, kteří se zúčastnili přes 1 600 pečné výšce nad zemí (0,3–1,5 m). Lanové překážky
programů. Mládež do 26 let tvoří cca 75 % celkové jsou konstruovány z různých typů lan, klád, trámů,
návštěvnosti. Akreditovanými semináři Instruktor pneumatik, sítí a kontakt s nimi nemusí být pro klilanových aktivit prošlo do konce tohoto roku už enta na první pokus vždy příjemný. Velmi důležitým
přes 420 účastníků. Narůstající zájem o programy momentem je spolupráce při záchraně lezce, protomůžeme nejlépe demonstrovat na LC PROUD v Olo- že u nízkých lanových překážek se nepoužívají homouci.
rolezecké jistící prostředky. Na překonání překážky
participuje celá skupina. Účastníci si tak navzájem
rok
počet návštěvníků
testují vzájemnou odpovědnost a posilují důvěru
2000
cca 1 700
jeden v druhého.
Trenažér – instruktor se stává během programu
2001
2 798
průvodcem a dbá na dodržení veškerých bezpeč2002
4 582
nostních standardů. V LC PROUD je dána „odpo2003
6 394
vědnost“ do rukou našich klientů. Především tím
posilujeme osobnostně-sociální rozvoj jedince, pro2004
7 214
tože vzniká závislost na ostatních členech skupiny.
Díky naší metodice a materiálnímu zabezpečení
jsem schopni zapojit do role hlavního jističe osobu,
která je váhově nebo věkově daleko mladší nebo
lehčí než lezec. To vše účastníci cvičí na trenažéru,
který je v každém lanovém centru.
LC PROUD jsou akreditována u MŠMT ČR k udělování licence Instruktor lanových aktivit I. a II. třídy.
Lanová centra PROUD jsou řádným členem mezinárodní asociace ACCT (Association for Challenge
Course Technology) (viz rubriku Pohledy do světa),
která sdružuje profesionály v lanových aktivitách
na celém světě a vytváří bezpečnostní standardy
v této oblasti. LC PROUD jsou členy Evropské asociace provozovatelů lanových center. Odborní garanti LC PROUD jsou držiteli mezinárodního certiﬁkátu
WFR (Wilderness First Responder) od Wilderness
Medical Associates (Maine, USA), která školí profesionály pro oblast první pomoci v přírodě. Odborní
garanti LC PROUD jsou držiteli certiﬁkátu Ropes
Course Instructor od Adventureworks Associates,
Inc. (Ontario, Canada). Instruktoři LC PROUD jsou
odborně vyškoleni vnitřním vzdělávacím systémem
LC PROUD pro oblast lanových aktivit.
LC PROUD především ve spolupráci s Katedrou
rekreologie FTK UP v Olomouci realizují odborné
práce a šetření vedoucí k materiálovému, metodickému, produkčnímu a konstrukčnímu rozvoji oblasti lanových aktivit a odbornému leadrovství v celé
oblasti. LC PROUD je držitelem certiﬁkátu od Úřadu
průmyslového vlastnictví ČR na logo, název a metaforu, které LC PROUD používají.
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foto © archiv LC PROUD.

Vysoké lanové překážky – individuální, týmové –
pro určitou část našich účastníků se stává prvotní
pohled na vysoké lanové překážky lehce stresujícím.
Proto je naše metodika založena na postupném zdolávání těžších úkolů. Tím umožníme velkému počtu
klientů absolvovat program i na vysokých lanových
překážkách. Právě zde dochází k překonávání osobních hranic a výzev. Člověk zde má prostor pohrát
si s danou překážkou, využít zkušenosti z nízkých
lanových překážek. Uplatní zde své zkušenosti z nácviku jištění, v komunikaci mezi lezcem a jističem
a vratkost překážek jej donutí rychle a efektivně
spolupracovat se svým kolegou na zdolání týmových úkolů ve výšce 8–10 metrů nad zemí.
Skoky a lanovky – třešničkou na dortu celého programu se stávají skoky a lanovky. Jedná se o velmi
intenzivní zážitek a je vrcholem celého úsilí během
programu.

Využití Lanových center PROUD
Na základě našich zkušeností je v České republice
rostoucí zájem o podobný typ aktivit. Velmi důležitou roli zde hraje uchopení metodiky instruktorem.
Ten se stává aktivním a klíčovým průvodcem celého
programu. Úroveň programu je v přímé souvislosti
s úrovní instruktora. V Lanových centrech PROUD
připravujeme programy pro následující skupiny:
• školy
• neziskové organizace
• veřejnost
• ﬁrmy
• bezpečnostní složky.
Současným trendem je, že si lidé žádají stále více
komplexní přístup a mají potřebu si vyzkoušet nové
aktivity (rafty, strategické hry, střelba z kuší a luků
a mnohé další). Proto se naše nabídka rozšiřuje
dále i o tyto aktivity. Naší snahou je do budoucna
především pro školy a městskou populaci vytvořit
„přirozená městská outdoor centra“, kam budou
chodit školy a lidé naplňovat své potřeby zkvalitňování svého životního stylu a zpevňování zdraví.

Diplomové a odborné práce:
• Cabrnoh, M. (1999). Teorie a metodika vedení lanových aktivit. Olomouc: FTK UP Olomouc.
• Paulíček, M. (2000). Projekt stálého lanového centra v Olomouci. Olomouc: FTK UP Olomouc.
• Šmíd, D. (2000). Metodika a bezpečnostní standardy lanových aktivit v přípravě
a vzdělávání instruktorů lanových aktivit. Olomouc: FTK UP Olomouc.
• Kocmánková, P. (2003). Fyziologická účinnost lanových překážek. Olomouc: FTK UP Olomouc.
• Martiník, D. (2004). Projekt „Dobrodružství“ – návrh programu osobnostně sociálního
rozvoje žáků II. stupně základní školy. Olomouc: FTK UP Olomouc.
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CHALLENGE

Petr Klouda
Hana Procházková

Na počátku byla myšlenka nabídnout mladým lidem ﬁnančně nenáročnou víkendovou akci, obsahující ochutnávku různých programů v duchu hesla „dobrodružné hry – lanové aktivity – netradiční
workshopy – extrém i relaxace“. Snaha posunout
své možnosti a dovednosti někam dál, umožnit
sobě i účastníkům akce prožít něco nečekaného
a neuvěřitelného, to vše s humorem.

Challenge, o.s.
Horácké náměstí 12
621 00 Brno
tel.: +420 607 963 481
tel.: +420 602 834 675
challenge@severka.cz
www.severka.cz/challenge

Výzva a ochutnávka

Cílové skupiny

Základní princip činnosti by se dal shrnout do dvou
slov: „výzva“ (odtud Challenge) a „ochutnávka“.
Sdružení pořádá jednodenní i vícedenní akce s vyváženou programovou náplní, zaměřené na menší
skupinu mladých lidí z různých kolektivů či prostředí, na překonávání fyzicky i psychicky náročných
situací, na rozvoj osobnosti jedince i týmové spolupráce. Za využití různých programových bloků
a spolupráce s lektory a odborníky nabízí možnost
vyzkoušet si netradiční dovednosti a překonat své
vlastní hranice. Účelem ovšem v tomto případě není
„sáhnout si na dno svých sil“, ale překonat ostych,
objevit něco nového, nepoznaného, nabídnout možnost, jak rozvíjet své schopnosti v různých směrech.
Princip „výzva“ a „ochutnávka“ ovšem není aplikován pouze na účastníky akcí, ale zároveň i na samotné instruktory. Díky práci ve sdružení, přípravě
akcí a využívání získaných zkušeností objevují i oni
nové schopnosti a dovednosti a posouvají tak hranice svých možností.

Činnost sdružení je zaměřena zejména na mládež
15–26 let, a to jak členy a vedoucí různých organizací, jako je Pionýr, Junák atd., tak na neorganizovanou mládež, studenty středních škol, včetně
problematické mládeže (spolupráce např. se sdružením CESOP atd.). Mnohé akce jsou však otevřené
i pro starší či mladší věkové kategorie.
Sídlem sdružení Challenge je Brno, účastníci akcí
jsou tedy převážně z města Brna a Jihomoravského
kraje. To ovšem není podmínkou – díky aktivní účasti instruktorů na dalších akcích a také prostřednictvím internetové prezentace povědomí o sdružení
vzrůstá. V roce 2003 se tak objevili účastníci z Prahy, Chomutova, Liberce, Šumavy, Vsetína a byly zahájeny i kontakty se Slovenskem.
2001 – první akce Challenge pro veřejnost (tehdy
ještě prostřednictvím neformální skupiny pěti instruktorů). Mimo dobrodružných her se objevily
i workshopy, poprvé byli využíváni lektoři a prvek
„ochutnávky“ různých činností. Nový a obohacený formát akce byl umožněn zejména získaným
grantem EU „Youth“, poskytnutým Českou národní
agenturou Mládež.
1. dubna 2002 jsou podepsány stanovy, na jejichž
základě se Challenge, jako dobrovolná, samostatná,
nezávislá a nezisková organizace, stává oﬁciálně
občanským sdružením registrovaným Ministerstvem vnitra ČR.
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foto © Petr Klouda.

Náplň činnosti

Challenge je výzva.

• tvorba programu pro využití volného času dětí
a mládeže
• pořádání seminářů a přednášek v oblasti tvorby
a uvádění her, využití odpadového materiálu
a lanových aktivit
• spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi a institucemi, zejména pak s Lanovým centrem PROUD v Brně-Lesné, při CVČ Lužánky
• vydávání sborníčků, letáčků a videoprezentací
v souvislosti s aktivitami sdružení
Mimo hlavní akce, kterou je víkendový výjezd Challenge, jsou pořádány doplňkové akce, např. lanové
aktivity – lanovíkendy a kurzy ve spolupráci s Lanovým centrem Proud Brno, paintballová utkání
v atraktivní lokalitě bývalé továrny a další. Někteří instruktoři se podíleli na vybudování Lanového
centra Proud v Brně a nadále spolupracují na vytváření unikátních překážek a programů pro toto
centrum.
Instruktoři sdružení se aktivně účastní dalších akcí
pro odbornou i laickou veřejnost, ve spolupráci s jinými organizacemi, např.:
• CVVZ – Celostátní vzájemná výměna zkušeností
2002 v Praze a 2003 v Brně (uvedení vlastní
dílny „Hry s odpady“ a dílen lektorů Challenge
„Entomofagie“ a „Hra na bubny Djembe“),
• celostátní akce Bambiriáda (provozování
lanových překážek v Brně),
• Dětské dny,
• Mezinárodní dílna vedoucích,
• „Burza“ nápadů k letní činnosti (jako vystavovatelé i jako lektoři dílen)
• a další…
Zvláštní specialitou sdružení Challenge je využití
odpadových materiálů. Díky inspiraci myšlenkou
průkopníka tohoto oboru Jirky Choura, že odpad
jako „cokoli, čeho je hodně, je to hezké, barevné a je
to zadarmo“, jsou do programů Challenge zapojeny
například kartonové trubky, plastové barely či „špulky“. Oba dva možné přístupy k tématu – využití materiálu pro známé hry i tvorba her podle získaného
materiálu – jsou rovněž s úspěchem nabízeny dalším
sdružením na různých dílnách Challenge.

Něco jako hozená rukavice pro všechny, kteří si
chtějí dokázat, co je v nich. Je prostředkem, jak
se o sobě a svých schopnostech dozvědět více,
jak se dostat za hranice svých možností a poznat
sebe sama.
Stěžejní akcí sdružení je vícedenní výjezd pro menší skupinu mladých lidí z různých kolektivů či prostředí, zájezd je připravován v průběhu celého roku.
Akci absolvuje zpravidla dvacet až dvacet čtyři
účastníků, převážně ve věku 15–26 let. Za využití
různých programových bloků a spolupráce s lektory a odborníky jsou na akcích uváděny:
• lanové aktivity nízké i vysoké, včetně základů
stavby překážek,
• hry a odpadové materiály, principy tvorby hry,
• hudební a dramatické bloky (bubny, divadlo...),
• výtvarné dílny (land art, body art, sádrové
masky...),
• entomofagie (využití hmyzu v potravě člověka),
• žonglování a výroba pomůcek, plivání ohně,
• a další...
Díky zařazení těchto bloků do programu akce se postupně změnilo i motto akce na stručné a výstižné:
„dobrodružné hry – lanové aktivity – netradiční
workshopy – extrém i relaxace“. Celková skladba
programu je tedy v podobném duchu jako kurzy
PŠL, bloky workshopů se střídají s více či méně
náročnými hrami a aktivitami převážně z vlastní
tvorby. Programu pak dodávají na dynamičnosti
strukturované dobrodružné hry, opět z dílny sdružení Challenge.
Jako zdroj motivace pro tvorbu těchto her jsou
s úspěchem používány různé ﬁlmy či literatura.
Využití nosné myšlenky v kombinaci s prostředím
a doplnění o tradiční schémata i nové nápady skýtá
obrovský prostor pro dobrodružnou akci, extrémní
zážitky, ale i prvky týmové spolupráce či společné
řešení problémů. Za využití následné zpětné vazby se mohou účastníci dozvědět něco více o sobě
samých, o svém chování v různých situacích a přenést tyto poznatky do praktického života.
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INVENTURA LANOVÝCH
AKTIVIT
V tomto příspěvku objevíte výsledky „inventury“
lanových aktivit, tedy lanových center a parků
na území dnešního Česka a Slovenska. Tento přehled dává jasný obraz o rozvoji lanových aktivit. Ty
se během posledních pěti let v podobě lanových
parků a lanových center šíří jako houby po dešti.
Je to velmi dynamicky se rozvíjející oblast zážitkové pedagogiky. V roce 2000 v ČR vzniklo první lanové centrum LC PROUD v Olomouci a první lanový
park Adventury Teambuilding v Srbsku v Českém
ráji. V SR zásluhou manželů Greksákových vyrostl
miniareál lanových aktivit v Bratislavě pro Štúdio
zážitku.
Od té doby se situace stále dynamičtěji měnila.
Najednou se objevila nová činnost a dala vzápětí
vzniknout povoláním, která jsme v minulosti neznali: instruktor lanových aktivit, manager lanového centra, konstruktér lanových center, revizor
lanových center… to jsou věci. V současnosti jsou
mobilní lanové překážky naprosto běžnou součástí činnosti mládežnických organizací (Junák, LLM,
Tomíci, ČTU, Pionýři) a jejich nízkou variantu dnes
staví na různých akcích kde kdo. Na počátku roku
2005 tak existuje již více než dvacet lanových parků
a center! A další budou rozhodně přibývat.

Radek Hanuš
Marek Šafařík

Přehled nejzajímavějších lanových
center a lanových parků v České
republice a na Slovensku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lanové centrum PROUD v Olomouci
Lanové centrum PROUD v Brně
Lanové centrum PROUD v Harrachově
Lanové centrum PROUD v Praze
Lanové centrum PROUD v Ostravě
Adrenalin park Agentury New Day v Jánské
Adrenalin park Agentury New
Day na Ranči Malevil
Lanové centrum Camping Baldovec
Lanové centrum Krnov
Lanové centrum DDM Prahy 6
Lanové centrum Adrenalin Rush
v středisku Junior plus v Českém Ráji
Lanové centrum Štúdia zážitku v Bratislavě
Lanový park Adventury
teambuilding v Českém Ráji
Lanový park Maxman Consultants v Stupave
Lanový park Gate to Hell v Čertoryji
Adrenalin park Vila Botanika
Agentury New Day v Unhošti
Lanový park Yellow pointu
ve Špindlerově Mlýně
Lanový park Jungle creeku
na Máchově jezeře v Doksech
Lanový park Jungle creeku na Máchově
jezeře u Starého splavu
Lanový park Jungle creeku u kempu
Rabyně na Slapské přehradě
Lanový park Odyssey u Rokycan
…a další jsou již v konstrukční
dokumentaci či myslích lidí…

Tento přehled na následujících stranách doplníme stručným popisem a fotograﬁemi vybraných
lanových center a parků. Začneme fenoménem,
který to celé rozjel a odstartoval, Lanovými centry PROUD.

foto © archiv LC PROUD.
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(Viz též článek Lanová centra PROUD v této rubrice,
91–93) Základní odlišení Lanových center PROUD
od ostatních veřejně přístupných lanových center
a parků je:
• jde o lanové komplexy postavené
a provozované podle speciﬁcké PROUD
metodiky, první 12. 7. 2000 v Olomouci
• jsou veřejně přístupné komukoliv a po celý rok
• klienti se v programu jistí samotní
• program je veden instruktorem vyškoleným
speciálně pro programy v LC PROUD
• konstrukce center vychází z vlastního výzkumu
a letitých zkušeností při respektování standardů
ACCT (viz rubriku Pohledy do světa, 76–78)
• jednotný design, metodika, materiály,
komunikace a práce s klientem
• kromě stavby a provozu lanových center
občanské sdružení Lanové centrum PROUD
Lanové centrum Krnov
provádí také vzdělávání instruktorů v oblasti
Postavilo LC PROUD na zakázku
lanových aktivit, které najdete ve všech
města Krnova v roce 2001. Je
v majetku města Krnova. Provoprovozovaných parcích a centrech v ČR a SR.
V Lanových centrech PROUD je program záměrně zuje oddíl Vodních záchranářů,
vedený instruktorem podle strukturované metodiky, realizují se jen domluvené prokterá má klientovi umožnit kromě prožití adrenali- gramy pro skupinky.
nového okamžiku také osobnostní rozvoj. Programy Čtyři vysoké překážky na pěti
jsou organizované a využívají kromě vysokých lan sloupech, areál nízkých lanodalší prostředky (nízká lana, iniciativní hry, nácvik vých aktivit.
jištění). Hlavní klientelou Lanových center PROUD
jsou základní a střední školy, dále pak veřejnost, ﬁrmy a branné složky.

domácí hřiště

Lanová centra PROUD

Adrenalin parky Agentury New Day
Villa Botanica, Unhošť u Prahy

Postaven v roce 2002. Využíván jen pro ﬁremní programy.
Malý lanový park s pěti vysokými překážkami
na stromech. Park nízkých lanových překážek
a iniciativních her.

Janská u Děčína

Postaven v roce 2003. V programu jistí instruktor.
Program se nabízí pro ﬁrmy a pro veřejnost.
Dominantou je osmnáctimetrová trojhranná věž,
hlavní atrakce Big Swing (sloupy ve výšce 22 metrů,
zajímavé konstrukční řešení, převýšení 12–13 metrů, jeden z největších skoků v ČR). Lanovka dlouhá
140 metrů s dojezdem. Výstup na věž po horostěně
či po sítích.
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Ranč Malevil
Nejnovější lanové centrum (postaveno v roce 2004)
provozované ﬁrmou Agentura New Day. Malevil najdete v Heřmanicích v Lužických horách. Program
je nabízen ﬁrmám a veřejnosti.
Věž s lezeckou stěnou, horizontálními lávkami
a plošinou ve výšce 14 metrů. Obří skok do adrenalinové houpačky. Lanové překážkové traverzy (dráha 42 metrů dlouhá ve výšce 14 metrů). Tarzaní
skok (na samostatném sloupu s aktivitou „všichni
na palubu“). Jakubův žebřík (dá se překonat pouze
za pomoci šesti osob). Šplhání po laně (pomocí jumarů – vhodné pro týmové soutěže).

Lanové centrum Adrenalin Rush
na středisku Junior Plus
Postaveno v roce 2003. Nachází se v obci Srbsko
v Českém ráji. Jistí instruktor, nabízí se strukturovaný program. Rekreační a školní pobyty dětí a mládeže, práce pro ﬁremní kolektivy, rodinné pobyty,
sportovní soustředění dětí a mládeže, zprostředkování aktivního využití volného času pro zákazníka.
Čtyři sloupy do obdélníku + jeden sloup na skok,
dřevěná lezecká stěna.
Jakubův žebřík (dvojice postupuje po příčkách žebříku). Ukloněná kladina (prověří rovnováhu účastníků jako základní překážka pro zjištění, jak vysoko jsou schopni vyšplhat). Vysoká kladina (volně
zavěšená kladina ve výšce 8,5 m nad zemí). Výzva
(série několika lanových překážek – trojúhelník, liány...). Utajený kříž (lanový kříž). Tarzaní skok (skok
na hrazdičku nebo míč z kůlu vysokého osm metrů
a širokého třicet centimetrů).

Lanový park
Adventura Teambuilding
Postaven v roce 2000 v těsné blízkosti střediska Junior Plus. Je využíván výhradně pro účely ﬁremních
programů. Překážky na stromech.
Trapézový skok (skok na zavěšenou hrazdu, jejíž
vzdálenost si každý může přizpůsobit podle odvahy
a svých schopností). Vysoké břevno (přechod vodorovně umístěné klády široké 12 cm). Jakubův žebřík
(zdolání obřího lanového žebříku, čehož může být
dosaženo individuálně nebo ve dvojici za vzájemné
spolupráce účastníků).
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Otevřeno v roce 2004. Nachází se na rozhraní Moravského krasu a Drahanské vrchoviny u obce Baldovec. Programy jsou nabízeny především rekreantům campingu, dále pak školám, ﬁremním kolektivům a branným složkám.
Multifunkční věž nabízí výcvik lezení na stěně o různých obtížnostech, možnost individuálního lezení
i práce ve skupinách, výuka základům lezení a použití speciální horolezecké výstroje (lezení po chytech, pomocí vklíněnců, techniky postupového
jištění, lezení s využitím cepínů a „zbraní“, ledovcové lezení, slanění, bouldering v útrobách věže).
Lanovka dlouhá 150 m. Vysoké lanové aktivity
(trénink dovedností na standardních lanových aktivitách, které jsou umístěny v cca 10 m na dřevěných kůlech). Nízké lanové aktivity (areál velkého
množství nízkých lanových aktivit; trénink netradičního překonání lanových překážek a drah; aktivity
pro různě velké týmy a kolektivy). Výjimečností je
Megavěž (tvrz) vysoká 23 m – u celodřevěných staveb s tímto zaměřením neobvyklá, mezi existujícími
centry je tento typ věže ojedinělý.

domácí hřiště

Lanové centrum campingu Baldovec

Lanový park Gate to Hell
Postaven v roce 2003. Čertoryji najdete ve skalním
městě Českého ráje. Program je nabízen příchozí
veřejnosti a jako doplněk ﬁremních programů. Provoz je sezónní. Areál lanových drah je vybudován
na kmenech stromů. Souvislá 150 m dlouhá lanová
dráha využívá jištění ferratovým způsobem (účastníci sami přecvakávají jištění).
Sada překážek, přelezů a houpaček je zakončena
padesátimetrovým čertovských skokem Devil’s
Jump. Patnáct výškových a čtyři nácvikové atrakce
se dají zvládnout do 40 minut.
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Lanové parky Jungle Creeku
Máchovo jezero
Doksy a Staré splavy
kemp Nová Rabyně u jezera Slapy

Se svou činností začal Jungle Creek v roce 2002.
Dráhy jsou koncipovány pro děti i dospělé. Jelikož
jsou lanové parky vystavěny v korunách stromů
a klienti se jistí ferratovým způsobem, existuje zde
metodika uvádění programů odlišná od té, která je
známa z klasických lanových center typu PROUD.
Lanovky (jsou realizovány pomocí ocelových nebo
horolezeckých lan, v závislosti na přírodních podmínkách, sklonu a délce lanovky; vždy je brán ohled
na přírodu, při realizaci je zajištěna například bandáž stromů, zpevnění dojezdového i startovacího
místa a podobně). Přemostění (většinou se jedná
o dlouhá a vyšší přemostění s mírným sklonem
v náročných přírodních podmínkách; obvykle jsou
realizována na dvou lanech formou tzv. „tyrolského traverzu“). Lanové traverzy (klasické traverzy
na dvou vodorovných lanech).

Lanový park Yellow Pointu
ve Špindlerově Mlýně
Vybudován v letech 2003–2004. Park s vysokými
lanovými překážkami, kde jistí instruktor. Na většině překážek se klienti pohybují 8–12 metrů
nad zemí. Pro provoz na překážkách jsou vypracovány bezpečnostní standardy. Lanové dráhy jsou
konstruovány pomocí ocelových lan, statických lan,
kulatin a trámků. Yellow point je vzdělávací a sportovní agentura působící v rozsáhlé oblasti sportovních aktivit, incentivní turistiky a cestovního ruchu
v různých lokalitách České republiky a zahraničí.
Obří houpačka (ve výšce 16 metrů nad zemí; postavena na základě projektu Agentury New Day). Přemostění (přejezd – něco jako lanovka – 120 metrů
dlouhý, ve výšce 30 m nad zemí, přes údolí podél
přehradní hráze Labská ve Špindlerově Mlýně).

Fotograﬁe lanových center pocházejí z nejrůznějších zdrojů v archivu autora článku.
Omlouváme se za jejich leckdy velmi nízkou kvalitu..
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foto © archiv LC PROUD.
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DRAMATURGIE
Cílem dramaturgické rubriky Gymnasionu je objasňovat význam a smysl dramaturgické práce
při přípravě a realizaci akcí zážitkové pedagogiky,
a to v rovině teorie i na praktických příkladech
a zkušenostech.
Hlavní téma tohoto čísla – dobrodružství – se samozřejmě promítne i do dramaturgické rubriky.
Pokusíme se položit několik otázek souvisejících
se zpracováním tématu dobrodružství při přípravě akcí zážitkové pedagogiky a zkušenostmi z kurzů PŠL inspirovat k hledání odpovědí.
V hlavním textu se objevuje zmínka o speciﬁckém způsobu práce s tématem dobrodružství
na kurzech Schody do nebe, Život je gotickej pes
a dalších. O svém způsobu vnímání dobrodružství
a práci s tímto tématem na mnoha zdařilých kurzech PŠL hovoří dlouholetý a zkušený instruktor
PŠL Milan Hanuš.
Jako zajímavý námět k úvahám o rozdílnosti mezi
českým a britským přístupem k dramaturgii kurzů nabízíme následující článek PaedDr. Vladimíra
Svatoše. Toto téma sice přímo nesouvisí s ústředním tématem dobrodružného čísla Gymnasionu,
ale nepochybně může být pro naše pojetí dramaturgie a zážitkové pedagogiky inspirací.
Dramaturgickou rubriku uzavírá vyprávění Miroslava Hanuše o tom, jak může být připravený
projekt zimního kurzu ovlivněn a změněn vpádem
„reálné přírodní dramaturgie“…

Vedoucí rubriky:
Mgr. Zuzana Paulusová (1963), pracuje
v Divadle na Vinohradech v Praze, dlouholetá instruktorka Prázdninové školy
Lipnice a vedoucí instruktorka
Outward Bound – Česká cesta, s.r.o.
paulus@cmail.cz

Do této rubriky přispěli:
PaedDr. Vladimír Svatoš (1955), konzultant a trenér v oblasti manažerského
a týmového rozvoje. Dlouhodobě řídil
Outward Bound – Česká cesta, s.r.o.
Spolupracuje s několika indoorovými
agenturami, outdoorové kurzy realizuje prostřednictvím
společnosti AKORD Outdoor Training, s.r.o.
asvatos@volny.cz

Ing. Miroslav Hanuš (1969), podnikatel
v oblasti informačních technologií (obchodní ředitel ﬁrmy Mikenopa), dlouholetý instruktor PŠL, v posledních letech
se zabývá zejména zimními kurzy.
mirek.hanus@mikenopa.cz

Zuzana Paulusová
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DRAMATURGIE
A DOBRODRUŽSTVÍ

Téma dobrodružství je pro zážitkovou pedagogiku dech nebo spaní a příprava jídla „pod širákem“…
jedním z těch klíčových. Dobrodružství jako tako- S tímto chápáním dobrodružství se úzce pojí prinvé představuje nezbytnou ingredienci, která do- cipy jako například napětí, odvaha, překročení
káže „okořenit“ kurz, program či akci, dodat jim osobní komfortní zóny, získání nových zkušeností
patřičnou „chuť, vůni a drive“ a silně zapůsobit a dovedností, osobní rozvoj, ale třeba i schopnost
na emoce a city účastníků a účastnic, ať už jsou přijmout výzvu nebo reagovat na změnu či na nenajimi malí skautíci nebo dospělí sebevědomí ma- dálý „vpád“ nečekaných faktorů do známé situace.
nažeři a manažerky. (Dalším tématem, které „fun- V takovémto dynamickém pojetí bývá dobrodružguje“ podobně a naprosto spolehlivě, je například ství jakýmsi příběhem, který má osobitý děj a v nětajemství.)
mž hrdina (ten, kdo dobrodružství prožívá) musí
Pokud se při přípravě akce rozhodneme, že bude reagovat na měnící se okolnosti – rozhodovat se,
„dobrodružná“ nebo že na ní prostě s tímto téma- překonávat překážky, kreativně řešit problémy atd.,
tem budeme pracovat, je třeba mít na paměti urči- aby v situaci obstál a mohl v „příběhu“ postoupit
té zásady, s tématem zacházet vědomě a neupad- dál a přiblížit se k cíli, který může mít různé podonout do některých „pastí“, které na nás v procesu by. Žádoucím výsledkem takového „příběhu“ bývá
přípravy mohou čekat.
často „změněná kvalita hrdiny“ směrem k lepšímu – něco se naučil, něco si uvědomil; někdy dozná
pozitivních změn i hrdinovo okolí, protože on svojí
Jaké dobrodružství se očekává
„změněnou kvalitou“ své okolí pozitivně ovlivní.
Od kurzů PŠL (a jí podobných institucí) účastníci
Od PŠL i dalších organizací (ať neziskových či ko- podobný typ prožitku nepochybně očekávají a jemerčně zaměřených), vycházejících ze základních jich případné obavy před začátkem akce či „lehké
principů zážitkové pedagogiky, se většinou očeká- permanentní chvění“ na akci samé z těchto očevá, že s tématem dobrodružství budou pracovat kávání většinou vyplývají. Zmíněné „dobrodružné
jaksi primárně a přímo – v souladu se svým poslá- prvky“ jsou často také důležitou součástí vzdělávaním připraví pro různou klientelu speciﬁcké akce, cích a zážitkových programů (vycházejících z prinna nichž mají účastníci možnost prožít „dobrodruž- cipů Outdoor Management Trainingu), nabízených
ství“ na vlastní kůži.
profesionálními vzdělávacími ﬁrmami v komerčním
I když může být téma dobrodružství uchopeno sektoru. Pokud jsou prvky „fyzického dobrodruža účastníkům nabídnuto v rozmanitých podobách, ství“ zařazeny do programu vhodně a přiměřeně
většinou jsou v tomto kontextu jako „dobrodružné“ charakteru akce, jejím cílům a záměrům a zejména
chápány v první řadě situace vykazující rysy spíše možnostem a potřebám účastnické skupiny, zvyšují
„fyzického dobrodružství“ – často jde o nějaký druh často pro účastníky atraktivitu i efekt celého proreálného pohybu nebo pobytu v terénu, většinou gramu. Nevhodné „dávkování“ je kontraproduktivv přírodním prostředí, za neobvyklých, speciﬁckých ní, věci spíš uškodí a účastníky odradí.
nebo nějak limitujících podmínek, patří sem také
různé druhy sportovního nebo „fyzického“ zážitku
spojeného s překonáváním běžných vzorců chování,
obvyklých pohybových návyků a způsobů „používání těla“ – skalní lezení, slaňování, jízda na raftech,
delší běh či skoky do vody v rámci nějaké hry atd.,
ale například i putování krajinou s baťohem na zá-
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foto © Zdeněk Beneš Cimrman.

Různé formy dobrodružství
Zmíněné „setonovsko-foglarovské“ pojetí dobrodružství (zážitky „těla“, speciﬁcká zkušenost pobytu v přírodě, rozvoj a kultivace osobnosti prostřednictvím nových speciﬁckých dovedností atd.) je jen
jednou z forem, jakou může toto téma při realizaci
nabýt. Při debatách s účastníky kurzů PŠL i komerčních vzdělávacích kurzů Outdoor Management Trainingu se projevují výrazné odlišnosti v prožitcích
a individuálním vnímání toho, co pro koho je a není „dobrodružné“. Účastníci se téměř bez výjimky
shodují na tom, že na kurzu zažili dobrodružství,
ale zatímco pro někoho je dobrodružstvím už pouhý pobyt ve skupině v neobvyklém prostředí a při
nezvyklých činnostech, někdo jiný potřebuje k pocitu silného prožitku absolvovat náročný pochod
terénem nebo strhující a fyzicky vyčerpávající hru…
Vrcholná místa a klíčové programy kurzů (fyzicky
náročné programy typu skalní lezení, emočně působivé hry se silnými motivačními legendami, velké
reálné projekty umožňující reálný prožitek odpovědnosti, týmové souhry atd.) uvádějí jako prožitek
„dobrodružství“ na kurzu téměř všichni účastníci,
vysoká míra obecné náročnosti a „dobrodružnosti“
je u nich jasná a patrná na první pohled, ale nezřídka jsou jako silná individuální dobrodružství prožívány i programy napohled nenáročné a „neškodné“.
Zajímavý (a jistě pochopitelný) je způsob vnímání
celého kurzu jako jednoho nepřetržitého „velkého
dobrodružství“, přinášejícího účastníkům kromě
zmíněného „fyzického dobrodružství“ i další formy
a způsoby setkání s tímto tématem, například:
• dobrodružství emočního charakteru – silné hry
typu „Labyrint světa“ (cesta člověka životem), programy dotýkající se archetypálních principů
• dobrodružství intelektuální – může mít podobu
setkání s hostem = inspirující a sdělnou osobností
např. z oblasti vědy nebo třeba podobu složité hry,
vyžadující zapojení intelektu

03_jaro05_bezobalu.indd 104

• dobrodružství sociální – neobvyklé prožitky života ve skupině, sžívání se s dosud neznámými lidmi
a sdílení velmi intenzivních prožitků vrstvených
v krátkém čase, získávání neustálé přímé i nepřímé
zpětné vazby
• dobrodružství sebeobjevování – hledání, uvědomování, pojmenování a překonávání vlastních limitů, motivů, osobních stereotypů
• dobrodružství kreativity (a možnosti vyzkoušet si
něco nového) – málostrukturované hry, ale i zadání typu „napsat báseň“, vrcholem je pak inspirace
k pojetí vlastního života jako neustálého kreativního procesu
• dobrodružství spojené s tajemstvím – „Stalker“
• dobrodružství „reality“ – „Mentosgame“ – účastníci stojí před velkým reálným projektem, dobrodružství vyplývá z naprosté reálnosti úkolu – v této hře bylo třeba skutečně prodat velké množství
cukrovinek Mentos, k dispozici byly zásoby těchto
bonbonů, auta, účastníky čekala reálná jednání
s odběrateli o podmínkách prodeje, ze selhání vyplývaly důsledky, vydělávaly se reálné peníze…
• dobrodružství ryze individuálního prožitku –
„Sólo“ – účastník stráví sám noc v lese
• dobrodružství strhujícího kouzla fungující týmové spolupráce – např. nácvik divadla s minimem
vstupních prostředků – „Zkouška orchestru“
• dobrodružství odbourání „civilizační glazury“ –
„Sedánek“
• a další
Toto rozdělení je pouze náznakové a orientační
a rozhodně si nečiní nárok na přesnost a úplnost
(mezi jednotlivými kategoriemi programů a programovými skupinami existují přesahy a společné
prvky, některá další kritéria by zmíněné hry zařadila
jinak).
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jako vedlejší produkt…?
V rámci přípravy tohoto článku jsem vedla s dlouholetými instruktory PŠL mnoho debat na téma „jak
jste zacházeli ve svých týmech při přípravě kurzů
PŠL s tématem dobrodružství?“ a snažila se vybavit
si také své vlastní zkušenosti v tomto směru. Došli jsme k dost překvapivému závěru – při přípravě
většiny kurzů PŠL (kvalitních a zdařilých) se s tématem „dobrodružství“ nepracovalo primárně a účelově (mám na mysli způsob práce a úvahy typu
„uděláme jim to hodně dobrodružný, ať se chvějou…
co jim tam dáme?“), ale zároveň byl princip „dobrodružství“ vlastně neustále přítomen ve fázi přípravy i po celou dobu akce, a to jak pro účastníky, tak
i pro tým instruktorů. Většinou se vycházelo od základního tématu kurzu, cílů a záměrů a pro další témata (související s hlavním tématem kurzu) se pak
hledala odpovídající forma. Prožitek dobrodružství, nezbytný pro působivé vyznění celého kurzu,
byl vždy podřízen celkovému záměru a neměl být
(a většinou také nebyl) samoúčelný.
Speciﬁckým způsobem pracují s tématem dobrodružství některé kurzy zaměřené na pobyt a pohyb
v přirozených podmínkách hor nebo zimní přírody,
o nichž se zmíníme zvlášť (Schody do nebe, Život
je gotickej pes).

Past druhá:
Přiměřenost a nepřiměřenost

Hledisko přiměřenosti programu vzhledem k účastnické skupině (po stránce fyzické, intelektuální
atd.) je velmi důležité. Při přípravě je vhodné položit si otázky typu:
Bude to, co připravujeme, skutečně vhodné pro lidi,
kteří na akci přijedou? Nemine se program a lidé?
Jakou účastnickou skupinu chceme na akci dostat
a čím tomu můžeme pomoci? Až překvapivě velký
vliv na to, jací lidé přijedou, má například styl, jímž
je psána propagace, volba užitých výrazů, dynamika sloganů a podobně.
S přiměřeností souvisí hledisko bezpečnosti – bezpečnost všech aktivit, které chceme na kurzu nabídnout, by měla být kategorickým imperativem
pro všechny zážitkové pedagogy i organizátory
podobných akcí. I to, co vypadá napohled hodně
dobrodružně, musí být naprosto bezpečné (o to
více!) – vysoké lanové překážky, skalní lezení, expedice v terénu atd., nepodceňujme ovšem ani na první pohled ne tak patrná, o to však nebezpečnější
rizika psychických poranění. Pokud máme v úmyslu
uvést na akci nějakou „emocionální bombu“, měl
by být přítomen profesionál – psycholog.

dramaturgie

Dobrodružství

Past třetí:
Samoúčelnost nabídnutého
dobrodružství

Pokud uvažujeme, jakým dobrodružstvím nebo
čím vůbec připravovaný program „okořeníme“, je
Jak na to?
nutné mít stále na zřeteli základní cíle kurzu, výchovný záměr a hlavní téma kurzu – tedy „o čem
V úvodu jsem se zmínila o „pastech“, do nichž v pří- vlastně celý kurz bude“, co obecně lidem chceme
pravě akce zážitkové pedagogiky neradno upadnout. nabídnout, v čem by se měli posunout, co se nauPojďme se společně podívat na tři nejčastější:
čit, dozvědět, vyzkoušet, uvědomit, v čem by měli
být „změněni“ a čím pozitivně zasaženi, až budou
Past první:
odjíždět). O způsobech a formách, jakými téma
dobrodružství na konkrétní akci uchopíme a realiTým si připravuje dobrodružství spíš
pro sebe a podle „srdce svého“
zujeme, je vždy nutné zvažovat v tomto kontextu.
V upřímné a dobře míněné snaze nabídnout Neméně podstatné je vyjasnit si, jak se bude se záúčastníkům akce „něco speciálního“, originálního žitkem dobrodružství dále pracovat a jak bude
a působivého může tým instruktorů paradoxně tato zkušenost začleněna do celkového rámce akce.
na účastníky poněkud „pozapomenout“. Pokud Účastníci by po žádném programu neměli mít pose chystám na kurzu uvést něco, co silně oslovuje cit, že nechápou smysl toho, co dělali. V některých
mě samotnou, je na místě otázka, zda to bude zají- případech se smysl a význam prožitku účastníkům
mavé a vhodné i pro další lidi (a jestli se to na akci ozřejmí až s časovým odstupem, který by ale neměl
vůbec hodí) nebo jestli je to jen „moje“ soukro- být velký. Tým musí mít ovšem v těchto otázkách
mé téma a mým soukromým by také mělo zůstat. jasno předem!
V tomto směru je důležitá role týmu, který by měl
fungovat jako rozumný ﬁltr a případné nevhodné
náměty instruktorům s momentální ztrátou soudnosti rozmluvit nebo je vetovat.
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„Obyčejný život“ na kurzu Život je gotickej pes | foto © Jakub Mžičko.

„Kouzelné“ otázky dramaturga
Pokud se chce tým instruktorů či organizátorů vyvarovat „pastí“ zmíněných i dalších, mohou mu
významně pomoci následující základní a obecně
platné otázky dramaturga, které jsou stejně užitečné v procesu tvorby divadelní či televizní inscenace jako při přípravě akce zážitkové pedagogiky
(i na akci samé).
• CO? = obsah, témata, kterými se chceme na kurzu
zabývat, co chceme účastníkům nabídnout, do jakých oblastí je chceme zavádět, které konkrétní
programy se objeví ve scénáři kurzu… Otázky: Je
toto téma nosné? Je obecně zajímavé? Lze ho vůbec nějak ztvárnit – dokážeme pro něj najít vhodnou, odpovídající a zajímavou (!) formu?
• PROČ? = smysl a význam zvolených témat i konkrétních programů. Proč se chceme zabývat právě
těmito tématy – jsou zrovna aktuální? Jsou nadčasová a obecně platná a spojují tak např. lidi z různých kultur? Proč jsme zvolili právě tento konkrétní program, jaké má atributy vzhledem k ostatním
programům?
• JAK? = forma, otázky hledání formy – Jak lze zvolené téma nejlépe ztvárnit? Budeme vymýšlet hru?
Pozveme hosta? Při úvahách v této fázi je třeba mít
na paměti, že špatná forma znehodnotí i velmi zajímavý obsah, pokud tedy nedokážeme pro zajímavé
téma najít dobrou formu, je lepší ho zatím odložit
a počkat si na nápad…
• KDE? = místo, kde se akce odehraje, je třeba brát
v úvahu aspekty pragmatické (velikost objektu, příslušné vybavení) i „atmosférotvorné“ – každé místo má své téma, svého „ducha“, který může velmi
výrazně ovlivnit podobu akce (např. bývalé středisko PŠL v Lipnici nad Sázavou bylo díky své strhující
atmosféře jedním z klíčových faktorů působivosti
kurzů)
• KDY? = čas, kdy se akce odehraje – jinou dynamiku a atmosféru má léto, jinou podzim, zcela speciﬁcká je zima, je opět třeba brát v potaz „ducha“
času jednotlivých etap roku i zcela reálné faktory – např. v zimě je tma v pět hodin a ve scénáři
se s tím musí počítat
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• PRO KOHO? = účastníci, charakter účastnické
skupiny, přiměřenost – viz výše
• S KÝM? = instruktorský tým, kolegové, spoluorganizátoři. S jakými spolupracovníky budu tuto
akci připravovat? Jsou to vhodní lidé, co se týče
znalostí, sociální vyspělosti atd.? Budou navzájem
kompatibilní? Nefungující tým instruktorů totiž
může změnit přípravu kurzu i kurz také v nežádoucí „dobrodružství“, které je ovšem věci na škodu.

Jazyková inspirace na závěr
Při úvahách o práci s tématem dobrodružství může
být možná zajímavou inspirací pohled na vývoj významu tohoto slova v minulosti. Ve staré češtině
existoval výraz „dobrý druh“ znamenající věrného
a spolehlivého společníka v boji, z toho vznikl výraz „dobrodruh“ se stejným významem a následně
vzniklý výraz „dobrodružství“ znamenal skutek
nebo vlastnost tohoto „dobrého druha“ – jeho dobrotivost nebo dobročinnost. I ve staročeštině došlo
následně k posunu významu slova „dobrodružství“ – znamenalo hrdinství a rytířskou statečnost.
Patrně pod vlivem francouzštiny se však význam
ještě posunul a dobrodruh začal být chápán jako
ten, kdo vyhledává boj a jiná nebezpečenství.
Příruční slovník jazyka českého z roku 1937 už deﬁnuje pojem dobrodružství jako „…neobyčejnou,
nebezpečnou příhodu, odvážný, lehkomyslný podnik“... Dobrodruh je pak „člověk lehkovážný, honící
se za neobyčejnými nebo nebezpečnými činy“.
Abychom nedali za pravdu tomuto ne zcela lichotivému výkladu, je třeba s krásným a nadčasovým
tématem dobrodružství zacházet rozvážně a promyšleně a užívat ho ne jako momentální atraktivní
„lízátko“, ale jako prostředek pro rozvoj, kultivaci
a obohacení člověka. (K tématu jazyka viz též postranní sloupce Úvodníku tohoto čísla Gymnasionu.)
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DOBRODRUŽSTVÍ
REALITY

Zuzana Paulusová

Milane, co všechno se pro tebe skrývá pod pojmem dobrodružství?
Když mluvím o dobrodružství, nemám na mysli zážitek a vzrušení plynoucí z mezní situace, z překonání strachu v činnostech typu bungee jump, jízda
na rychlých motorových člunech nebo dalších tzv.
adrenalinových aktivit. Mám na mysli dobrodružství, při kterém v nás vnější reálné podmínky rozehrávají dávno zapomenuté struny adaptace, pružné
a konstruktivní reakce na situaci za intenzivního
působení vnějšího prostředí, a to reálného prostředí. Zažívala to všechna pokolení lidstva před námi
a my to máme uloženo ve svém podvědomí.
Tyto schopnosti adaptace má každý z nás, ovšem
většinou na tyto struny nikdo nezabrnkal a pokud
ano, tak spíš povrchně. Právě rozehrání těchto zasutých strun v určitém pozitivním kontextu v nás však
podle mého názoru probouzí žádoucí dovednosti
a modely chování a jednání, které jsou pro běžný
život v civilizaci důležité. A pokud se takový proces
odehrává v reálném přírodním prostředí, náš vztah
k tomuto prostředí, z něhož biologicky vycházíme
a k němuž patříme, se posiluje. Já hodně pracuji
v Praze a možná právě díky této zkušenosti ze života ve velkoměstě cítím potřebu vazby na přírodní
prostředí a na naše kořeny.
Jak ses k tomuto pojetí tématu dobrodružství propracoval? Co předcházelo?
Já i oba moji bratři jsme jako instruktoři zažili mnoho kurzů PŠL, kde byla preferována hravost a kde
spousta věcí byla „jenom jako“. V jedné etapě jsme
vymýšleli, kam až se dá ve hře programově zajít,
potom nám to ale začalo připadat málo a hledali
jsme další možnosti. Inspirovali jsme se u kořenů
Prázdninovky – na kurzech, kde se více pracovalo
s dobrodružstvím, reálným prostředím a adaptací na ně. Pro mě zůstávají na pomyslném Olympu
akce Mileny Holcové a Ondráše Valsy typu Zimní
Kalvárie, Entomologická Kalvárie, Humanus a další. A když se podíváme do období před vznikem
PŠL, brzy se ocitneme u Setona a Seiferta s jejich
lesní moudrostí, u Svojsíkova skautingu, Foglarovy
hravosti a takové té české romantiky.
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Rozhovor s Milanem Hanušem
Jak tedy teď na kurzech pracujete s tématem dobrodružství?
V našich kurzech se snažíme najít co nejpůvodnější
přírodní prostředí a takové reálné situace, které budou na účastníky působit očekávaným způsobem.
Například na kurzu Schody do nebe byla meritem
dlouhá vysokohorská túra v italských Dolomitech
nebo Vysokých Tatrách, na kurzech Život je gotickej pes šlo o pobyt v zimní přírodě.
Osobně považuji za naprostý vrchol letošní kurz
Život je gotickej pes (2004). Tady se nám protnuly
zkušenosti ze Schodů do nebe, z pěti let Radkových kurzů survivalu pro rekreology, z předchozích
Gotických psů a se setonovským pojetím lesní
moudrosti. Výsledkem byl projekt, kde „pobyt je
programem“. Putování a táboření v zimní přírodě,
ať už ve trekkingovém stanu nebo v teepee, zahrnuje celou řadu dovedností a činností, které prostě
musíš zvládnout, abys přežil. Osobně jsem si hrozně užíval toho, jak člověka najednou zajímá počasí,
odkud fouká a jestli se vítr otočí, z kterého stromu
je dobré dřevo na podpal, zda je dost zásob dřeva do rána… Najednou jsi v přírodě naplno, jsi vystaven její nepřízni, ale současně ti příroda nabízí
zdroje řešení – a to už jsi u lesní moudrosti a umění
táboření.
A protože táboření není přežívání, tak tě to brzy
dovede i k jakési eleganci ve všem – čili adaptuješ
se a současně měníš prostředí kolem sebe ke svému obrazu. A potom už nejen zvládáš mrazy kolem
mínus dvaceti stupňů Celsia v teepee, ale dopřeješ
si i luxus indiánské sauny… Ke konci kurzu jsem
překvapeně na sobě i ostatních sledoval, že při mínus sedmi stupních Celsia už nenosíme rukavice.
Nikdy bych nevěřil, jak rychle a jak moc se člověk
zadaptuje, a to jsme byli vystaveni zimní přírodě
jen nějakých dvanáct dnů. Ale nechtěli jsme se zastavit jen u vlastního zimního táboření, proto byl
Gotický pes prodchnut ideou Univerzity. A přijížděli
za námi Mistři a vedli jsme s nimi disputace o tématech vždy nějakým způsobem spojených s tím,
co jsme prožívali.
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JE DRAMATURGIE
OUTDOOROVÝCH KURZŮ
RYZE ČESKÝM PRODUKTEM?

Vladimír Svatoš

řešení

nejasné

jasné

V mnoha publikacích jsem se setkal s vyzdviho- Úkol typu 1
váním českého dramaturgického přístupu, až by
mohl vzniknout dojem, že je promyšlená skladba Známý a z hlediska postupu řešení jasný úkol předprogramů ryze českou specialitou a že v zahraničí stavuje v pracovní praxi například vyzvednutí výpi„vaří kurzy jako pejsek s kočičkou dort“. Při vší úctě su z účtu v bance a zapsání údajů do knihy faktur.
k dnes již světově uznávané „prázdninovkové dra- Nebudeme ani složitě hledat banku, ani vymýšlet
maturgii“ nabídnu čtenáři k posouzení u nás méně originální způsob záznamu. Jde o každodenní ruznámý přístup – přehledný, snadno pochopitelný tinu.
model Williamse a Creswicka. Vychází z rozdělení Na kurzu by takový úkol mohl například vypadat
úkolů do čtyř kategorií, a to podle dvou kritérií: takto: ze studánky, která leží na známém nedalezda je zřejmé, v čem spočívá problém úkolu, a zda kém místě přinášejte hrnečkem vodu a co nejrychje dopředu jasný způsob jeho řešení (viz obr. 1).
leji naplňte toto vědro. Jistě cítíte, že by podobný
typ úkolu nebyl příliš motivující a ani by nepřinášel
žádný zásadní impuls k rozvoji (kromě tréninku vytrvalosti a psychické odolnosti proti nesmyslným
Obr. 1 – Typy úkolů (podle Williamse a Creswicka)
zadáním). Proto se s úkoly typu 1 na kurzech často
problém
nesetkáte.
známý
neznámý
Existují však dvě výjimky:
a) Vyřešení úkolu je spojeno s překonáním psy1
2
chické bariéry a představuje významný krok mimo
oblast osobní komfortní zóny. Jako příklad může
posloužit klasické cvičení „pád důvěry“ nebo slaňování skály. Při nich je zřejmé, co je úkolem přesně
deﬁnováno a z důvodů bezpečnosti je striktně vy3
4
žadován i jednotný způsob provedení.
b) Úkol je zařazen do složitější strategické hry a simuluje určitý typ činností (rutinní každodenní práce) s nimiž se musí tým v reálném pracovním životě
vyrovnávat.
Velkou zásluhu na propagaci „prázdninovkového“ pojetí dramaturgie v zahraničí má novozélandský odborník na zážitkovou pedagogiku
Andy Martin, účastník a následně instruktor
na kurzu PŠL Intertouch. Spolu s Danem Francem a Danielou Zounkovou vydali v letošním
roce ve Velké Británii v nakladatelství Gower
knihu Outdoor and Experiential Learning, v níž
představují principy dramaturgického přístupu
z dílny PŠL a nabízejí i příklady „prázdninovkových“ her vyzkoušených na mezinárodních kurzech. Jsem přesvědčen, že kniha by si (paradoxně) zasloužila překlad do češtiny. (Viz i rubriku
Recenze.)
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Na kurzu věnovaném řízení pracovních týmů jsme
realizovali komplexní půldenní simulaci, která herními nástroji zobrazovala běžný život ﬁrmy. Skládala se s řady úkolů rozdílné povahy – týmových i individuálních, rutinních i kreativních, jistých, ale náročných na čas a trpělivost, riskantních, které však
v případě úspěchu přinášely velký proﬁt. Kladly důraz na správnou volbu priorit (výběr úkolů a pořadí
jejich řešení), spolupráci a koordinaci týmu.
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Klasickým rutinním úkolem ve ﬁrmě je zajištění Úkol typu 4
recepce – okamžité dostupnosti pro návštěvy i klienty na telefonu. V naší simulaci představovala Čtvrtým typem úkolů jsou problémy, s nimiž se marecepci 1,5 litrová láhev s vodou, ze které malým nažeři setkávají nejčastěji. Neznámý úkol a nejasotvorem permanentně vytékal její obsah. Určený né zadání, vše okořeněno nedostatkem informací.
pracovník („recepční“) musel stále hlídat, aby byla „Udělej něco, ať se dostaneme z ﬁnanční krize.“
voda doplňována. V mezičase mohl vypomoci i při „Najdi čím a jak nově oslovit trh.“ „Sestav kvalitní
řešení dalších úkolů, na svoji hlavní odpovědnost tým lidí na vyřešení daného projektu.“
ale nesměl zapomínat. Pokud by rozhodčí nale- Na kurzech představují čtvrtý typ úkolů komplexní
zl láhev prázdnou, byla by skupina penalizována. programy – velké strategické hry často kombinuV kontextu komplexní hry měl tento dílčí úkol jasný jící dílčí úkoly typu 1, 2 i 3, speciální týmové hry
význam. Samostatně by však příliš zajímavý a roz- nebo expedice v neznámém terénu, které staví
víjející asi nebyl.
před účastníky předem těžko předvídatelné reálné
situace (účastník spadne z raftu do vody, pod skupinou se rozpadne špatně sestavený vor, skupina
Úkol typu 2
podcenila přípravu a vzala si málo potravin).
Dobře jej znají opraváři aut. Auto nejede a není
jasné proč (neznámý problém). Zjistí-li se příčina,
bývá odstranění snadné (jasné řešení). Odhalením
příčiny (zjištěním přesného zadání) přechází vlastně úkol do kategorie 1. Významnost jednotlivých
fází řešení nádherně vystihuje známá anekdota:
„Kolik budu platit za opravu auta,“ ptá se zákazník?
„3001 korunu,“ odpoví opravář.
„Proč právě tak zvláštní částku,“ diví se zákazník?
„To máte jednoduché. Jedno klepnutí kladívkem
je za korunu a vědět kam klepnout, to jsou ty tři
tisíce.“
Na kurzu může být druhý typ úkolu reprezentován například terénní hrou, kdy účastníci hledají
na kontrolních místech, vyznačených v mapě, informace (neznámé zadání), podle nichž následně
splní relativně jednoduchý úkol – vyzvednou „poklad“ (jasné řešení).
Úkoly tohoto typu kladou nároky zejména na volbu
vhodné strategie, proces rozhodování a na dokonalou koordinaci týmu.
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A co s tím?

Co znamená schéma Williamse a Creswicka pro dramaturgii kurzů?
Autoři nabízejí jednoduchý návod:
1. Až na výše uvedené výjimky
neužívejte úkoly typu 1.
2. V průběhu kurzu postupujte od úkolů
typu 2 k úkolům typu 3.
3. U kvalitních skupin je přiměřené zařadit
v druhé polovině kurzu i úkoly typu
4. U skupin pomalejších, které mají
s řešením problémy, vyčkejte se čtvrtým
typem úkolů až na druhý kurz.
Ze srovnání české dramaturgie a britského přístupu zřetelně vyplývá český důraz na celostnost, různorodost, provázanost, vzájemné rozvíjení účinku
programů a zejména zastoupení a vědomé využívání nejen pragmatické, ale i emocionální složky
působení na účastníky akcí.
Citovaný přístup Williamse a Creswicka je značně
pragmatický. Jako primární vnímá výukový efekt
kurzů. Zdůrazňuje volbu vhodného typu programů
vzhledem k dílčím cílům a zralosti skupiny a staví
Úkol typu 3
na stupňování řešitelské a kooperační náročnosti
Třetím typem úkolů jsou bezprecedentní zadání programů. Mohl by být inspirací zejména u manas nedostatkem informací. V praxi například zaháje- žerských skupin, v nichž mají účastníci velkou poní prodeje nového produktu, s nímž dosud nejsou třebu explicitně pojmenovat proč byly dílčí aktivity
žádné zkušenosti. Úkol je jasný, zajistit jeho největší do kurzu zařazeny a co z hlediska manažerské páce
odbyt. Kudy ale na to? Z jakých informací vycházet, jim daný program přinesl.
jaké propagační kanály zvolit?
V prostředí outdoorového kurzu může váš tým například řešit jak bez šlápnutí do bezprostředního
okolí – okruh o průměru 10 m – vyzdvihnete jen
s použitím dvou lan vědro s vodou, aniž by se voda
vylila.
Řešení podobných úkolů prověřuje a rozvíjí schopnost týmu a jeho členů řešit originální, kreativní
úkoly. Učí vhodným postupům týmové práce, naZdroje:
příklad brainstorming a jeho zpracování, ukazuje
• Krouwel, W. & Goodwill, S. (1994). Management
principy projektového řízení.
Development Outdoors. London: Kogan Page.
• osobní rozhovor s Billem Krouwelem
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Miroslav Hanuš

Motto: Něco pro oči a něco pro uši, něco pro zamyšlení a něco pro zasmání, něco pro radost a něco, co třeba nepozorovaně, ale zato trvale sáhne
k srdci. Karel Zeman
Po letech přemýšlení a sbírání zkušeností jsem dospěl k tzv. čtyřstupňovému vnímání dramaturgie
na projektech PŠL. Co tím myslím?
1) dramaturgii projektu – v této rovině je důležité
promyšleným seskládáním programu dosáhnout
požadovaných cílů, je to velmi individuální, velmi
těžké a prosté zároveň
2) dramaturgii dne – jde o menší časovou plochu,
i zde musím velmi dobře přemýšlet, jak složením
programů a jejich rytmem dosáhnu úrovně vhodné
a žádoucí pro ten který den
3) dramaturgii hry – na nejkratší časové ploše, každý program či hra má také svoji dramaturgii
4) dramaturgii práce s týmem a s tématy – a to už
je na kafíčko pro budoucí šéfy…
Takto přistupuji k projektu a tyto čtyři roviny mám
„v zátylku“ po celou dobu jeho trvání. Vnímám to
jako důležitý kompas, který tým jasně vede, kromě toho je třeba hodně pracovat, vnímat, dívat
se a chápat. U zimních projektů, jako je Život je Gotickej pes nebo Zimní Kalvárie může být ale situace
trochu jiná. Proč? Do dramaturgie projektu vstupuje jedna velmi nevyzpytatelná neznámá – pro šéfa
až lechtavě dobrodružně neznámá = sama opravdová zimní příroda. Můžu mít představu o cílech,
o dramaturgii dne a o dramaturgii projektu. Přijde
jedna nečekaná sněhová bouře se všemi svými projevy (nízkou teplotou, silným větrem a sněžením)
a rázem je o dobrodružství a dramatickou situaci
postaráno. Říkejme tomuto reálnému prvku, který
vám do vašeho projektu nečekaně výrazně vstupuje, třeba reálná přírodní dramaturgie.
Nedělám si patent na přesné pojmenování, ale popíšu, co tím myslím. Cílem letošní Zimní Kalvárie
bylo přejít hřeben Poloninských vrchů z Nové Sedlice přes Křemenec až k patníku I/56 a do Osadného.
To vše na sněžnicích. Relativně jednoduché.
Tak se vám stane, že jdete druhý den po hřebeni.
Leccos se vám jako šéfovi honí hlavou. Uvítal bych
mezi účastníky muži více hafanů na prošlapávání
stopy, ale co mužům chybí, to vyvažují silné ženské.
Nikomu se zatím ze zdravotního hlediska nic nestalo. No a až na pár naprosto špatně nabalených batohů, u nichž majitelé nevěděli ani jak se nastavují
popruhy, několika stěhovacích vozů – tj. naprosto
přetížených batohů, do nichž majitel nacpal snad
i peřiny, je zatím vše v pořádku. Krásná zima. Metry
sněhu. Taky by to mohli lépe přede mnou udupávat.
Jdu poslední po třiceti lidech a tu a tam se ještě
probořím. Pomalu cítím pohyb ve střevech. No, ale
v takové zimě nikam nejdu! Ráno moudřejší večera.
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ZIMNÍ KALVÁRIE

V noci začne prudce vítr lomcovat se stanem.
A do rána jeho kvílení naprosto otupí váš sluch.
Prostě to je normální, ale jen do té doby, než
se na to podíváte ven. Stany se bortí a stanové dílce máte nalepeny na čele. Voda vám kape ze všech
stran na spacák. Vylezete ven a litujete, že jste to
udělal. Hm, tak dneska nikam nejdeme. Stojím venku, jediné, co je možné dělat, je hýbat se! Beru lopatu a začnu házet a hrabat. Prostě udělám hradbu
k našemu stanu.
Co naplat, že to je hloupost, protože o to více pak
budu mít zasněžený stan. Tělo se musí pohybovat.
Mozek vypínám a nastavuji autopilota. Za hodinu
mám zeď vyšší než náš stan. Všichni pořád v té vánici leží ve stanech. Tu a tam pomalu někdo vyleze.
A najednou – všichni jsou venku. Roste jedna sněhová stěna vedle druhé. Hotové středověké hradby. A lidi si pomáhají navzájem. Jiní začali vařit čaj
a roznášejí ho ostatním. Uprostřed nehostinnosti
se lidé té vichřici smějí a stavějí své veledůležité
výtvory. A pak to Láďa řekl: „Postavíme pyramidu!“ Bomba! Proč ne? Vždycky mě fascinovaly neuvěřitelné věci. V tomhle blázinci. Sněhová krusta
je ubičována větrem a dají se z ní krájet krásné
kvádry. Taková ta pyramida, jakou stavěli Mayové – asi 3 metry vysoká. Hned vedle koloseum, kam
se pak večer všichni v klidu shromáždíme na zpívání. Než jsme se prohrabali na trávu, bylo tam přes
metr sněhu! A naproti pyramidě středověká věž!!!
Do tmy tmoucí bylo co dělat. Přemístit ty metráky
sněhu nebylo jen tak. Všech třicet dva lidí se opravdu zapotilo. Ale nezmrzlo. Svaly pracovaly, plíce
dýchaly, srdce se uklidnila a duše zkrásněly. Když
jsme druhý den prchali z tohoto hřebene, vypadaly
naše stavby jak zjevení v tomto místě vichru, mrazu a nehostinnosti. Lidská pospolitost je silnější než
mráz a vichřice. Nikdy by nic takového nevzniklo
a my nezažili, kdyby nás příroda nepřibila na tomto
místě – reálná přírodní dramaturgie.
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No a druhý dobrodružný zážitek ze Zimní Kalvárie?
Ten se plánoval a všem vysvětloval. Velmi praktický
a obzvlášť zaujme dámy. Víte jak se chodí v zimě
na toaletu? Tedy třeba když se vám nezadržitelně
pohnou střeva v té vánici. Seberete sněžnice, s vypětím všech sil si je nasadíte. Přejdete hřeben, kde
by vám to hlavu urvalo. Zmrzlí jak fazole se propadáte v hromadách sypkého navátého sněhu. Přes
ten hřeben vítr sníh rozfoukává a vy sestupujete
krystalkami ověnčeným vzduchem. Pak si řeknete zde. Udupete místo. Rychle ze sebe vše dolů.
A – nic!!! Vítr zafouká a vzduch protkán tisícem
vloček dopadá na vaše obnažené tělo v těch mínus 10 stupních. Co udělá tělo? Nic!!! A vy pomalu
chladnete!?! Věřte, že tehdy začíná skutečné dobrodružství. Zatímco doma v klidu a hlavně v teple jde
vše v již jakýchsi automatických pochodech, sami
zjistíte u jedné ze základních lidských potřeb, jakou
vylučování jest, jak na to vaše městské tělo není
v zimě zvyklé. Ufff, co naplat. Tam, kde nepomůže
síla, pomůže ještě větší síla! A tak po pěti minutách
trápení se svěrač s výkřikem „…moudřejší ustoupí!“
povolí a vy máte první fázi za sebou. Jakou druhou
fázi nyní mám na mysli, kavárenský gurale??? To je
prosté. Druhou fázi očisty. Změkčilý účastník používá papír. Aniž tuší, jakému nebezpečí zapaření či
lidově vlku se vystavuje.
Zatímco gural ví, že na vlka je nejlépe se sněhem.
A tak svojí dlaní nabereš ten křišťálově promrzlý
sníh a to, co by běžně doma konal papír, vyřídí
sníh také. Oči z důlku a hlavně vše rychle. Řeknu
vám, na horách vždycky poznáte, kdo se na záchod
chystá a kdo se vrací. Je to stav před a po prožitku. Kdo by to jen čekal, že i v tak obyčejné věci lze
zažít dobrodružství? Inu, zima je na mnoho velmi
jednoduchých a silných zpětných vazeb přímo ideální. Vždy jsem znovu a znovu překvapen, kde všude se mě znovu zeptá: „Tak co, kavárenský horale?
Zase ses přišel prozkoušet?“ Toto je jedna z věcí,
která je na projektech v přírodě, tedy tam, kde příroda a reálné prostředí vstupují velmi nevyzpytatelně do celého projektu – řekněme dobrodružné.
Tento vliv vám může z jednoduché akce udělat tragédii a obráceně. Jako šéf mám jen jednu možnost.
Být co nejlépe připraven a neustále s tímto damoklovým mečem pokorně pracovat.
Znát perfektně místo akce a vlastního pochodu. Mít
skvělé vybavení a rutinně ho využívat.
Mít bezpečnostní jištění. Neustále si hlídat účastníky (to by ovšem bylo na samostatný článek na téma – účastník zimních akcí a jeho nevyzpytatelný
vliv na dramaturgii zimního projektu), mít zkušenost, selský rozum, výborný tým na který je spolehnutí a taky trochu štěstí.
Takové projekty jsou pak nejen pro tým, ale hlavně
pro účastníky velkým dobrodružným zážitkem, který v nich dlouho nechá svůj otisk. Takže hurá do přírody – za reálnou přírodní dramaturgií.

03_jaro05_bezobalu.indd 111

dramaturgie

111

Zimní Kalvárie 2005 | foto © Danka Zounková.
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zlatý fond her

ZLATÝ FOND
HER
Dobrodruh, dobrodružství, dobrodružná hra, dobrodružná výchova… hra jako dobrodružství.
Pro toto číslo se mi podařilo vybrat skutečné
lahůdky. Každá z níže uvedených her vyplňuje
určitou oblast tématu dobrodružství a současně
má v sobě nádherný herní princip, který je inspirativní pro všechny z vás, kteří tu a tam přemýšlíte o hře jako prostředku pro kurz, výuku či akci.
Knoﬂíková válka – výborná hra pro středoškoláky,
kteří vám díky ní převrátí dění na kurzu. Trhání
knoﬂíků ve vzájemných soubojích může někomu
připadat „drsné“, ale uvidíte, jak s lidmi zahýbe.
Hru jsem vytáhl z archivu, který jsme s Honzíkem Hrkalem kvůli Zlatému fondu her II v roce
1996 vytvořili. Hra Paříž – Dakar možná někomu
na první pohled asociuje hru Camel Trophy, která
byla v druhé polovině devadesátých let velmi oblíbenou v kurzech GO! Nicméně Paříž – Dakar je
herně daleko zajímavější. Prvek nutného absolvování dvou nezávislých tratí jedním týmem je prostě perfektní. Marek Šafařík zde kromě výrazného
fyzického zatížení umožňuje obrovskou škálu strategií k řešení.
Poprvé publikujeme kromě základních informací o hře samotné i komentář, jenž sepsali hlavní
tvůrci těchto her. Rádi bychom vás tím obohatili a inspirovali v metodickém uvažování. The
Wall – Noc ve stěně je pecka, která byla uvedena zatím jedinkrát – na kurzu Schody do nebe
v roce 1996. Tento kurz je mimochodem jednou
z inspirací dvou zdařilých zimních kurzů poslední
doby, Život je Gotickej pes a Zimní Kalvárie, tak
si určitě přečtěte poznámky Milana Hanuše, autora tohoto skalního „kousku“. Upozornit chci
na poznámky Zdeňka Beneše – Cimrmana k jeho
hře Mazeoleum. Ani mi už nevadí, že jsem to celé
musel přepisovat a doplnit o čárky a háčky, jichž
se Cimrmanovi v americkém „exilu“ nedostává.
Vždycky se mi líbilo, jak Cimrman umí otevřeně
říkat věci, které nejsou vždy oblíbené, ale popisují skutečný obraz skutečnosti. Vzpomněl jsem
si na to znovu při četbě metodických poznámek
k Mazeoleu. Myslím, že je to čtení velmi poučné
pro každého, kdo se uváděním her zabývá, anebo
chce vážněji zabývat. Za roky své instruktorské
práce získal CImrman nadhled, který v kombinaci s jeho schopnostmi vytváří originální chytrou
strategickou hru, jež navozuje atmosféru dobrodružství a nastaví před zraky účastníků zrcadlo
nejedné životní situaci.

Vedoucí rubriky:
Mgr. Radek Hanuš (1969), přednáší
na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci
(osobnostně sociální rozvoj a outdoorové
aktivity), spoluzakladatel Hnutí GO!, Lanového centra Proud, Asociace zkušenostního učení. rhanus@projectoutdoor.cz

Do této rubriky přispěli:
V neposlední řadě také autoři jednotlivých her. Rozsahem z řady vybočují dva z nich, kterého je proto
na místě zde představit.

Mgr. Milan Hanuš, MBA (1963), obchodní ředitel společnosti Mikenopa, a. s.,
dlouholetý instruktor Prázdninové školy
Lipnice. milan.hanus@mikenopa.cz

Ing. Zdeněk Beneš, Ph.D. (1972), vývojový inženýr IBM Microelectronics USA,
dlouholetý instruktor Prázdninové školy
Lipnice. zbenes@alumni.upenn.edu

Radek Hanuš
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CENY JSOU CENNÝ…

Při cestě na Nový Zéland mi v letadle bratr Mirek stručně, jasně a nahlas říci, čím je hra Záchranáři
hlásil, že v rámci udělování cen PŠL za rok 2004, z roku 2004 tak originální a výjimečná, že nyní pacož je pro „kamenné“ lipnické instruktory něco tří do plejády historicky oceněných her PŠL. Jinak
jako ﬁlmové Oskary pro Hollywood, získala cenu se může stát, jako v tomto případě mě, že nejeden
za hru roku hra Záchranná akce z kurzu Do Nitra s úsměvem sleduje, jak se vyvíjí svět hry v kolébce
v Zimě 2004 (DNZ)… Poněkud mne to překvapilo, české zážitkové pedagogiky.
ale čekala mne třítýdenní akce s mými bratry a otýcem, tak jsem se tomuto sdělení dál nevěnoval. Při
přípravě her pro Gymnasion jsem se k této skutečnosti vrátil, abych zjistil, že „odborná porota“ nevybrala nejšťastněji. Není to nic proti tvůrcům hry
z kurzu Do Nitra v Zimě. Jde spíš o otázku, na základě čeho bývá vlastně cena v PŠL udělena? Jaká
jsou kritéria výběru? Kdo sleduje a vyhodnocuje
přínos hry? Čím hra zásadně přispívá do Zlatého
fondu her? Rád bych se někde dobral argumentace
pro letošní volbu. Po přečtení popisu hry uvedené
na DNZ 2004 si myslím, že volba opravdu nebyla
příliš šťastná. Posuďte sami. Již ve Sborníku premiérových her a inovací z let 2001–2002, který PŠL
v padesáti výtiscích vydala, najdeme na straně 123
hru s názvem Záchranáři, premiéru z kurzu Impuls
2002. Prosím porovnejte. V Gymnasionu 1 je publikována hra Záchranná akce, která vznikla v dílně
Project Outdoor, s.r.o. na Českomoravské vrchovině v březnu 2001. Opět prosím porovnejte. No
a dále, ve Velké encyklopedii her od Miloše Zapletala v knize Hry v přírodě najdeme na straně 491
hru s názvem Ztracená polární výprava. A v archivu her pro LZF II jsem našel hru Záchranáři od Jirky
Gregora, která byla sepsána na motivy stejnojmenné hry z Ústřední tábornické školy z roku 1975...
Tedy ne, že by nebylo možné, že dva či více lidí
napadne stejný herní princip. Konec konců zachraňování, záchranáři, horští vůdci, vlci a služebníci
je téma přitažlivé. Tedy ne že by to nebylo možné,
možné to je! A v tomto ohledu ještě jednou: nic
proti tvůrcům! Na druhou stranu by ale měl někdo

zlatý fond her

Radek Hanuš

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

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

Petr Žák, Hana Holcová, PŠL.
Zdroj: databáze Zlatého fondu
her II – nepublikováno

Cíl

Prožitek dobrodružství.

zlatý fond her

Charakteristika

V této hře naleznete silné napětí v podobě dobrodružství z boje a z plnění úkolů. Současně ve hře rozvíjíme i tábornické dovednosti, jejichž zvládnutí je důležité pro splnění daných úkolů.
Fyzická zátěž
Psychická zátěž
Počet hráčů
Terén
Materiál

2–3
Čas na přípravu
1 hod.
2–3
Instr. na přípravu 1
24–34
Denní doba
den
Základna, louka, blízkost lesa..
Sekery, pily, provaz, guma, knoﬂíky, nit, jehly.

Čas na hru
Instr. na hru
Roční období

3 hod.
1
kdykoliv

Libreto

Louis Pergaud: Knoﬂíková válka (pravidelné vstupy cca 5 × 10 min)

Pravidla

Účastníci se losováním rozdělí na dvě stejně početné a stejně silné skupiny. V každé je zvolen vůdce, případně další role dle legendy. Vůdci je dána jedna možnost tajně určit, kdo z lidí ve vedlejší skupině je zvěd
a agent. Hra má své tři části.
První část hry: obě skupiny plní zadané úkoly, přitom spolu neustále bojují. Podmínkou bojeschopnosti
je mít na oděvu přišito nejméně 5 knoﬂíků a kolem krku pásku z krepového papíru, která představuje
život. Po jejím stržení musí bojovník vydat nepříteli všechny knoﬂíky, které má na sobě a poté si musí
přišít dalších 5 ze zásob, které má skupina ukryty na libovolném místě. Boj musí probíhat mimo zorné
pole instruktorů, kteří provinilce přistižené při rvačce trestají potupnými pracemi. Tato část hry trvá jednu
hodinu a skupiny přitom shromažďují knoﬂíky v boji a hledáním zásob nepřítele.
Druhá část hry: poté obě skupiny přicházejí do „vesnice“ a hodnotí se splnění zadaných úkolů, a to tak,
že horší skupina musí odevzdat určitý počet knoﬂíků skupině lepší. Příklady úkolů: táborové stavby (stany, stožár, koza na dřevo, mostek), konstrukce samostřílů a praků, příprava ohně, řezání a štípání dřeva,
kácení stromů, nošení kamenů, přesun hlíny atd.
Třetí část hry: je uvedena jako soutěž, při které spolu skupiny měří síly ve sportovním klání, opět za knoflíky. Vítězí skupina, která získá více knoﬂíků. Během soutěží pochopitelně není boj možný.
Příklady úkolů: štafetový běh, jedení chleba, pití tekutiny, stavba věže z kamínků, navazování hada ze svršků, přenášení vody ve lžičkách, nafukování balónků do prasknutí, roztápění kostek ledu na čas atd.

Metodické poznámky

foto © Zdeněk Beneš Cimrman.

U středoškoláků velmi přesně formulujte pravidla, zejména u soutěží a u boje. Každou část hry pro ně
přerušte přestávkou, aby se jejich afektivita snížila na přijatelnou normu. Tato věková skupina umí hře
skutečně propadnout.

03_jaro05_bezobalu.indd 114

11.4.2005 13:54:07

115

Paříž – Dakar

Marek Šafařík, HNUTÍ GO!
Zdroj: závěrečná zpráva z kurzu …on the road… GO! 2001

Cíl

Dobrodružná fyzicky náročná hra, typu „orvávačky“.

Fyzická zátěž
Psychická zátěž
Počet hráčů
Terén
Materiál

5
Čas na přípravu
3 hod.
Čas na hru
3 hod.
4
Instr. na přípravu 2
Instr. na hru
4
15 a více
Denní doba
den
Roční období
léto
Výhodou je výrazně členitý proﬁl.
Povinné vybavení do etapy (lana, desky, láhve s vodou, batohy, smyčky, startovní
čísla, lékárničky). Vysílačky, stopky, desky, papír s tužkou na startu a v cíli každé
etapy, označení startu a cíle. Značení trati (fáborky, vlaječky, branky). Materiál
na vozidla (pneumatiky).

zlatý fond her

Charakteristika

Fyzicky a psychicky náročná dobrodružná hra.

Libreto

Komentátor: Právě dnes slavnostně odstartoval další ročník jednoho z nejpopulárnějších a zároveň nejtěžších rallye závodů na této planete, Paříž – Dakar. Z Paříže, kde se dnes jel úvodní prolog, má pro nás
připraven krátký vstup náš reportér. Reportér: Paříž – Dakar, to je legenda mezi závody. Je to extrémně
dlouhá soutěž v extrémních podmínkách. Na start letošního ročníku vyjelo přes 80 posádek v několika
kategoriích. Spolu s nimi vyrážejí na trať i vozidla doprovodných týmu, která tvoří téměř 70 % motoristického pelotonu. O jejich důležitosti si nedovolí nikdo pochybovat. Pro týmy s největšími ambicemi
jsou nutnou podmínkou úspěchu, pro ostatní jsou podmínkou přežití tohoto náročného podniku. Co si
o doprovodném týmu myslí jeden ze závodníků? Závodník: Bez spolehlivého zázemí se tenhle závod
nedá vyhrát. Pokud by se vašemu doprovodu během závodu něco stalo, pak máte minimální šanci
dojet. Bez doprovodu je to jen boj o přežití. Některé etapy jsou tak náročné, že je pro vás namáhavé
si po dojezdu uvařit něco k jídlu. Bez servisního týmu, který vám připraví auto na další den, by se to
asi nedalo zvládnout. Navíc veze pomocný tým náhradní díly, nářadí, palivo a různé další věci, které
nutně potřebujete, ale nemůžete je vézt v každé etapě s sebou. Reportér: Paříž – Dakar tedy zdaleka
není jen zkouškou řidičského umění či rychlých vozů, je to test spolupráce a spolehlivosti celého týmu,
za kterým většinou stojí některá velká světová automobilka. Uvidíme, jak se jim bude dařit v náročných
podmínkách letošního ročníku.

Metodické poznámky

Příklady etap a příslušného povinného vybavení: Mělká bahnitá řeka – riziko zapadnutí (lano). Spadlý
most – potřeba jiného přemostění (dřevo). Velké převýšení etapy – bez zátěže (vše nese doprovod). Extrémní délka etapy – zásoby paliva (voda).
Oddělení tras pro závodníky a doprovod, pevné časy startu jednotlivých etap, znalost povinného vybavení
a proﬁlu etapy, start závodníka do etapy vždy jen při přítomnosti doprovodného týmu – to vše vytváří obrovský prostor pro strategii a dobrodružství, které při závodě rozhodně zažijete. Hra je náročná na přípravu – značí se dvě trasy. Jinak je vlastní průběh závodu pro organizátory snadný – měří časy a pořadí dojezdů v etapě a sledují dodržování trasy. Naopak týmy prožívají během závodu nejednu pernou chvilku.

03_jaro05_bezobalu.indd 115

NÁMĚTY PRO VAŠI PRÁCI

Popis hry

Hra je určena pro družstva po 4–7 lidech. Vždy jeden člen je závodním vozem (kromě povinné výbavy má
s sebou vždy i pneumatiku), ostatní tvoří doprovodný tým. Obsazení závodního vozu a doprovodného
týmu se může podle potřeb mezi etapami měnit. Závodní vůz jede každou etapu zvlášť na čas (sčítají
se body za pořadí v jednotlivých etapách). Doprovodný tým veze všechny věci, mimo těch, které jsou
pro danou etapu povinným vybavením závodního vozu. Doprovodný tým jede v každé etapě po jiné než
závodní trase. Proto se musí snažit být na startu další etapy vždy v dostatečném předstihu. Do další etapy
může tým startovat jedině jako kompletní (závodník i doprovod) a samozřejmě se vší výbavou. Taktéž
pořadí v cíli se počítá, až když je tým kompletní. Za ztrátu či poškození materiálu jsou připsány předem
ohlášené penalizace. Nová etapa nemusí vždy začínat v cíli předešlé (ale usnadní to organizaci), trasy
pro závodní i doprovodné vozy jsou řádně a odlišně vyznačeny. Startovní časy jednotlivých etap jsou pevně stanoveny před startem závodu.
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The Wall –
Noc ve stěně

Milan Hanuš a tým projektu
Schody do nebe 1996, PŠL.
Zdroj: závěrečná zpráva z kurzu a zaslaný metodický materiál ke hře od Milana Hanuše.

zlatý fond her

Cíl

Dobrodružství, sebepřekonání, setkání s vlastním já.

Charakteristika

Program, při němž účastníci stráví noc zavěšeni v horolezeckých sítích ve skutečné skalní stěně.
Fyzická zátěž
Psychická zátěž
Počet hráčů

2
4
21

Čas na přípravu
4 hod.
Instr. na přípravu 3
Denní doba
pozdní
odpoledne,
noc, svítání

Čas na hru
Instr. na hru
Roční období

celou noc
6
léto

Terén
Materiál

Skalní stěna.
21 sítí, 36 lan, 30 úvazků, 30 přileb, 30 osem, 90 šroubovacích karabin, 60 plochých smyček, 60 prusíků, 4 horo kladiva, skoby a vklíněnce, 30 čelovek. Pro každého jednoho účastníka ještě: batoh, spacák, karimatku, 2 litry čaje, sladkost,
jablko.

Průběh programu

foto © Pepa Středa.

Záměrem programu je neopakovatelně a silně přetavit dosavadní autentické prožitky do nové kvality.
Jako proces je zvolen výrazný čin, který má neuvěřitelnou prostorovou dimenzi. Řekli bychom šířku
i hloubku. Ta představuje novou kvalitu v další části
projektu. Účastníci jsou pomocí instruktorů uloženi
na noc do horolezeckých sítí, kde mají rozjímat či
spát. Do jedné skalní stěny jsou umístěni všichni
účastníci. Je slyšet šumění lesa, vodního toku, ptáky a vítr, na okraji skály hraje ﬂétna. Vše ostatní je
v rukou účastníků. Po ranním rozbřesku jsou účastníci opět pomocí instruktorů spuštěni ze stěny.
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Místo uvedení: tzv. Hradní stěna Sokolohradu
(výška 40 metrů) v údolí řeky Doubravky.
Datum uvedení: 9. 6. 1996 (neděle)
Kurz: PŠL – Schody do Nebe 1996, kombinovaný
kurz pro studenty rekreologie FTK UP Olomouc.
Pobytová část (5.–10. 6.) se odehrávala na chatě
Doubravka, expediční část (11.–15. 6.) ve Vysokých Tatrách.

Po osazení všech 15 účastníků do stěny jsme ještě
všechny „projeli“, abychom se na místě přesvědčili,
že situaci zvládají dobře. Nad stěnou pak zůstali
spát tři instruktoři + jediná účastnice, která se nakonec „vzdala hlasování“, další tři instruktoři spali
rozptýleni mezi účastníky ve stěně.
Nečekaným vzrušením nad jinak poklidnou nocí byl
příchod bouře, který kolem čtvrté hodiny ranní přerušil nejen dosavadní sérii tropických dní a nocí kurzu, ale především spaní ve vertikále. Zahájili jsme
tedy řízenou evakuaci a proklínali zákon schválnosti, že přijdeme o ranní rozbřesk vysoko nad řekou.
A zákona schválnosti jsme si užili do dna, protože
sotva jsme v pořádku a kázni spustili dolů třetinu
účastníků, přestalo pršet a začalo se rozednívat
do nádherného dne.
Zkrátka a dobře jsme v pět ráno společně snídali
na vrcholu Sokolohradu, kochali se ranním rozbřeskem a dělili se o bujné zážitky. Ve skutečnosti
uběhlo jen pár hodin od okamžiku, kdy jsme začali
do stěny nastupovat, ale bylo znát, že jsme už jinde. Tento zážitek všechny přetavil. Vlastně – skoro
všechny – účastnice, která se nakonec do stěny
spustit nenechala, zůstala pro ten den trochu
posmutnělá… V závěrečné hitaci všech programů
kurzu se program The Wall umístil se skóre 4.92
na třetím místě.

Tímto programem vyvrcholily na pobytové části dvě
miniškoly: Miniškola lezení a Miniškola příprava
na expedici. Smyslem programu bylo především
sebepřekonání – každý účastník měl podle našich
přesných instrukcí strávit noc ve skalní stěně, zavěšen v síti. Šlo tedy o Schod (tak jsme nazývali
programy, které měly účastníky v nějaké oblasti posunout kvalitativně na jinou úroveň), psychologický
trénink na pobyt v exponovaném terénu Vysokých
Tater a současně vyžadující aplikaci celé řady poznatků ze všech předchozích lekcí obou miniškol.
V myšlenkové rovině tímto aktem vyvrcholil program KBJS (Konfucius, Buddha, Ježíš, Sokrates).
Do stěny se odešlo právě po ukončení jeho posledního dílu – setkání s Buddhou. Na konci programu
se většina účastníků (včetně žen) ostříhala do hola
a odešla do stěny. Vyvrcholila tím dimenze sebepřekročení, ukončení dosavadního bytí a hledání cest
vlastního seberozvoje. Tyto myšlenkové podněty
a praktické horo dílny šly ruku v ruce a je důleži- Milan Hanuš – vedoucí kurzu
té je i v těchto kontextech vnímat. Soulad myšlení
a konání byl pro experiment kurzu Schody do nebe
zásadní, vyjadřovala ho i metafora kurzu …schody
do nebe, schody do sebe…
Prakticky vše probíhalo tak, že skupina tří (!) instruktorů nainstalovala za 4 hodiny na kruhy a nýty ﬁxního jištění cvičných cest 21 sítí a ke každé
z nich vedlo nezávislé ﬁxní lano, sloužící k sebezajištění a případnému úniku slaněním. Účastníci
k jednotlivým sítím neslaňovali, ale byli spouštěni,
a to s batohem na zádech, ve kterém měli předem
určené potřeby: spacák, čelovku nebo baterku, dvojité krajíce na večeři a snídani, láhev se 2 litry tekutiny na pití; dále měli všichni úvazek, přilbu, dvě
šroubovací karabiny, slaňovací osmu, smyčky.
Od lana se účastník odvázal až v okamžiku, kdy již
byl přicvaknut k ﬁxnímu lanu a seděl v síti. Další
„banální úkony“ v síti, jako vybalení spacáku, vyzutí bot, nalezení do spacáku, event. toaleta) byla
již na šikovnosti účastníků. K jejich cti slouží fakt,
že za celou dobu programu nám ze stěny spadla
jen jedna jediná slaňovací osma, a to instruktorovi!
Časovým skluzem předchozích programů jsme začali účastníky spouštět do stěny při západu slunce
a poslední šli do stěny za hustého šera. Na druhou
stranu byla výhoda, že jsme měli sítí nainstalován
nadbytek, takže každý si mohl vybírat.
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Metodické poznámky k premiéře
The Wall – Noc ve stěně
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Mazeoleum
Cíl

Dobrodružství, nestandardní, originální a logické myšlení.

Zdeněk Beneš
a Martina Kamenská,
Vesmírná Odyssea 2001, PŠL.
Zdroj: Sborník premiérových
her a inovací 2001–2002, PŠL.

zlatý fond her

Charakteristika

Dobrodružná hra s akcentem na různé druhy myšlení, strategickou spolupráci a schopnost nalézat řešení v situacích, kdy se zdá být konec všem nadějím. Trénink logického myšlení a týmové spolupráce při
řešení zapeklitých archeologických hlavolamů, a hlavně poučení, že je třeba dobře poslouchat při výkladu
pravidel, že někdy lze díky schopnosti nestandardního myšlení nalézt správné řešení i jinak než klasicky,
že nestandardní řešení někdy vyžadují schopnost odolat tlaku okolí, a že nakonec může plody vaší práce
stejně sklidit někdo jiný.
Fyzická zátěž

3

Čas na přípravu

půl dne

Čas na hru

minimálně
5 hodin
2–3
léto

Psychická zátěž
Počet hráčů
Terén
Materiál

3
Instr. na přípravu 2–3
Instr. na hru
26
Denní doba
den
Roční období
Místnost, louka, les.
Datový projektor a PC nebo video, videokazeta nebo soubor s ﬁlmem Dobyvatelé
ztracené archy, diaprojektor, diapozitivy s fotograﬁemi Mayských pyramid a historických nalezišť, kostýmy pro archeologa Dr. Zimmermanna, Dr. Jonese a muzejní
asistentku, hudební aparatura, CD soundtrack z ﬁlmu Dobyvatelé ztracené archy,
připravená archeologická přednáška, kufr plný peněz (nebo alespoň se tak tvářící),
26 vypálených dlaždic (materiál: keramická hlína, řezbářská dlátka, jehla) se symboly mayského Bludiště, 4 mělké hliněné misky, 4 hliněné vázičky s úzkým hrdlem,
stovky metrů provázku, dřevěné kolíky na zatlučení do země, starodávná mayská
hliněná nádoba a pečetní vosk, ﬁnální artefakt, pár stovek korálků či perel či oblázků, starodávná Mayská mapa a k ní legenda s vysvětlivkami, a pro každý tým kopie
staré Mayské mapy, její aktuální počítačem rekonstruovaná verze pro orientační
běh v místě konání akce, velký arch symbolu k dané mapě, krumpáč a poštovní
papírová tuba s následujícím obsahem: velká (A3) mapa mayského Bludiště, velký
obrázek mayského Hlavolamu, malý (A4) slovník mayských hieroglyfů osazených
v Bludišti a malá mapa Bludiště (pro každou dvojici v týmu), několik tužek, provázek délky uhlopříčky celého Bludiště (opět pro každou dvojici jeden), a dostatek
čtverečkovaného papíru.

Libreto

Planetární archeologická společnost shromáždila všechny známé dobrodruhy současnosti za jediným
účelem – objevením a získáním legendárního mayského artefaktu, o němž se věří, že v sobě skrývá
odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec všeho. Nejnovější informace totiž vyjevily, že podle pradávného mayského kalendáře má v nejbližší budoucnosti dojít k nějaké významné události souvisejicí s daným
artefaktem. Ten, u koho bude v tom okamžiku v drženi, má šanci se dozvědět mnohé o vzniku a smyslu
tohoto světa. Někteří věří, že s tímto poznáním přijde i obrovská moc anebo alespoň velký materiální
prospěch. Všechny dosavadní pokusy o odhalení přesného místa, kde je artefakt uchován, byly neúspěšné.
Mnoho archeologů zahynulo. V hodině dvanácté se tedy Planetární archeologická společnost odhodlala
ke krajnímu řešení – k povolaní všech dobrodruhů ochotných se tohoto riskantního úkolu zhostit. Odměnou tomu, kdo artefakt ve zbývajícím čase přinese, je nehorázná suma peněz. Přijdete-li o minutu
později, má váš artefat však již jen hodnotu hodně starého haraburdí. Na vaši cestu budete vybaveni
všemi současně dostupnými informacemi a případně jejich aktualizacemi. Tak, jak se je bude dovídat nezávislý archeologický tým Planetární společnosti. Nedělejte si však velké iluze, informace jsou velmi kusé
a v terénu budete moci spoléhat více méně jenom sami na sebe.

03_jaro05_bezobalu.indd 118

11.4.2005 13:54:10

03_jaro05_bezobalu.indd 119

Co se procházení mezi místnostmi týká, jediná bezpečná cesta vede do místností, jejichž malý symbol
se na dlaždici uprostřed vyskytuje tolikrát, kolik
máte u sebe právě korálků. Pokud vašemu počtu
žádný symbol neodpovídá anebo pokud nemáte
u sebe korálek žádný, jste v průšvihu a nezbývá
vám, než se uchýlit k zoufale netradiční technice Dr. Jonese, kterou použil úspěšně například
při útěku z jedné z pyramid v Gíze. Jedná se o již
legendární „průchod zdí“. Přitomný Dr. Jones
názorně ilustruje. Je potřeba se rozběhnout
proti zdi (v reálu provázek natažený půl metru
nad zemí), a parakotoulem tento přeskočit. Prosté, leč účinné. Bohužel to lze využít pouze v situaci, kdy se místnost, v níž jste uvízli, nachází
na okraji Bludiště a dotýká se obvodové stěny.
Uvíznete-li v nějaké místnosti uprostřed Bludiště,
jediná bezpečná cesta ven znamená uprosit nebo
uplatit nějaký jiný tým, který místností prochází,
aby vás odnesl na zádech do některé z místností
na kraji, odkud již snadno vyskočíte. Po vyskočení
je možné se otřepat, dostat se k hlavnímu vchodu,
tam odložit všechny případné zbylé korálky, vzít
si jeden čerstvý – a vyrazit znovu. Do bludiště lze
bez omezení volat, ale není do něho vidět a nelze
si tedy skrz zeď nic podávat, ani ukazovat. Z Bludiště lze vyjít bez proskakování kdykoliv se nalézáte v původní vstupní místnosti, bez ohledu na to,
kolik máte korálků. Vystoupením z Bludiště je ale
všechny ztrácíte a po svém návratu si budete opět
muset vzít u vchodu jen jeden.
Vzhledem k tomu, že Bludiště je zpočátku nepředvídatelné, navrhuje vám naše společnost následující
bezpečnou strategii. Do Bludiště vstupujte zásadně
ve dvojčlenných týmech navázáni krátkým lanem,
jež symbolizuje pupeční šňůru. Obrázky starých Itzaiů, kteří tuto oblast na přelomu prvního tisíciletí
obývali, obsahují vyobrazení dvou postav spojených
takovouto pupeční šňůrou velmi často. Jste-li navázáni, jste duchy a bohy mayského Bludiště vnímáni
jako jeden člověk. První z vás proto může bez obav
vykročit do další místnosti (opět je třeba zdůraznit,
že i takto je jediná bezpečná cesta pouze ta, která
vede do místnosti určené počtem korálků). Může
se podívat, a pokud by vstup znamenal nějakou
nepříjemnost, může se bez problému vrátit. Korálky má dvojice jenom jedny, a tyto jsou uchovávány
u hráče, který cestuje až jako druhý. Ten je také tím,
kdo korálky přibírá, nebo ubírá. Proskakovat zdí je
potřeba ve dvojici naráz.

NÁMĚTY PRO VAŠI PRÁCI

Popis hry

Program začíná promítáním „dokumentárního“
archeologického ﬁlmu Dobyvatelé ztracené archy. Pouští se pouze úvodní 8minutová pasáž,
kdy Indiana Jones získává v jeskyni uprostřed
jihoamerické džungle posvátnou zlatou masku.
Promítání končí v okamžiku, kdy Indiana o vlas
unikne smrti, aby se ocitl tváří v tvář namířeným
indiánským šípům. Poté jsou účastníci pozváni
k největšímu dobrodružství všech dob, odehrávajícímu se v době, kdy výpravy obdobné té právě
shlédnuté byly poměrně častým jevem. (Otázky
„co na sebe“ je po právě shlédnuté ukázce možno
přejít s úsměvem významným mlčením). Poté, co
se přichystaní účastníci shromáždí, uvítá je kurátorka archivu Planetární archeologické společnosti
a zároveň představí dnešního řečníka, Dr. Zimmermanna, a dnešního zvláštního hosta, legendárního
a nestárnoucího Dr. Jonese. Tito dva potom drži asi
20minutovou přednášku s diapozitivy (například
o známém archeologickém nalezišti Chichen
Itza na mexickém poloostrově Yukatan), přičemž
účastníkům vysvětlí, proč jsou v sále přítomni
(viz motivace). Poté vybalí dva archy starého
papíru – na jednom z nich je kompletní plán mayského Bludiště, na druhém pouhý reliéf mayského
Hlavolamu s maličkou ﬁgurkou boha deště ChaacMol uprostřed. Slova se ujímá Dr. Zimmermann,
a vysvětluje účastníkům, co všechno se o Bludišti
a Hlavolamu ví. Ví se, kde je do Bludiště vchod a jaké jsou jeho celkové rozměry.
Bludiště sestává z 25 individuálních místností,
uprostřed každé z nich je na podlahové dlaždici vyryt velký hieroglyf, který symbolizuje účel dané místnosti. Kromě tohoto velkého hieroglyfu je na každé
dlaždici několik symbolů malých. Jedná se o symboly místnosti, do kterých lze z této místnosti
bezpečně vstoupit. Malý háček je v tom, že kromě
druhu symbolu je třeba sledovat ještě jejich počet.
Ten souvisí se skutečností, že do mayského Bludiště může bezpečně vstoupit jen ten, kdo má u sebe
jeden z posvátných korálků navlečený na příruční
šňůrce. Tento korálek je třeba vzít u vchodu do Bludiště, který se nachází uprostřed jedné z jeho stran
(půdorys bludiště je 5×5 metrů). V některých místnostech lze nalézt mělké misky plné korálků, z nich
je třeba si vždy po vstupu do této místnosti jeden
korálek přibrat. Naopak, v místnostech s vázičkami
s úzkým hrdlem je třeba do této vázičky jeden korálek odložit.
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Kromě hieroglyfů popisujících bezpečnou cestu
bludištěm bývá na některých dlaždicích vyryt ještě
jeden velký symbol. Ten je třeba vždy pečlivě překreslit, nejlépe na čtverečkovaný papír do čtverce
o straně 7×7 centimetrů. Po shromáždění všech
těchto symbolů by mělo být možné je vyskládat
do prázdného reliéfu mayského Hlavolamu tak, aby
čáry na nich nakreslené vytvořily jedinou nepřerušenou nekonečnou linii symbolizující cestu mayským
impériem. Čtvereček, který bude umístěn uprostřed
Hlavolamu na symbolu boha Chaac-Mol, je čtverečkem se symbolem, pod jehož originálem je v Bludišti ukryt hledaný mayský artefakt. Jediné, co zbývá
udělat, je dojít jej vykopat. Přitom je samozřejmě
stále potřeba dodržovat všechna bezpečnostní pravidla průchodu Bludištěm. S ohledem na mentalitu
starých Mayů je velmi pravděpodobné, že Hlavolam
bude mít právě jedno řešení a Bludištěm bude existovat právě jedna bezpečná cesta.
Co se stane mimo tuto bezpečnou cestu, nikdo
neví, ale před chvílí jste viděli dokument o tom, co
všechno se stát může. Na závěr je třeba jednoho
upozornění. Díky regulacím mexické vlády je každému týmu povoleno kopat v Bludišti jenom jednou a na jednom místě! Zde v této tubě naleznete
vše, co budete k vaší expedici potřebovat. Vaším
úkolem je do času T přinést a předat jednomu
z přítomných archeologů Planetární archeologické
společnosti hledaný legendární mayský artefakt.
Opozdíte-li se byť i jen o minutu, můžete si tu hromadu starého haraburdí nechat a žádná odměna
vám vyplacena nebude. Planetární archeologická
společnost rovněž neručí žádným způsobem za vaše zdraví, ani za váš život. Vyskytnou-li se nějaké
další informace, které by vám mohly při hledání
artefaktu pomoci, budou o nich zástupci vašich
týmů vždy informováni bezprostředně a všichni najednou. Odměna bude vyplacena pouze tomu týmu,
který přinese artefakt. Jděte, času je málo. Hodně
štěstí... a zazní „The Raiders March“ ze soundtracku Dobyvatelé ztracené Archy.
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Účastníci, kteří vyrážejí do Bludiště přichystaného
na louce u lesa netuší, že pokud se jim nakrásně podaří artefakt vykopat, nejsou zdaleka ještě
u konce. Po jeho předání zástupcům Planetární
archeologické společnosti se totiž z vázy po jejím
nešťastném upuštění (pokud ji někdo již nestačil
rozkopnout krumpáčem) vysype starobylá mayská
mapa, na níž je vyznačeno deset míst popsaných
mayskými číslicemi. Na přilehlém archu je potom
ke každé číslici přiřazen komplex 27 hieroglyfů odpovídajících symbolům známým z Bludiště. Nikdo
tomu nerozumí. Dr. Zimmermann zakroutí hlavou
a moudře usoudí, že první, co je třeba udělat, je
převést starobylou mapu na mapu moderní a použitelnou. Naštěstí žijeme v době mocné výpočetní
techniky. Dr. Zimmermann stočí mapu do papírové
tuby a podá ji Dr. Jonesovi se slovy: „Jonesi, hoďte ji do stroje!“ Za stroj poslouží instruktor s bednou, který ji obratem překlopí, a z vypadnuvší tuby
vytáhne Dr. Zimmermann kopii staré mapy, arch
s vysvětlivkami a moderní orientační mapu okolí
s vyznačeným umístěním číslovek ze staré mapy.
Pro každý tým jednu sadu. Víc nikdo nic neřekne,
neb není co. Je očividné, že honba za artefaktem
právě začala znovu. Poté, co někdo rozluští ty zatracené mayské hieroglyfy.
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Hra může mít rozdílný průběh, ale typicky lze
předpokládat, že po dobře udělané motivaci vyrazí účastníci plni elánu do Bludiště. Jak poplyne
čas a začne se ukazovat, že řešení nebude taková
brnkačka jak to vypadalo, začne narůstat hladina
frustrace a stresu. Eventuálně může dojít ke třem
základním scénářům.
1. Někdo najde správnou a bezpečnou cestu bludištěm a vázu s mapami vykope ve stanoveném limitu.
V tom případě hra pokračuje podle popisu s tím,
že pokud by administrátor hry viděl, že účastníci
mají méně než hodinu času do závěrečného limitu,
může použít ﬁntu zvanou „letní čas“, a tuto hodinu
času přidat s tím, že počítač udělal chybu. Tato ﬁnta zajišťuje účastníkům reálnou šanci na nalezeni
reálného artefaktu. Je důležité, aby 10 stanovišť
bylo umístěných tak daleko od sebe, aby se v žádném případě nedala ve zbývajícím čase oběhnout
s krumpáčem všechna (nebo mimo Bludiště žádné
vyhlášky mexické vlády neplatí), jedině, že by si je
týmy rozdělily mezi sebou, což je samozřejmě v jejich možnostech.
2. Nikdo cestu nenajde a vázu nevykope. Hra je prohlášena za skončenou, neb je po limitu. Frustrovaní
účastníci požadují důkaz řešitelnosti. Doporučuje
se odejít na večeři. Řešení lze demonstrovat ráno
při rozboru. Pouze v nouzi nejvyšší, kdy frustrace
přeroste v agresivitu, je možno řešení vyjevit v sebeobraně (proto je třeba je tak dobře znát zpaměti,
neb nějaký tahák vám rozlobení účastníci určitě
nepovolí). Tento konec není sice nejbáječnější, ale
je zcela reálný. Někdy dobrá vůle zkrátka nestačí,
a poté, co je řešitelnost Bludiště i Hlavolamu demonstrována, nemůže nikdo namítat, že to nešlo,
a přemýšlet může pouze o tom, kde udělal chybu.
Někdy jsou poučení z věcí, které se nám nepodaří, větší, než z těch, které se nám podaří. Nicméně,
snahou administrátora hry je, aby se někomu tu
vázu vykopat podařilo. Prostředek, který má k dispozici, je postupné zveřejňování jednotlivých částí
Hlavolamu, v nouzi nejvyšší lze Hlavolam zveřejnit
zhruba 30 minut před vypršením limitu celý s tím,
že se jej podařilo vyřešit týmu výzkumníků Planetární archeologické společnosti, který rovněž pracuje o zlom krk v útrobách starobylé knihovny. Zájem
na nalezení artefaktu mají všichni. Návod k cestě
Bludištěm se však nevyjevuje!
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Metodické poznámky

MAZEOLEUM je hra vysoce náročná na přípravu. Zapomeňte na to, že si prostě vypůjčíte herní pomůcky, a za dvě hodiny poté budete hru někde uvádět.
Předně, je potřeba dopředu vědět, kde a pro kolik
účastníků chcete hru hrát, a kolik máte k dispozici
času. Jako úplně první věc je potřeba, abyste si vyzvednuté materiály rozložili v obýváku, vzali si tužku
a papír, a zkusili si vyřešit jak Bludiště, tak Hlavolam.
Mělo by vám to zabrat nejvýše 2 hodiny. Pokud vám
to zabere celý den, pak možná uvádění MAZEOLEA
není pro vás, jelikož při jeho uvádění budete muset
vysvětlovat jasně poměrně složitá pravidla, odpovídat na otázky týkajících se těchto pravidel a nedej
bůh, abyste povolili něco, co povolit nesmíte anebo
obráceně. Kromě toho se vám může stát, že vás dav
frustrovaných účastníků přinutí demonstrovat správné řešení, a běda vám, pokud je nevysypete z rukávu
jako že to je ta nejprostší věc na světě. Přestože oba
hlavolamy nejsou nějak šíleně složité, jsou vybrány
tak, aby se při jejich řešení všichni řádně zapotili,
a vyřešili je jen ti nejschopnější. Tolik frustrovaných
a zároveň do řešení zažraných lidí jako ve ﬁnální fázi
MAZEOLEA moc často pohromadě neuvidíte. Zároveň je pro vás důležité znát přibližně čas potřebný
k vyřešení obou problémů, jelikož od tohoto času
se bude odvozovat časový limit, který poskytnete
účastníkům.
Kromě očividných příprav, jako je sehnání videokazety a soundtracku, kostýmů pro archeology, kufru
peněz pro vítěze, a ﬁnálního artefaktu, vás čeká
příprava méně viditelná. Je potřeba projít předem
celý terén v okruhu 30 minut kolem místa, kde
chcete hru hrát, a vytipovat 10 lokalit, kam mohou
účastníci přiběhnout s krumpáčem a kopat, aniž
by to někomu vadilo. Tyto lokality je třeba zakreslit
do moderních orientačních map. Je potřeba vybrat
jednu lokalitu, kde zaručeně kopat budou, a tam
včas s předstihem zakopat váš artefakt a na povrch
umístit hliněnou desku s vyobrazením boha deště
Chaac-Mol (deska č. 26). Obdobně musíte vybudovat
na louce před objektem mayské Bludiště z 25 hliněných dlaždic, a pod tou správnou zakopat vázu s originálem staré mayské mapy a její legendou. Vázu
je třeba zakopat tak, aby vás u toho nikdo neviděl,
a včas, aby se stačila vzpamatovat tráva. Uděláte-li
na daném místě bordel z hlíny, nikdo nemusí řešit
žádný hlavolam, a může rovnou kopat (což není nutně chyba, ale je lepší se tomu vyhnout). Celé Bludiště
je třeba obehnat provázkem ve výši zhruba půl metru nad zemí. Je třeba shromáždit veškerý materiál
a pomůcky pro všechny týmy. A v neposlední řadě si
procvičit úvodní motivaci a výklad pravidel. Velikost
Bludiště by měla být taková, aby se všichni trochu
pohybovali, ale zároveň aby se zbytečně nenatahoval čas potřebný k řešení. Desetimetrové vzdálenosti
mezi místnostmi odpovídají zhruba třem hodinám
potřebným k řešení Bludiště a Hlavolamu. Úvodní
motivace a vysvětlování pravidel zabere asi hodinu.
Od rozkopnutí vázy s mapami by do skončení hry
měla stačit hodina, je-li artefakt zakopán zhruba
15 minut od střediska.
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3. Nikdo cestu nenajde, ale některý účastník buďto
proskočí zdí nebezpečným způsobem anebo jinak
poruší doporučená pravidla pro bezpečné cestování v Bludišti, tipne si, kde by to tak asi mohlo být,
a vázu vykope. Tento scénář je téměř ještě lepší,
než scénář č. 1. Totiž ve chvíli, kdy někdo vezme
krumpáč, a vydá se kopat, život kolem se zastaví
a všichni ho napjatě sledují. Pokud začne kopat
na místě, kde všichni tuší, že by mohl artefakt (oni
nevědí, že je to jenom váza) být, a kam se mají
všichni Bludištěm dostat, jsou všichni frustrováni:
„Jak se tam dostal?“ A ti, kterým je jasné, že to
nebylo po bezpečné cestě, po které se všichni
až dosud snažili chodit, jsou rozlobení. A to tak,
že někteří velmi. Takovéto porušení morálky (a dle
přesvědčení mnohých i pravidel) je prostě nepřípustné. Fór je v tom, že dotyčný sice vykopal vázu,
ale když se ukáže, že to ještě není artefakt, mnozí
oživnou, hořkost sice zůstane, ale vztek je vystřídán snahou dobrat se tedy konečně toho řešení
a přinést tu skutečnou věc. Mapový rébus, který
před nimi leží, je o poznání jednodušší než Bludiště
a Hlavolam, a do té hodiny by jej někdo měl vyřešit
bez problému. Navíc, rébus v sobě skrývá řešení
Bludiště, čímž odpadá potřeba komukoliv demonstrovat existenci řešení, a mnozí se tlučou do hlav
sami v různých koutech. A zároveň radost z toho, že na věc konečně přišli, zatlačuje do pozadí
pachuť předcházejícího neúspěchu a skutečnosti,
že na to vlastně nepřišli. Chování jednotlivců v průběhu hry a debata o morálce a pravidlech se odkládá na ráno, až hlavy vychladnou. Ráno při rozboru
je dobře účastníky nejprve nechat vyříkat všechny
své frustrace a připomínky. A pokud to někdo již
neřekl za vás, na konci diskuse se zeptejte, co bylo
včera odpoledne zadáním. Pokud vám nikdo neodpoví, tak odpovězte, že:
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Cílem nebylo vyřešit Bludiště a Hlavolam, ale
PŘINÉST VČAS ARTEFAKT. Jediné pevné pravidlo
bylo, že v Bludišti smí každý kopat jenom jednou,
a že není vidět skrz zeď. Všechno ostatní bylo jenom popisem bezpečné cesty, která (a to je důležité!) existovala. Jak však snad názorně ilustroval
včerejší dokumentární ﬁlm o Indianu Jonesovi,
někdy se člověku může poštěstit přežít a získat to,
co hledá, i když z té bezpečné cesty vybočí. Bezpečná cesta však byla adoptována mnohými jako
pravidlo, a stala se jakýmsi morálním přikázáním,
kterého se všichni alespoň snažili dodržovat. Proto vás všechny porušení této morální „dohody“
tak pobouřilo. Problém je v tom, že nikdo z vás,
jak tu sedíte, jste tuto morální dohodu stejně nedodržovali. Nepohodlné postupování ve dvojici
s provázkem jste opustili poměrně záhy, a začali
jste běhat bludištěm držíce se za ruce, a někteří
i jednotlivě s tím, že když znáte cestu, tak není třeba na tu bezpečnost dbát. Mnozí z vás chybovali
v postupu s korálky, ať už vědomě, či nevědomky.
Mnozí z vás se zastavovali a opisovali si hieroglyfy z tabulek i v místnostech, kterými měli pouze
probíhat. Je zajímavé, že vás všechny pohoršilo
až to, že někdo toto porušení nepsané a nevyřčené morální dohody dotáhl o krok dál a vzal si
k tomu krumpáč. Mimochodem, jestlipak se osoba,
která vykopala vázu, stala i osobou, která nakonec získala ﬁnální artefakt?

11.4.2005 13:54:14

123

Je velmi pravděpodobné, že vás po těchto slovech nebudou mít účastníci rádi. Důležité je, že si
po dnešním dnu ale budou alespoň chvíli pamatovat, že je třeba se v životě dobře soustředit na to,
aby člověk vždy rozlišil, jaká jsou pravidla daná,
a jaká jsou pravidla, která si na sebe uvalíme sami,
aniž by je po nás někdo vyžadoval. A jestli nám ono
samouvalení nejrůznějších pravidel a zákazů nebrání někdy v nalézání řešení problému. Zároveň může
být velmi poučné, že někdy proﬁtujeme všichni z toho, když někdo z nás poruší ona nepsaná pravidla
(a někdy i když poruší pravidla psaná). A rovněž vědomí, že ten, kdo pravidla poruší, nemusí být nutně
tím, kdo sklidí plody tohoto svého úsilí a rizika. Aby
bylo možné říci účastníkům do očí takový závěr, je
extrémně důležité dávat si při vysvětlování pravidel pozor na každé slovo a rovněž hlídat své odpovědi na otázky účastníků ohledně toho, co se smí
a nesmí v průběhu hry. To nemusí být vždycky úplně jednoduché, zejména když se jedná o přímou
otázku. Někdy je jediným řešením pokrčení ramen,
neboť administrátor nechce nikoho nabádat k „porušování“ pravidel. Zároveň však toto „porušování“
nemůže nikomu zakázat, jelikož tím by z pravidla
nepsaného udělal pravidlo psané, a za porušení
pravidla psaného musí následovat sankce. Trestání
nepsaných pravidel je na duších mayského bludiště, a nad jejich chováním nemá kontrolu nikdo.
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Vzhledem k omezené možnosti volného pohybu
s krumpáčem v okolí Doubravky jsme na 2001:
Vesmírné Odyssee hráli první variantu s Bludištěm rozmístěným na louce. Dalším důvodem
pro tuto volbu byla skutečnost, že jsme hráli hned
druhý den a bylo potřeba naznačit účastníkům,
že přestože mají všichni za sebou stovky her z nejrůznějších pionýrských táborů, v našich hrách jde
o něco víc, než jen o příjemně strávené odpoledne. Obrovský kus práce při přípravě odvedla Martina Kamenská, která strávila několik dní vyrýváním a vypalováním hliněných dlaždic se symboly
hieroglyfů a jejich překreslováním na nástěnnou
hieroglyﬁckou malbu. Této malby bylo využito při
motivaci, jelikož uvádějící archeologové se nemuseli odkazovat na kus někde vyhrabaného papíru,
ale mohli vše ilustrovat přímo na této nástěnné
malbě, čímž mimo jiné bylo účastníkům poprvé
naznačeno, že ta stěna tam nevisí jen tak, ale
že se nějak dotýká veškerého dění, které na kurzu probíhá. Znovu se ukázalo, že kvalita herních
pomůcek ovlivňuje do značné míry nasazení
a zapojení účastníků do hry. Hlavním cílem MAZEOLEA na kurzu bylo nějak provázat vzájemně
další kurzovní dění a některé hlavní myšlenky
kurzu. Jednou z použitých metod byl výběr ﬁnálního artefaktu. Do země byl zakopán černý monolit o stranách o poměru 1:4:9 (znalci díla A. C.
Clarka rozumí), na němž bylo na jedné z úzkých
stran vyryto malé sériové číslo „42“ (znalci díla
D. Adamse rozumí). Symbolika černého monolitu
je zřejmá, naznačuje jednu z možných odpovědí
na otázku vzniku inteligentního života na planetě
Zemi, tak jak je slibováno v motivaci k MAZEOLEU.
Zároveň je tento monolit centrálním artefaktem
románu 2001: Vesmírná Odyseea. Sériové číslo
„42“ je potom omylem vykládáno jako ona odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec všeho, což
je opět velmi relevantní pro náš kurz, jelikož jeho
dramaturgie pracuje intenzivně s díly Stopařův
průvodce po Galaxii a Restaurant na konci vesmíru, kde má číslo „42“ centrální význam. Tento černý monolit byl po svém vykopání umístěn
uprostřed sálu na Doubravce, aby jej každý viděl
a každý o něj následující dny zakopával. O pár dní
později byl v noci tajně nahrazen svou dutou kopií, a když o něj jeden z účastníků zakopl, vypadlo
z monolitu nepopsané CD. Toto bylo ihned vloženo do připraveného PC a z datového projektoru
se na plátno začala promítat úvodní sekvence ﬁlmu 2001: Vesmírná Odyssea, kde je znázorněno,
jakým způsobem černý monolit ovlivnil v prehistorických dobách vznik inteligence mezi hominoidy, a kde se do vzduchu vržená kost symbolizující
první použitý nástroj přemění na raketoplán. Této
projekce je potom odpoledne využito pro motivaci ke hře DEEP BLUE, která adresuje další obdobný
moment v dějinách planety Země, a to vznik umělé inteligence vytvořené lidmi.
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Metodické poznámky k premiéře
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Co se průběhu hry týká, po úvodní motivaci vyrazili všichni do Bludiště podle očekávání, a po dvou
hodinách jím stále ještě bezcílně bloumali. Někteří se přiblížili k řešení více, někteří méně, ale
výsledným scénářem byla výše popsaná varianta
č. 3. Včetně reakcí účastníků. A včetně skutečnosti, že účastník, který vázu vykopal, nakonec nebyl
členem vítězného týmu. Někteří z účastníků neměli po ranním rozboru hlavního administrátora
hry rádi, ale když se jim posléze podobná věc stala podruhé po skončení hry DEEP BLUE, všichni
pochopili, že se vše děje „pro jejich dobro“. Lehkým nedostatkem bylo, že hra byla nachystána
pro 6 týmů, což při počtu účastníků znamenalo
několik pětičlenných týmů, kdy jeden člen musel
sedět venku před Bludištěm a čekat, až ostatní
přinesou nějaké hieroglyfy, aby mohl pomáhat
se skládáním mozaiky. Tento nedostatek však
s postupujícím časem ztrácel na významu, neboť
poté, co už byla většina hieroglyfů shromážděna,
byli si všichni členové týmu opět rovni. Největším
problémem hry byl příliš krátký čas, který jí byl
ve scénáři vyhrazen, a i přes intenzivní snahu
administrátora se nepodařilo zabránit tomu, aby
nedošlo k obětování večeře některými účastníky. Což bohužel rozbouralo plány dalším členům
týmu, kteří si chystali poklidný a nostalgický večer s povídáním o dětství (krupicová kaše se jak
známo špatně ohřívá). Celá hra trvala 4,5 hodiny,
bylo třeba použít všech zkracovacích ﬁnt a rovněž
„letního času“. Optimální by bylo bývalo, kdyby
hra mohla trvat hodin alespoň 5 hodin. Tak velký
časový interval však mezi dvěma jídly ve scénáři
neexistoval a jelikož se jednalo o premiéru, nebylo jisté, zdali tolika hodin bude skutečně třeba.
V každém jiném ohledu však hra dopadla mimořádně úspěšně (z pohledu autora), jen je třeba
ještě jednou poděkovat Bodiemu za shovívavost,
kterou projevil, když mu účastníci krumpáčem
zmasakrovali jeho oblíbenou vázu (Full refund
a láhev Everest whisky k této shovívavosti zajisté
alespoň trochu přispěly).

Zdroj informací
• Abbot, R. Alice Maze 1, www.logicmazes.com
• Mayan Mayhem ﬁrmy DaMert,
• použity hieroglyfy z www.halfmoon.org/syllabary.html
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FOTO HÁDANKA

Pepa Středa

fotohádanka

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. Správné odpovědi
budou slosovány a vítěz získá knihu básní od kreslíře našeho časopisu Ondřeje Tůmy: Verše.
Doufám, že vás fantazie dovede
i tentokrát ke správnému tipu
a těším se na vaše odpovědi.

Fotohádanka z minulého čísla
Ano, byla to část ciferníku věžových hodin (navíc průsvit zezadu), konkrétně ze vstupní brány opevnění
v Mělníku, kde je teď mimochodem doporučeníhodná čajovna-galerie.
Tentokrát jste se treﬁli téměř stoprocentně, nástěnný kalendář s panoramatickými snímky z Nového Zélandu vyhrává Petr Švanda z Prahy 5.
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INSPIROMAT
V tomto čísle Inspiromatu bych se rád pokusil
nabídnout ani ne tak techniky a postupy zážitkové pedagogiky, ale několik myšlenek vztahujících se k určitým trendům v naší praxi. Činím tak
právě v této rubrice Gymnasionu hlavně proto,
že na rozdíl od textů, jež čtete v rubrice Teoretník,
se nejedná o důkladně ověřené pravdy a vědecky podložená tvrzení, ale o úvahy, jež by mohly
inspirovat k další diskusi o tématu, kterému
v tuto chvíli přikládám jistý význam. Domnívám
se, že při hledání dalších cest rozvoje zážitkové
pedagogiky je nutno hledat takříkajíc „mimo náš
vlastní rybník“, o jednom takovém přístupu bych
se rád zmínil. A nezapomenu ani na praktický zákusek na závěr.

Vedoucí rubriky:
Mgr. Luděk Šebek (1968), přednáší
na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci
(bezpečnost, horolezectví, zahraniční
systémy výchovy v přírodě, kooperativní
a simulační hry), člen Horské služby ČR
a ČHS. sebek@sovice.net

Luděk Šebek

foto © archiv Richarda Vantucha
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KRAJINA
Rychleji, níže, prázdněji?

Jeden můj přítel se se ženou a s kamarády vydal
na měsíční túru s průvodcem v kanadských Skalistých horách. Asi třetí den pochodu došli k vysoko položenému jezeru. Horské stráně se v zrcadle
křišťálové hladiny slévaly s obrazem majestátních
štítů, ve vzduchu se mísila vůně pryskyřice s vůní
záplavy květin. Ticho, ticho, ticho. Shodili batohy,
zchladili nohy ve vodě, která si ještě dobře pamatovala nedávné časy, kdy byla ledovcem, a plácli
sebou do trávy na břehu. Chvíli odpočívali, povídali
si. („Jo jo, mámo, to jsou panorámata, co?“) Snědli
svačinu a začali se pomalu chystat, že vyrazí zase
dál. Ne tak jejich průvodce. Ten seděl a k odchodu
se zcela očividně neměl. „Tak co?“ pohodil si můj
přítel baťoh na rameni. „Kam jdeme dál?“ „Nikam,“
dostalo se mu stručné odpovědi. Všichni se po sobě rozpačitě dívali a hlavou jim jako správným manažerům běželo něco v tom smyslu, že za ty peníze
by v tom těžce urvaném čase měli vidět co nejvíc.
„Vidíte tohle místo?“ „Jasně, super jezero.“ „Ne.
Já se ptám, jestli to místo vidíte doopravdy. Jestli
jste ho nechali, aby k vám mluvilo, aby se dotklo
vašeho srdce. Prostě přestaňte tlachat, najděte si
každý svoje místo, sedněte si na zadek a dopřejte
si ten luxus jen tak se dívat. Dnes dál nejdeme.“
Poslechli a o téměř měsíc později mu poděkovali.
Celý ten měsíc po svých a posléze na lodích společně putovali krajinou. Díky těm pár jednoduchým
slovům a dostatku moudrosti, aby se pokusili je
přijmout, nabyla jejich cesta hodnotu, se kterou
nikdo z nich předem nepočítal. Chtělo to kousek
pokory a zvláště zpočátku trochu sebeovládání.
Když jsem poslouchal mého přítele vyprávět, napadlo mě, že jeho zkušenost není nepodobná zkušenosti člověka, který vezme na návštěvě při čekání
na kávu do ruky knihu a přestože chtěl původně
jen zběžně přelétnout ilustrace, na nějaké straně
se začte a kniha jej pohltí. Půjčí si ji a cestou domů
se nemůže dočkat, až se znovu pustí do čtení. Když
ji jde vrátit, učiní tak s poděkováním. Za setkání
s ní, za čas, který s ní mohl strávit, za to, jak ovlivnila jeho pohled na svět. Také kniha je krajinou.
Uvědomil jsem si, že méně čteme z podobných důvodů jako méně vnímáme místa, jimiž procházíme,
nebo na nichž prodléváme. Ne z nedostatku času,
ale z lacinosti našich preferencí.

Všechno, o co doba ústy reklamy žádá, má být
k mání rychle a pokud jde o opravdu dobré zboží,
zcela bez úsilí. Poslušný televizní divák se oblepí
speciálními náplastmi, připlácne si na břicho speciální přístroj a spokojeně přihlíží, jak to všechno
za něj hezky hubne. Obecný trend se bohužel nevyhnul ani oblasti výchovy v přírodě a podle mého
názoru způsobuje zrychlení vzájemného vzdalování
prázdninové pedagogiky a profesionálního vzdělávání. Dovolím si protentokrát nechat prázdninovou
pedagogiku převážně stranou a budu se zabývat především oblastí profesionálního vzdělávání
a zážitkově pedagogických programů pro školy.
K prázdninám totiž, myslím, přistupujeme většinou
stále jako k prostoru, který jsme připraveni sami
zaplnit vším, co pokládáme za hodnotné, ale na co
se v běhu normálních dní nezmůžeme.
Naopak programy profesionálního vzdělávání a bohužel nejen ony, ale i programy pro školy, mají rostoucí tendenci řídit se výhradně heslem „v nejkratším možném čase co nejvíce za co nejméně peněz“.
Co nejvíce adrenalinu, co nejextrémnější zážitky, co
nejrychlejší a nejsnazší učení. Takový outdoorový
trénink týmové spolupráce, který by podle uváděného obsahu a cílů byl před třemi lety kurzem nejméně čtyřdenním, se dnes prodává jako program
dvoudenní. Čas je drahý. „Náš milášek!“ šeptají si
asi dnešní Glumové v uměle osvětlených jeskyních
světa byznysu.
Mám dojem, že ruku v ruce s tímto trendem jde
úpadek slov. Slova v review, na která není čas,
se stávají mělkými či prázdnými. Jestliže namísto
toho, abychom řekli, co nás v tom, jak spolu mluvíme, odrazuje, uráží, zraňuje, znechucuje, mate nás,
pomáhá nám, těší nás či povzbuzuje, proneseme
něco jako „naše komunikace je dobrá, ale mohla by
se ještě zlepšit“, vytvořili jsme ze slova komunikace
prázdné slovo. Takové prázdné slovo zavalí všechny
cesty k poznání, stane se balvanem bránícím možnému růstu. Kdyby nezaznělo, bylo by lépe. Když si
potom na závěr na otázku, jak uplatníme získaná
poznání v další aktivitě, odpovíme, že budeme lépe
komunikovat, stává se celý cyklus učení podle Kolba fraškou.
Zdá se, že v tomto kontextu stojí za to zabývat
se myšlenkou hledat přístup, který by nás přenesl nad ustálený model učení zážitkem na úroveň,
která by byla založena na spoluvytváření hodnoty
prožitku.
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Tab. 1: Přehled kompetencí dle konceptu Building Learning Power

Klíčová kompetence

Schopnosti

K tomu slovník

Výklad dle prof. Claxtona

RESILIENCE

perserverance

vytrvalost, úpornost, stálost schopnost vydržet
a vyrovnat se s pocity
provázejícími učení

odolnost, pružnost,
nezdolnost, houževnatost

managing
distructions

schopnost mít
pod kontrolou rušivé vlivy
(pozn. aut.)

schopnost rozeznat
a omezit rušení

být připraven, ochoten
a schopen upoutat
se k učení

noticing

všímavost, pozornost

schopnost vycítit potenciál

absorption

pohlcení, vstřebání, zaujetí, ﬂow, potěšení ze stavu
pohroužení, zabrání
pohlcení, schopnost zabrat
se, nechat se unést

RESOURCEFULNESS

questioning

zvídavost,
schopnost ptát se,

nápaditost, důmysl,
vynalézavost, důvtip,
pohotovost

capitalising

schopnost využít, přeměnit využívání dostupných
na kapitál
zdrojů

být připraven, ochoten
a schopen učit se různými
cestami a způsoby

making links

propojování, hledání
souvislostí, vztahů

schopnost nalézat logické
vztahy, snaha o relevanci
a smysl

reasoning

schopnost uvažovat,
dedukovat

pečlivé, přesné a metodické
myšlení

imagining

schopnost představit si,
vizualizovat

umění používat
představivost při projekci
učení

planning

umění plánovat učení

schopnost předem vymyslet
postup pro učení

přemýšlivost, přemítavost, meta-learning
hloubavost, rozjímavost

učení o učení

porozumění učení jako
takovému a také sobě
samému jako učícímu
se člověku

být připraven, ochoten
a schopen vnést
do vlastního učení větší
míru strategie

distilling

schopnost vytáhnout,
vygenerovat myšlenku,
úvahu z dřívější úvahy

schopnost vyvodit si
poučení ze zkušenosti

revising

připraven korigovat,
přehodnotit, vylepšit

schopnost monitorovat
a „za pochodu“
přizpůsobit postup

Překlad dle slovníku

inspiromat

Výklad dle prof. Claxtona

REFLECTIVENESS

RECIPROCITY

interdependence vzájemná závislost

oboustrannost, vzájemnost, collaboration
reciprocita
být připraven, ochoten
a schopen učit se sám
i s druhými lidmi
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schopnost jít pod povrch,
hledání odpovědí na otázky
typu: Jak to? Co když?

vyvážení samostatnosti
a schopnosti socializace

spolupráce

umění učit se společně
s druhými

empathy and
listening

empatie a naslouchání

schopnost vcítit
se do způsobu myšlení
druhých

imitation

napodobování, přejímání

přejímání návyků a postojů
jiných lidí
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Zajímavé možnosti skýtá koncept Building Learning Platforma naznačená výše uvedeným slovníčkem je
Power, (BLP) britského pedagoga Guye Claxtona místem, kde se mohou setkat učitelé, žáci a dobpřednášejícího na Bristolské univerzitě. Profesoru rodruhové ku prospěchu jedněch, druhých i třetích.
Claxtonovi a jeho spolupracovníkům se jeví jako zá- Je místem, na němž se učení setkává s dobrodružsadní snažit se umožnit a pomoci člověku rozvíjet stvím a kde se navzájem prolínají.
se coby učící se osobnost. To je něco trochu jiné- Učit se doopravdy, s poctivým zaujetím a s perho než budování schopnosti člověka naučit se více spektivou úspěchu a radosti stejně jako nezdaru
a snáze. V Claxtonově pojetí je podle mého názoru a porážky podnikat výpady na neznámou půdu věučení nejblíže něčemu, co bychom mohli nazvat ži- dění, to je dobrodružství.
votní postoj.
A naopak, žádný hotový dobrodruh, co já vím, z nePro další uvažování nám může posloužit slovníček be nespadl. Tím se člověk stává postupně. Jak u sekompetencí, jež by podle bristolských pedagogů be rozvíjí výše uvedené kompetence, může mu to
měly být budovány a který uvádí Tabulka 1 na ved- pomáhat u sebe vytvářet lepší předpoklady pro nejrůznější vykročení do nejistoty, na cesty za možnýlejší straně.
mi tajemstvími. S každým uskutečněným skokem
Teď mi na okamžik dovolte, abych se krátce vrátil přes širokou louži s nejistým výsledkem, každou
k úvodnímu vyprávění o zkušenosti mého přítele výpravou do tajemného pralesa za městskou skládz putování kanadskou horskou krajinou:
kou, každým požádáním ženy či muže v sále při
vesnické tancovačce o tanec, každou absolvovanou
zkouškou se člověk učí snáze a lépe přijímat nejistotu. A je-li při tom nucen zapojovat svůj důvtip,
Putování, učitelé,
prokazovat houževnatost, spolupracovat, přemýšlet
žáci a dobrodruhové
a dedukovat, stane-li se, že je činností zcela pohlcen a unášen tak, že ztratí pojem o čase a okolním
Slovo putování se o kořen dělí se slovem pouť. Pouť světě, je možné, že se mu to zalíbí. A začne-li tyto
jako taková má pak v povaze hledání. Hledání ta- nejisté situace, příběhy s otevřeným koncem a cesjemství a hledání smyslu. Hledání smyslu by mělo ty s nejasným výsledkem vyhledávat, pak se stává
být podstatou učení. Tedy společnou věcí žáků dobrodruhem. Skutečným dobrodruhem. Poctivost
a učitelů. Jenže na to není většinou čas. Vidíte, mi- a vytrvalost v hledání smyslu, v propojování polánkové, tu fůru, co se tu toho musí naučit? Tak ne- znaného s novým jej potom dělá člověkem, u nějž
zdržujte, nepřekážejte a jděte támhle stranou, tady se dobrodružství snoubí s učením a osobnostním
se bude dělat pedagogika, až budou třísky lítat!
růstem. To jej odlišuje od dobrodruha – konzuOd hledání tajemství jsou zase na světě dobrodru- menta. Řekl bych, že životní cesta prvního směřuje
hové. Nikdo by nebyl takový kanón na objevení k moudrosti, cesta druhého k rozčarování.
hezky vzrušujícího tajemství jako řádný a věci znalý Takto nazírána je dobrodružná výchova vážná věc.
dobrodruh! Jenže to mají ti dnešní dobrodruhové Něco, co se nedá poctivě dělat s rukama v kapsakramentsky těžké. Do všeho jim strkají nos různí sách na základě přečtení instruktorského manuávšelijak institucionalizovaní objevitelé, vědci, bada- lu se schématem cyklu učení podle Kolba na třetí
telé a výzkumníci, kteří mají hledání a odhalování straně. (Opět nemám, jak je doufám čtenáři jasné,
tajemství tohoto světa takříkajíc v popisu práce v žádném případě v úmyslu zpochybňovat existena na rozdíl od chudáka dobrodruha jsou za to ješ- ci a profesionalitu poctivých instruktorů.)
tě placeni. Dobrodruhům vykázaným do adrenali- V principiálním spojení učení a dobrodružství
nových rezervací nezbývá než houpat se bezcílně za předpokladu účastníkova přijetí zodpovědnosti
na lanech a bunjee gumách.
za vlastní růst může být nenápadná cesta, kterou
(Byť objektivnost není zjevně cílem těchto odstav- zážitková pedagogika proklopýtá bez ztráty tváře
ců, musím pro pořádek samozřejmě uznat existenci dekádou konzumu, již prožíváme. Osobní investice
skutečných učitelů, zapálených studentů a oprav- vložená do tohoto spojení je tím, co vytváří cenu
dových dobrodruhů.)
každého objevu, skoku, výstupu, ponoru či sjezdu.
Budeme-li servírovat programy, které osobní investici do vlastního učení a růstu na straně účastníka
nevyžadují, sloužíme společenskému úpadku, ať
mluvíme o progresivních metodách a neotřelých
pedagogických postupech jak chceme.

Literatura
• Claxton, G. (1999). Wise up.
Stafford: Network Educational Press Ltd.
• Claxton, G. (2002). Building Learning Power.
Bristol: TLO Limited
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Abychom i tentokrát aspoň částečně uspokojili ty, kdo v Inspiromatu hledají především praktické návody, zde je alespoň
jeden na závěr. Věřím, že čtenář
v něm najde náznak odpovědi
na otázku, jak by mohlo zohlednění pedagogického přístupu
profesora Claxtona ovlivnit programový design.
Někdy z podzimu jsem přemýšlel o tom, že jsou dovednosti
a věci, které umím jen na kurzech. Rozhodl jsem se, že začnu
zkoušet importovat zajímavé
věci z mého instruktorského
světa do světa, který sdílím
se svou rodinou.
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Lipnická hra na odpolední vycházku
pro jednoho tatínka s jedním prvňáčkem:
Motto: Já NECHCI jít na procházku!!!

Místo: Kdekoliv, jen tam musí být
co sbírat. Tomu se dá samozřejmě napomoci.
Materiál: Dvě vysílačky nebo
dvě elektronické chůvičky nebo
dva mobilní telefony s handsfree,
přilba s plexi štítem nebo lyžařskými brýlemi, maska s dýchací
hadicí, rukavice, větší sněhule
nebo nějaké pevnější boty a něco,
co by se při troše představivosti
dalo nazvat skafandrem, nástroj
na sběr vzorků – podavač zapadlých předmětů pro babičky, kbelík, jednoduchá dětská fyzikální
laboratoř. Videokazeta s ﬁlmem
Apollo 13, jiný sci-ﬁ ﬁlm.
Motivace: Den či půlden předem
promítneme ﬁlm Apollo 13. Těsně před akcí pak ještě pustíme
z videa povinnou pasáž současných sci ﬁ ﬁlmů – prostřih na „viděno očima robota“. Bývá to
vlastně obrazovka, zpravidla jsou
tam nějaké souřadnice, tu a tam
obrazem proskočí text, robotové
násilníci tam mívají ještě zaměřovací kříž. Důležité je, že celý obraz je nějak zabarven (do oranžova, do zelena, do červena) podle
povahy a nálady dotyčného robota. Na internetu lze dokonce
najít autentické záběry, poslané
roboty NASA z Marsu.
Vyrazíme na procházku s tím,
že půjde o průzkum cizí planety.
Na vhodném místě zřídíme základnu a připravíme malého androida na vesmírnou procházku.
Důležité prvky podílející se na vytvoření iluze jsou:
1. Vysílačka (my máme takové ty
úžasné prastaré na záda, které
mají mikrofon a sluchátko
na točeném kabelu do ruky,
ale skoro stejnou službu
udělá elektronická chůvička).
Jde to i bez vysílačky s tím,
že jdeme na průzkum ve dvou
a hlásíme se a voláme
si navzájem „jako“.

2. Krátká, pokud možno
čistá hadice od vysavače
s náustkem či maskou,
vyvedená na záda
a přichycená k batohu. Těsnit
to vůbec nemusí, jen je
třeba, aby dítě nemuselo
mít hadici v puse a aby mělo
pocit, že přes ni dýchá.
3. Nástroj na sběr vzorků –
existují báječné podávací
kleště pro špatně pohyblivé
lidi, které dosáhnou
pod nebo za nábytek, jinak
lze cokoliv zimprovizovat.
4. Kbelík coby kontejner
na vzorky.
5. Báječný je fotoaparát.
6. Nakreslenou jednoduchou
mapku zkoumaného prostoru
s rozdělením na sektory.
7. V probádávané oblasti je
vhodné rozmístit předem
nějaké „záhadné předměty“.
8. Můžete použít i „zbraň“. Nic
extrémního – stačí menší
laserové dělo nebo obyčejný
paprskomet. Pro jistotu.
Zřídíme laboratoř a seznámíme
průzkumníka s jejími možnostmi.
Laboratoř by měla mít:
1. Vodu: Naprosto ideální je
kbelík s měřítkem objemu.
Zkoumat můžeme, zda
se vzorek potopí nebo jestli
plave, jestli se rozpustí,
jak rychle se rozpustí, jak
rychle se potopí, můžeme
porovnat ponor různých
plovoucích vzorků, o kolik
dílků stoupne hladina, když
vzorek zcela potopíme apod.
2. Škálu tvrdosti. Různé
materiály – hlína dřevo,
kameny, plasty, plech...
3. Magnet.
4. Jednoduchý elektrický obvod
s plochou baterií a žárovkou
pro měření vodivosti.
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5. Jednoduchou váhu. Může být
i improvizovaná, kde budeme
vážit vzorky na základě
vzájemného porovnávání.
6. Karton a papíry na obkreslení
obrysu vzorků.
Základem by mělo být seřadit
vzorky podle velikosti, hmotnosti, objemu, podle tvrdosti podle
toho, zda plavou a zda jsou rozpustné. Pro tento účel budeme
potřebovat ještě psací podložku
a papíry.
Poté, co je v laboratoři zaškolen,
může průzkumník vyrazit na cestu do určeného prostoru. Měl by
vysílačkou hlásit nálezy, polohu
podle mapy („Jdu do sektoru
číslo 4. Základno, potvrďte!“).
Pomocí vysílačky ho navigujete,
instruujete, dotazujete se a podobně. Posléze dítě zavoláte zpět
na základnu. Což záleží na tom,
jak dlouho androida hra baví.
Po návratu na základnu je odstrojen, uloží si výstroj a výzbroj
a následuje vědecká práce v laboratoři. Poté posádka základny
výsledky výzkumu spolu s fotodokumentací prezentuje ostatním členům expedice, kteří museli protentokrát zůstat doma.
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NÁMĚTY PRO VAŠI PRÁCI

foto © Zdeněk Beneš Cimrman

To jest vše. Přejeme vzrušující
zážitky na neprobádaných planetách.
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BEZPEČNOST &
RIZIKO

Vedoucí rubriky:
Petr Lebeda (1968), lektor vzdělávacích
programů pro pracovní týmy v oblasti
outdoorového vzdělávání.
pele2@volny.cz

Výzva a bezpečnost – jak jdou ta dvě slova dohromady? Může být něco výzvou a zároveň bezpečné?
Při hledání odpovědí na tyto a další otázky jsem si
vzal na pomoc přednášku Garryho E. Richardse
(bývalého ředitele Australian Outward Bound
School), s názvem Výzva versus bezpečnost, kterou vám v mírně upravené a zkrácené podobě nabízím. Proč právě jeho pohled? Garryho myšlenky
(přestože byly vyřčeny již před čtvrtstoletím) jsou
stále aktuální a jeho příklady pomáhají pochopit
složitý a nejednoznačný vztah mezi těmito dvěma
pojmy.
Tom se rozhodl navštívit svého přítele Paddyho.
Po příchodu do jeho domu zjistil, že Paddy má
popáleniny na nohách.
„Proboha, jak jsi k tomu přišel?“ zeptal se.
„Stalo se mi to, když jsem si vařil fazole,“ odpověděl Paddy.
„Fazole? Jak jsi to dokázal?“
„Řídil jsem se instrukcemi – otevřel jsem si plechovku a postavil (se) na deset minut do vařící
vody“
(Angličtina nerozlišuje postavit něco někam – postavit se (sebe), vyjadřuje to stejným slovesem
„stand“.)

foto © Jaroslav Musil.

Doufám, že tato „irská“ anekdota dobře ilustruje
dnešní téma. A tím je: bezpečnost je porozumění,
stav mysli – nikoli (jen) striktní dodržování pravidel a instrukcí.
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Osa výzva – bezpečnost
Rád bych téma „bezpečnost versus výzva“, poněkud redeﬁnoval, protože věřím, že: bezpečnost
a výzva nejsou vzájemně vylučitelné koncepty.
Máme-li s nimi zacházet jako s opačnými dimenzemi, pak by možná bylo nejlepší umístit je jako dva
body na stejnou osu. Na jeden konec můžeme dát
aktivitu, která bude velmi náročná a nebude u ní
zajištěna žádná bezpečnost. Na druhé straně osy
stojí aktivita, která je naprosto bezpečná, ale nepřináší žádnou výzvu.
Mnohem důležitější však je, že na této ose lze také
najít místo, kde je dostatečná výzva a současně
akceptovatelná úroveň (ne)bezpečí.
Koncept výzvy a bezpečnosti může být (a obvykle
je) brán jen ve smyslu fyzickém – avšak já bych
se rád podíval na více aspektů než jen na fyzickou
stránku věci.
Například jako učitelé musíme mít na mysli, že nehovoříme jen o pobytu v přírodním prostředí, ale
o výchově v přírodě a z toho vyplývá, že bychom
se měli zabývat tím, co máme skutečně na mysli,
mluvíme-li o „výzvě“.

bezpečnost

Výchova v přírodě je provázena mnoha nedorozuměními a obavami z přírodního prostředí. Matky
z ní mají strach jako z cizího, nepřátelského prostředí, které je nebezpečné pro jejich děti. Ředitelé škol
se bojí její nepředvídatelnosti a mají strach o své
studenty a o pověst školy. Celý školský systém má
strach z jejích těžko deﬁnovatelných charakteristik
a odpovědnosti, pokud něco půjde špatně.
Na druhou stranu koncept výchovy v přírodě využívá známé prostředky, a proto se může zdát něčím,
co může dělat každý – vždyť dělat věci v přírodě
je přeci tak snadné (třeba jako číst instrukce o přípravě fazolí z konzervy). Nabízí se srovnání z jiné
oblasti našeho života: často se pohybujeme ve velkých budovách. Přestože je „dobře známe“, pokud
chceme zkonstruovat výškovou budovu, tak předpokládáme, že k naplánování konstrukce je nutný
architekt se specializovanými dovednostmi. Automaticky nepředpokládáme, že víme, jak postavit
takovou budovu, přesto, že je nám tak známá.
Přírodní prostředí je pro nás stejně „známé“, ale
najednou si myslíme, že máme schopnosti, jak
vytvořit efektivní, bezpečné a smysluplné přírodní
prostředí pro výchovné prožitky?
Stejně tak rodiče, ačkoli většinou ve skutečnosti
ví málo o procesech a praktikách výchovně vzdělávacího systému („znají své děti a chodili sami
do školy“) předpokládají, že znají základní principy
výchovy a vzdělávání. Jen občas se opravdu snaží
pochopit, co se skutečně děje v těch „záhadných
zděných městech učení“ nazývaných školy. (Je to
často vnímáno jako jakási „mystérie“, která snad
bude zničena, pokud učení přemístíme ven za tyto zdi.) Pokud jsou výchova a vzdělávání přemístěny ven, jsou přemístěny do nejběžnějšího světa.
Do světa, který je tak známý, a o kterém tolik lidí
ví tak málo.
Proto výchova v přírodě přináší, mezi určitými
typy lidí, nebezpečný pocit důvěrnosti a snadné
kontroly. Znají přírodní prostředí, žili pod sluncem,
možná dokonce spali i jednu noc v dešti (pod přístřeškem).
Toto je jedno z největších nebezpečí rozvoje výchovy v přírodě – nedostatek respektu, pocit
známosti, růst amatérismu a opovržení profesionalismem v oblasti, která se nám zdá tak známá.
Tak známá jako použití plechovky fazolí.

Petr Lebeda

Co je výzva?
• vzrušující prožitek (který jsme zažili i dříve, ale
je pro nás stále vzrušující), nebo
• nový zážitek, nebo
• setkání s nebezpečím (v jeho známé nebo neznámé formě), nebo
• zapojení do něčeho mnohem obtížnějšího, než
je pro nás běžné, než jsme dříve svedli, o co
se pokusili, nebo
• aktivita, jejíž výsledek je nepředvídatelný, nebo
• když hovoříme o něčem, co v jazyku humanistické výchovy můžeme popsat jako „vedoucí
k vyšší seberealizaci“, nebo
• když uvažujeme o výzvě ve smyslu fyzické
soutěže, a to z popisů šampiónů a vyzývatelů?
Pro některé může výzva ve výchově v přírodě znamenat jednoduše přepis starého přísloví: „Bez úsilí
a bolesti není žádný zisk“. (V originále: „No strain,
no pain, no gain.“ Někdy se také používá i kratší:
„Co bolí, to sílí.“)
Jednu z nejdůležitějších věcí, kterou si musíme
uvědomit, pokud používáme výzvu jako prostředek
výchovy je, že výzva, stejně jako krása, je pouze
v očích toho, kdo ji zažívá.
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Vnímání výzvy je něco jedinečného pro každého jedince. Můžeme dokonce říci, že vnímání výzvy je
pro jedince významnější než výzva samotná.
Například někdo může vnímat určitou výzvu jako
přiměřený úkol – výsledkem může být pozitivní vyburcování a motivace. Jiná osoba může vnímat stejnou situaci jako velmi těžký úkol a to pro ni může
znamenat příliš velké rozrušení, které překáží či
dokonce znemožňuje efektivní akci. Reakce jedince
na výzvu je ovlivněna individuálními rozdíly, do kterých se promítá celá řada faktorů jako jsou například vlastní schopnosti, minulé zkušenosti, hladina
strachu, ale dokonce i pořadí narození v rodině.

Hledání míry
Otázkou je, jak učitel (lektor, instruktor) spojí dohromady výzvu a bezpečnost do jedné formy použitelného a pochopitelného vztahu. Protože:
• Není pochyb, že bezpečnost je dobrou věcí.
• Není pochyb, že výzva je dobrou věcí.
Potíž je v tom, jak skloubit obě tyto věci dohromady. Tento problém připomíná limerik Isaaca Asimova o mladé dámě, která má mnoho milenců, ulehne
na lože se dvěma najednou a teď neví, ke kterému
z nich se má otočit.
S ekvivalentem dilematu této dámy se potkal každý, kdo se někdy snažil vyřešit rozpor mezi tím, jak
nabídnout velké výchovné výzvy a současně zajistit
bezpečnost studenta.
Řešení se objevuje v základní otázce (na kterou
se při přípravě programů v přírodě často zapomíná). Co je cílem prožitku?
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Vezměme tento jednoduchý příklad:
• Kráčím po schodech dolů žádná výzva
maximální osobní bezpečí.
• Běžím dolů po schodech větší výzva akceptovatelná míra osobního bezpečí.
• Beru to dolů po dvou schodech a nesu vázu
z dynastie Ming velká výzva nízká míra
osobního bezpečí téměř žádná ﬁnanční
bezpečnost.
Vhodnost každé z výše uvedených akcí se bude výrazně lišit. Co bylo cílem?
• sejít dolů, nebo
• užít si vzrušení a legraci, nebo
• přenést rychle cennou vázu?
Je-li mým cílem přenést rychle vázu z dynastie
Ming, pak pokud dolů poběžím, přijímám obrovskou výzvu, ale zároveň vystavuji velkému riziku
svoji osobní a také ﬁnanční bezpečnost. Pokud
ze schodů půjdu, pak je výzva a nebezpečí v tomto
smyslu malá. Z toho je zřejmé, že různé kombinace
aktivit, pokud jsou spojeny s cíli, poskytnou různé
kombinace výzvy a bezpečnosti.
Klíčovým tématem tedy je: mít vždy jasně stanovené cíle, protože to je jediný uspokojivý způsob,
jak lze rozhodnout o přijatelných úrovních bezpečnosti a výzvy.
Jak jsme viděli na příkladu, bezpečnost, stejně jako
výzva, má mnoho stránek. Dobrý učitel, který se zajímá o celkový rozvoj studenta, rozeznává mnoho
dalších podstatných forem bezpečnosti. Například:
• ochrana před skutečnou nebo vnímanou psychickou hrozbou
• bezpečí a jistota prestiže, vlastní identity,
statutu
• bezpečnost jako koncept organizační
odpovědnosti, nebo
• bezpečnost jako koncept podstupování rizik,
která postrádají nepříznivé důsledky.
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Bezpečnost je tématem, na kterém se pravděpodobně nikdy úplně neshodneme. Mnozí lidé zvažovali toto téma, snažili se je více pochopit, zaujímali
různá ﬁlosoﬁcká i praktická stanoviska.
Tom Prince (bývalý ředitel střediska Outward
Bound v Eskdale v Severní Anglii) na základě svých
sledování říká, že: „Jasným znakem nedostatku
duchovních zdrojů u dnešních lidí je fakt, že úzkost se stala jednou z největších moderních nemocí a nejvíce kvete právě na půdě bezpečnosti. Je to
nemoc středních vrstev, endemická v zemích, které
si užívají vysokého životního standardu a největší
stability. Zakázali jsme si strach, který je zdravou
emocí, a připustili pouze úzkost, která je morbidní.
Již ráno nevyskakujeme radostně z postele s uspokojením, že nás neohrožuje žádná přímá hrozba.
Místo toho přicházíme postupně k vědomí a večer
uléháme do postele uhryzáváni úzkostí. Člověk,
který věří v bezpečnost, je odkázán trpět úzkostí,
protože ve svém nitru ví, že přes různá pojištění,
nikdy není úplně v bezpečí.
Princip je jednoduchý: každý může zajistit, aby byl
program bezpečný, pokud z něj odebere veškeré
dobrodružství.“
Harold Drasdo uvádí v následujícím tvrzení některé
výsledky svého pozorování: „Pokud se pokoušíme
zajistit bezpečnost – obvyklým přístupem je zajistit lepší vybavení a techniku. To přináší nešťastné
důsledky, protože bezpečnostní doporučení připravují prožitek mnoha způsoby o jeho hodnotu. Např.
při vysokohorské turistice jsou nováčci bombardováni následujícími radami: nos vždy nepromokavé
oblečení (a nebudeš nikdy mokrý), nezapomeň náhradní svetr a rukavice (a nikdy ti nebude zima),
přibal si dobrou baterku (a už nikdy nebudeš
potmě), vezmi si hodinky, mapu a kompas (a už
se nikdy neztratíš), nezapomeň na dostatek jídla
(a už nikdy nebudeš mít hlad), vždy choď alespoň ve třech (a už nikdy nebudeš sám), naplánuj
si předem dobře detaily cesty (a už nebude třeba
spontánnosti), studuj předpověď počasí (a už nebudeš mít problém s rozhodováním). Samozřejmě,
že nechceme, aby lidem a ještě méně mladým lidem byla zima, byli hladoví, nejistí, sami atd. Ale
pokud vezmeme toto dogma příliš vážně, proč
bychom měli tedy vůbec „vystupovat z auta“?
Proč se raději v televizi nepodívat na dobrodružný
ﬁlm?“
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Jiný přístup je nastíněn Colinem Mortlockem: „První úvaha učitele se musí týkat ujištění, že žáci nejsou během aktivity ohroženi možným fyzickým
a psychickým zraněním. Pokud už se však nehoda
stane, musí si být učitel jistý, že je schopen podívat se do tváře sám sobě, setkat se tváří tvář s žákem nebo jeho rodiči, případně policií, přesvědčen,
že jednal správně a že zajistil všechna možná rozumná opatření.“
Ačkoliv se tito autoři přiblížili problému z různých
úhlů, v každém z jejich tvrzení najdeme stejné
téma: výběr správné praxe závisí na tom, jak postavíme do rovnováhy bezpečnost a výzvu a to podle
cílů, kterých chceme dosáhnout.

Riziko jako prostředek
Zatímco tyto úvahy tvoří ﬁlosoﬁcký základ vztahu –
přímou vazbu mezi bezpečností a výzvou tvoří
koncept rizika.
Riziko má mnoho forem. Hovoříme o riziku fyzickém, psychickém atp. Nicméně ve všech případech
je riziko umocněno druhým, následným konceptem – a to jsou důsledky.
Pokud se například pokusím přeskočit ze stoje
vzdálenost dvou metrů, riziko neúspěchu je velmi
vysoké, ale důsledky tohoto nezdaru (ve smyslu fyzické újmy) jsou bezvýznamné, rovnající se téměř
nule.
Pokud se pokusím přeskočit dva metry a pode
mnou bude hluboká propast, riziko neúspěchu je
úplně stejné, ale důsledkem neúspěchu je téměř
jistá katastrofa.
Je třeba mít neustále na paměti, že nejdůležitějším aspektem při hodnocení rizikovosti jsou důsledky případného neúspěchu. Důsledky významně ovlivňují rozhodování o podstoupení určitého
rizika.
Rozhodující se opět stává důležitost cíle:
Pokud je dvoumetrový skok přes propast součástí programu rozvíjejícího charakterové vlastnosti
studentů, pak důsledky případného neúspěchu činí
riziko, vzhledem k cíli, příliš velkým.
Pokud má ale uskutečnit tento skok voják ze speciální jednotky, který musí být schopen skočit dva
metry nebo čelit jiné, život ohrožující hrozbě, pak
toto riziko může být přijatelné a cíl cvičení může
převyšovat bezpečnostní aspekt.
Podobně, skočím-li z okna v druhém patře, riziko je
vysoké a pravděpodobně se zraním.
Pokud ale skočím ze stejného okna, když bude
budova v plamenech, riziko je stejně vysoké a důsledek pravděpodobného zranění je také stejný.
Mnohem větší riziko, že uhořím, je však minimální
a důsledek (být upálen za živa) je také nulový. Nepříznivé důsledky (upálení) tedy jasně převyšují riziko případného zranění při skoku.
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Je zřejmé, že hodnocení bezpečnosti v oblasti výchovy v přírodě bude v každé situaci obtížné.
Můžeme ho pro zjednodušení zúžit na dva pohledy,
které se budou snáze diskutovat.
První může být nazýván „byrokratickým či politickým“. Tento pohled jednostranně zdůrazňuje „bezpečnost psanou na papíře“. Chrání „veřejnou zodpovědnost“. Vede však k morbidní úzkosti a může
negovat rozvoj výchovy v životě.
Druhý, který jsem zjednodušeně nazval pohledem
„humanistickým“, vychází z maximální snahy žádným způsobem nezranit. Snaží se ale také respektovat cíle růstu každého jedince (samozřejmě na základě vědomí, že „jedinec nemůže růst v mrtvém
těle“). Přijímá určitá rizika, ale snaží se minimalizovat důsledky.
Naneštěstí i užitečný vzorec musí být vždy interpretován individuálně. Např. začátečník, který se teprve učí řídit, musí užívat auto označené nápisem
autoškola a jezdit pomalu. Pokud je zkušenější, řídí
sám a troufne si na větší rychlosti. Profesionální závodník (jakkoli má celou řadu jiných pravidel) může
řídit neomezenou rychlostí, předjíždět po vnitřní
straně, atd.
Neexistuje jasný a univerzální vzorec pro snadné rozhodování jak zhodnotit vzájemný poměr
mezi bezpečností a výzvou. Místo toho je třeba
v každém jednotlivém případě zvážit celý komplex
podmínek, včetně rizik a důsledků i individuálních
rozdílů ve vnímání (a dokonce i pozice osoby hodnotící tyto podmínky). Představte si jak rozdílné
mohou být postoje, odpovědnosti a cíle u osamoceného dobrodruha, vůdce zodpovědného za skupinu mladých lidí, skupiny dospělých lidí s vlastní
odpovědností, rodičů s dětmi, ředitele školy či ministerstva školství.

Při přípravě programů v přírodě proto musí každý
sám hledat rovnováhu mezi bezpečností a výzvou.
A vyhnout se přitom následujícím „nebezpečným“
přístupům:
• vyjadřovat podporu myšlence dobře připravené
výzvy a poté pokračovat opatrnickou politikou
kladení neustálých překážek, které brání
realizaci
• vykonstruovat metodiku bezpečnosti, která
se bude slepě řídit „politicky“ sestavenými
pravidly ochrany jedince
• ignorovat skutečné vštěpování rozumných
přístupů k osobní bezpečnosti a místo toho
otrocky přijmout „bezpečnostní procedury“,
bez vědomí skutečné bezpečnosti a cílů aktivit.
Protože nejjednodušší útěk od skutečné odpovědnosti je tvrdit, že interpretujete zákon, nebo že aplikujete standardní pravidla.
Tyto přístupy, vyskytující se (nejen) v oblasti výchovy v přírodě, postrádají skutečné pochopení toho,
že bezpečnost je způsob myšlení a porozumění –
nejde jen o dodržování pravidel a instrukcí. Vždyť
i Paddy z úvodní anekdoty uměl postupovat podle
instrukcí – ale bez porozumění…?

Literatura
• Richards, G. (1978). Challenge versus Safety. První národní
konference o výchově v přírodě v Noojee Outdoor Education
Centre of Melbourne State College.
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Dobrodružství a sebepoznání. Dvě slova, která
se přirozeně doplňují, prostor imaginace a jednání, který při vzájemném souladu utváří harmonii.
V dnešním čísle vám nabízíme jeden z možných
pohledů na to, jak se naše osobnost utváří, co
a jak nás ovlivňuje na cestě životem. Zamyšlení
nad věcmi, situacemi a hodnotami, na které klademe důraz nebo kterým se vyhýbáme. A proč
vlastně neexistují jednoduché návody jak správně
žít…
Aby nezůstalo jenom u úvah a modelů, doplňujeme příkladem sebepoznávání v praxi – konkrétně
zkušeností s tím, co se děje, když se propojí metody zážitkové pedagogiky se skupinovou psychoterapií.

Mgr. Michal Šafář, Ph.D. (1971), přednáší na Fakultě tělesné kultury UP
v Olomouci (psychologii sportu, sociálně
psychologický výcvik), místopředseda
Asociace psychologů sportu, člen Českomoravské psychologické společnosti, člen Asociace
trenérů a konzultantů managementu.
michal.safar@seznam.cz

Do této rubriky přispěli:
Mgr. Jan Jakub Zlámaný (1971), přednáší na PVŠPS, psychoterapeut na Psychosomatické a psychoterapeutické klinice
ESET, soukromá živnost v oblasti poradenství a rozvoj osobnosti, supervizor
a člen představenstva o.s. ESET-HELP pečující o psychiatrické a pacienty a závislé. janjakub@seznam.cz

Z kurzu DoNitraZeMě. | foto © Vladimír Halada
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Vedoucí rubriky:
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Michal Šafář

Dobrodružství je ……………………………………………………..... Z letmého průzkumu mezi studenty Fakulty tělesné
kultury UP v Olomouci (118 studentů III. a IV. roční........................................................................................ ku, 58 mužů a 60 žen, věkové rozmezí 22 až 27 let)
vyplynulo, že dobrodružství nejčastěji vnímají jako
......…………………................................................................ různorodé (viz Tabulku 1):
........................................................................................
.....………………….................................................................
........................................................................................
....…………………..................................................................
(Než budete pokračovat ve čtení, můžete si doplnit
první asociaci; první myšlenku, která vás při představě dobrodružství napadne.)
Někomu dobrodružství voní exotickým kořením
z orientálního bazaru, jinému potem slepenými
vlasy vlajícími nad dosaženým vrcholem hory;
někdo zacítí slaný mořský vítr, jiný vůni ženského (mužského) klína a elektrizující blízkost toho
druhého. Pro někoho je největším dobrodružstvím
když se vrhá ze skály do hluboké propasti, pro jiného čtení svých básní před publikem.

Tab. 1: Vnímání dobrodružství studenty FTK UP

Počet Asociace
25
zážitek
18
16

14
14
7
4
3
x

Zajímavé dovětky
neopakovatelný, silný, na celý
život, zábavný, příjemný, super
adrenalin vyplavený, bombovní
vzrušení neobvyklé, s dobrým koncem,
když se mi chvějí ruce i nohy,
když mám husí kůži a mrazení
v zádech
nebezpečí když se bojím, nebezpečně
krásné, s nádechem nebezpečí,
nasadit život
sex
první, každý i poslední
život
můj vlastní, každý den,
přátelství opravdové
výzva
málo kdy, zajímavé, uspokojení, akce, bdělost, zábava, dobré, tráva, ulovit medvěda,
vše co je poprvé, být úplně svobodnej,
legrace, skvělá věc…

poznej sám sebe

ŽIVOTNÍ CESTA
ZA DOBRÝM DRUHEM

I z této orientační sondy zřetelně vyplývá, že dobrodružství může být vnímáno velmi různorodě. Když
nahlédneme na samou podstatou slova dobrodružství, dobrodruh, tak v jeho základu můžeme vidět
„dobrého druha“, tedy člověka, se kterým je příjemné se setkat, mít ho na blízku, něco s ním sdílet.
Zřejmě je v tomto pojmu zakódována opakovaná
zkušenost s lidmi, kteří toho ve svém životě hodně
prožili, vyzkoušeli, poznali a byli tímto prožitkem,
zkušeností a poznáním natolik ovlivněni, že se stali
pro ostatní dobrými.
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Co to znamená být dobrým druhem?

Intra-individuální změny
Z pohledu změn hranic mezi veřejným Já a intimiPrvním a základním krokem je rozšíření vlastního tou, které se odehrávají z krátkodobého hlediska
sebepoznání, cesta rozpoznávání svých osobních v každém z nás, je nejdůležitější aktuální emoční
pocitů a potřeb, silných a slabých míst. To, že v na- naladění (nálada). Pokud u nás v dané chvíli převláší osobnosti jsou skryté třinácté komnaty, většinou dá pozitivní, příjemné, libé emoční naladění, hratušíme. Méně již tušíme, jak jsou rozsáhlé a co nice intimity se snižuje a zvětšuje se prostor toho,
všechno se v nich odehrává. Základní rozdělení co chceme a můžeme sdílet s druhými. Opačně to
naší osobnosti ukazuje JOHARI okno, které člení potom bývá u emočních stavů nepříjemně prožívanaši osobnost do čtyř částí podle míry vlastního ných jako je zlost, úzkost, deprese – v těchto přísebeuvědomování a otevřenosti našeho vnitřního padech se často uzavíráme do sebe, „obrňujeme“,
světa druhým lidem. (Modiﬁkovaná verze JOHARI a naše ochota a schopnost sdílet s druhými klesá.
byla uvedena v G1, 26).
Situační kontext
Známé
Neznámé
Situace, ve které ke kontaktu s druhou osobou dosobě
sobě
chází, může hranici intimního a veřejného rovněž
posouvat. Tento posun je závislý na formálních
pravidlech, normách, zvycích a na míře a kvalitě
Známé
veřejné
slepá
emociální stimulace, kterou v nás daná situace
druhým já
skvrna
vyvolává. Tato hranice se bude lišit, když se svými
kolegy (-němi) sedíte v práci (škole), hrajete s nimi
basketbal nebo tančíte na večírku.
Neznámé intimní nevědodruhým sféra
mí
Vztahový kontext
Hranice intimity je výrazně odlišná podle vztahu,
který k dané osobě máme. Největší část naší inProtože tento koncept považuji z hlediska sebepo- timní sféry s námi obvykle sdílejí lidé, kterým důvěřujeme a současně je také velmi dobře známe
znání za důležitý, věnuji se mu zde podrobněji.
(tedy sdílíme s nimi jejich intimní sféru). Zde hraje
Veřejné Já
pravděpodobně do jisté míry roli reciprocita – jsme
Obsahem první oblasti – veřejného Já – je vše, co ochotni sdílet tolik, kolik s námi sdílí druhý. Nejčaschceme nebo akceptujeme, aby o nás věděli lidé, těji to bývají naši intimní partneři, nejbližší příbuzse kterými se dostáváme do kontaktu.
ní, kamarádi a přátelé.

Intimita

Slepá skvrna

V části osobnosti zvané intimita (intimní sféra) jsou Třetí částí je oblast slepé skvrny. Jsou to naše projevy,
naše pocity, potřeby, postoje a preference, kterých které jsou poměrně zřetelné pro naše okolí, ale my si
jsme si relativně dobře vědomi, ale z nějakého důvo- jich nejsme vědomi. Slepá skvrna často zakrývá nějadu je nechceme nebo nejsme schopni sdílet s druhý- ké naše slabé, citlivé místo v prožívání, které je v zámi. Intimní oblast můžeme rozdělit do tří částí: na tě- sadním rozporu s naším sebepojetím nebo očekáválesnou intimitu, minulou zkušenost (osobní příběh, ním. Je psychickým obranným mechanismem našeprožitky a chování spojené s důležitými momenty ho Já proti informacím, které jsou v rozporu s tím,
v našem životě) a autenticitu (otevřené a přímé vyja- jak se vnímáme a hodnotíme. Projevuje se v celém
dřování pocitů a potřeb). Hranice mezi veřejným Já kontinuu od běžných denních až po extrémní situaa intimní sférou je značně proměnlivá. Liší se:
ce. Příkladem může být kolega, kterému silně zapá• Inter-individuálně
chají nohy; žena, která si opakovaně do partnerských
vztahů vybírá muže, kteří pijí a následně ji fyzicky
• Intra-individuálně
• Kontextově
týrají. Typické je, že v situacích, kdy jsme s naší sle• Vztahově
pou skvrnou konfrontováni, máme silnou tendenci
informace o ní ignorovat nebo odmítat.
Inter-individuální rozdíly
Každý člověk na základě svých genetických předpo- Nevědomí
kladů, některých vrozených charakteristik a způso- Čtvrtou částí naší osobnosti je nevědomí. Je to ta
bu rané socializace vstupuje do života s přednasta- oblast naší osobnosti, která je skrytá nám, stejně
venou hranicí mezi tím, co považuje za intimní, dů- jako lidem, kteří nás obklopují. Pojem nevědomí má
věrné, osobní a tím, co sdílí s druhými. K základním v psychologii dlouhou tradici a jeho zkoumání je docharakteristikám, které toto nastavení ovlivňují, ménou hlubinně psychologických škol a psychologie
patří např. míra sociální introverze, otevřenost ko- transpersonální. Jedná se o problematiku velmi rozmunikace v primární rodině, způsob výchovy z hle- sáhlou a komplikovanou. Pro naše účely je dostatečdiska nakládaní s láskou, mocí a kontrolou, bazální né rozdělení nevědomí na dočasně neuvědomitelné
důvěra k druhým…
a absolutně neuvědomitelné, přičemž hranice mezi
absolutně a dočasně nelze spolehlivě vymezit.
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Obr. 1: Cesty k rozšíření sebepoznání

Když se zaměříme na nevědomí z časového hlediska, tak čím hlouběji do minulosti, tím více informací zůstává skryto. Pro konvenční psychologii je
hranice uvědomitelného stanovena v souvislosti
se zralostí CNS někde na rozmezí druhého a třetího
roku. Podle psychologie transpersonální můžeme
pokračovat v cestě do minulosti i za tuto hranici,
do období porodu, nitroděložního života, životů
minulých, zpět cestou fylogeneze až k atomárnímu
nebo kosmickému vědomí (blíže Grof, 1992, 1998).
Pokud jde o obsahovou stránku, tak za normálních
okolností mimo naše vědomí probíhá většina fyziologických procesů, část motivace skrytě ovlivňujících
naše chování a prožívání, ale také kreativita, víra,
intuice, smysl pro humor a některé další duševní
procesy.
Na existenci procesů ukrytých v nevědomí můžeme
usuzovat pouze nepřímo, důkazy o jeho existenci
přinášejí experimenty s post-hypnotickou sugescí, testy využívající mechanismu projekce, chybné
úkony v běžném životě a naše sny.
Pokud se vrátíme zpět, k úvodní otázce – „co je
vlastně základem dobrého druha“, tak lze znovu
opakovat – prvním (nikoliv však plně dostačujícím) krokem je stát se více vědomým, uvědomělým
a sebereﬂektujícím. Tedy v průběhu svého života
rozšiřovat svou vědomou stránku osobnosti, zejména na úkor slepé skvrny a procesů odehrávajících
se v nevědomí. Současně je velmi podstatné zvládnutí zacházení s hranící mezi veřejným Já a intimní
sférou a vyčištění intimity o tzv. skrývané (představy, potřeby, pocity, jednání, které se snažíme
před druhými utajit a které na sebe poutají větší
množství mentální energie).
Také schopnost autenticky vyjadřovat své pocity,
potřeby a postoje a soulad s vlastním tělem je významnou součástí tohoto procesu.
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Jak se stát dobrým druhem?
Cesty, jak rozšíření vědomí dosáhnout, jsou velmi
rozmanité. Pokud zůstaneme u dobrodružství jako
klíčového pojmu, tak si můžeme za základní prostředek zvyšování sebepoznání vybrat činnost, resp.
zážitek z této činnosti. Schematicky znázorněno to
může vypadat tak, jako ukazuje Obrázek 1 nahoře.
To, zda dojde k prohloubení a rozšíření sebepoznání, je vždy závislé na konkrétním nastavení osobnosti a charakteru činnosti.
V osobnosti je důležitý její celek, výsledné uspořádání struktury a dynamiky. Pokud se přece jenom
pokusíme vybrat některé speciﬁcké vlastnosti disponující osobnost k lepšímu sebepoznávání, tak
na prvním místě by byl komplex charakteristik
zahrnovaných do pojmu sociální inteligence. Tato
problematika je nejpodrobněji rozpracovaná v konceptu emoční (Goleman, 1997) a personální (Gardner, 1999) inteligence.
Bez ohledu na konkrétní koncept je sociální inteligence považována za schopnost rozumět sám sobě
a druhým lidem. Patří sem znalost vlastních emocí,
schopnost je plně prožít a kontrolovat, schopnost
sebemotivace a vnímavost k emocím druhých lidí
spojená se schopností navazovat a udržovat dobré
vztahy. Jsou to vlastnosti, schopnosti a dovednosti
jako empatie, zrcadlení, naslouchání, komunikativnost, vnímavost, vstřícnost, otevřenost, tvořivost
apod.

11.4.2005 13:54:35

poznej sám sebe

Z kurzu DoNitraZeMě. | foto © Vladimír Halada

142

Sociální inteligence je základním předpokladem
toho, aby prožitek nepřišel vniveč. Prožitek kultivující osobnost musí projít třemi fázemi:
• akceptací (přijetím)
• integrací do osobnosti (v tomto okamžiku
se stává zážitkem)
• přiměřenou aplikací do dalších životních situací
a vztahů
Vztah sociální inteligence a zážitku funguje na principu reciprocity (vzájemnosti). Čím více máme
rozvinutou sociální inteligenci, tím více dokážeme
získat z drobnějšího prožitku. Naopak, čím méně je
rozvinutá sociální inteligence, tím více je k dosažení žádoucího efektu potřeba speciﬁcky zaměřených
prožitků s přesně regulovanou intenzitou a podporou při jejich zpracovávání.
Obecně platí: čím připravenější osobnost (více
sebeuvědomělá, s komplexně rozvinutou sociální
inteligencí), tím více si může dovolit přímočařejší, rychlejší a hlubší prožitek. Vždy existuje riziko,
že zaměření a intenzita prožitku bude příliš vysoká
a konfrontace s tímto prožitkem rozvíří osobnostní dynamiku, katalyzuje jiné zážitky uložené v nevědomí a vyvolá obtížně zvládané stavy (krize). Ty
mohou být záležitostí růstovou nebo patologickou,
v obou případech však vyžadují zásah odborníka
na lidskou psychiku – psychologa, psychoterapeuta nebo psychiatra.

Pokud jde o typ činnosti (charakteristiku prožitku),
není primárně lepší nebo horší činnost. Pro někoho
může být velmi obohacující běžné setkávání s druhými lidmi, pro jiného extrémní zkušenost s LSD,
pro dalšího narození vlastního dítěte… Opět platí,
že čím nižší je připravenost jedince, tím potřebnější je pro dosažení žádoucího efektu intervenovat
činnostmi, které osobnost cíleně kultivují a rozvíjejí. Takto nastavené (nepřipravené) osobnosti totiž
běžnými životní událostmi procházejí „nepoznamenány“ (o to častěji a výrazněji bývá „poznamenáno“
jejich okolí…).
Cesta k dobrému druhovi je nelehká a trnitá. Velká
i malá dobrodružství vyžadují neustálou připravenost přijímat novou zkušenost, vyrovnávat se sám
se sebou, se svými slabostmi a temnými stránkami.
Ti, kteří v průběhu svého dobrodružství dokáží
rozvíjet své sebepoznání a kultivovat svou sociální
inteligenci, mají šanci dojít na místo, které je jim
určeno.
Ti, kteří to opomenou, neuspějí. Možná dojdou
na různá místa, ale zůstanou po nich jizvy. Nebo
prázdno. Na cestě, kterou prošli, v srdcích těch,
s nimiž se setkali. V jejich vlastní duši.

Literatura
• Gardner, H. (1999). Dimenze myšlení. Praha: Portál.
• Goleman, D. (1997). Emoční inteligence. Praha: Columbus
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• Grof, S. (1998). Kosmická hra. Praha: Perla.
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PROJEKT DoNitraZeMě –

Jan J. Zlámaný

Otevírání dveří do vnitřních světů

Od roku 1999 se s přibližnou frekvencí jednou
až dvakrát ročně uskutečňují projekty „DoNitraZeMě“. Tyto projekty vznikají ve spolupráci mezi
lektory pocházejícími nejčastěji z líhně Prázdninové školy Lipnice a psychoterapeuty zaštítěné
Vzdělávacím institutem aplikované psychologie
VIAP a Pražskou vysokou školou psychosociálních
studií.
Původní naší myšlenkou bylo obohatit program
Prázdninové školy Lipnice, jenž je zaměřen na rozvoj kreativity, kooperace a komunikace účastníků
prostřednictvím her, na sebepoznání skrze metodu skupinové psychoterapie. V první řadě chceme
umožnit účastníkům rozdělených do malých skupin hlouběji reﬂektovat a prožívat zážitky, které nastřádali v herní části kurzu. Stupeň otevřenosti je
ve skupině o deseti lidech kvalitativně odlišný, než
je tomu ve velké skupině složené ze všech účastníků kurzu. Z poznatků sociální psychologie a mikrosociologie vyplývá, že 10–14 lidí je maximální počet
pro vznik skupiny, kde chceme zajistit takovou míru
bezpečí, aby si její členové trouﬂi otevírat i intimnější témata (např. vztahy, existenciální otázky apod.).
Zejména interakční hry a programy simulující krizi
jsou náročné jak po fyzické, tak po psychické stránce a mají často zajímavé ﬁlosoﬁcké pozadí, které
by bylo škoda hlouběji nevyužít. Účastníci kurzu
jsou permanentně vystavováni herním problémům,
které kromě toho, že s sebou nesou emočně nabité a vypjaté situace, také otevírají otázky, jež mají
přesah i mimo kurz do všedních životů účastníků.
Vzpomínám si, jak jedna z her simulující katastrofu
otevřela účastníkům skupiny otázky ohledně vlastní smrtelnosti, existenciální úzkosti, ztráty blízkých,
pocitů odcizení, otázky po smyslu života apod.
Skupinová práce se díky předcházející katastroﬁcké
hře stala velmi intenzivní, obohacující a pro mnoho
účastníků to bylo vůbec poprvé, kdy mohli otevřít
dveře této komnaty a probírat i „temnější“ stránky
lidské existence. Skupinová práce slouží jednak jako
jakýsi ventil – prostor pro expresi silných emočních
zážitků, ale také jako most vedoucí od virtuální hry
k realitě (např. od strachu ze simulované invaze Triﬁdů ke vztahu k vlastní manželce).
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V druhé řadě skupinová práce v kombinaci s herními
situacemi umožňuje bližší osobní setkání účastníků
i lektorů. Nestrukturovaná skupinová práce tvoří jakýsi protipól herní části programu, která zpravidla
bývá z velké části do nejmenších detailů předem připravena a vysoce strukturována. Z velké části je orientována na podávání výkonu. Ve většině případů je
vítězem jednotlivec či družstvo, které podá nejlepší
výkon. Při skupinové práci nejde o podávání výkonu,
naopak se vytváří nestrukturovaný svobodný prostor
pro vzájemné poznání, pro sebevyjádření, vyprávění
životních příběhů a autentické bytí s druhými. Psychoterapeuté jsou v nondirektivní roli facilitátorů
a starají se o „živou“, „plynulou“ komunikaci mezi
členy skupiny. Snaží se odstranit popř. tematizovat
překážky, které svobodné komunikaci mohou bránit (např. úzkost některého člena skupiny, nebo to,
že mluví pouze jeden a strhává na sebe pozornost).
Skupinové dění řídí účastníci a nikoli lektoři, kteří
jsou zde v roli řadových členů skupiny, což na dobu
trvání skupiny (1,5 hodiny denně) ruší asymetrické
vztahy vyplývající z role vedoucích kurzu. Toto „vysvlečení z role“ a ztráta anonymity je pro vedoucí
lektory velmi náročná, protože organizaci herní části
programu mají na zodpovědnost. Jsou jedinými držiteli moci na kurzu a takto umožňují sobě i účastníkům kurzu překonat bariéry z toho plynoucí. Lektoři
PŠL to zpravidla hodnotí kladně, jako možnost nebýt pouze neosobním organizátorem, nicméně tato
dvojrole je emočně velmi náročná a ocitají se hned
ve třech „ohních“ – kromě dynamiky vlastního týmu
jsou ještě v blízkých vztazích s vlastní skupinou
a v neposlední řadě s dynamikou celého kurzu. Předpokládá to jejich ochotu „jít s kůží na trh“ a riskovat
pád svého „status quo“.
Vzhledem k tomu, že se účastníci, kteří přijíždějí na tyto kurzy, většinou předem neznají, mohou
se v rámci skupinové práce hlouběji poznat a setkat se s ostatními. Denně je věnován čas a prostor
pro vzájemné sdílení svých životních příběhů. Jak
říkají zastánci narativního přístupu v psychoterapii:
Lidé si porozumí pouze tehdy, pokud znají své
příběhy. Samotný zážitek členství ve společenství
a podíl na tvorbě skupinové intimity je v dnešní
přetechnizované době fenomén, jehož hodnota neustále roste.

poznej sám sebe

Popis projektu DNZM
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Nevýhody, rizika projektu

Naším posledním, nejméně akcentovaným záměrem
je umožnit účastníkům hlouběji porozumět sobě, Kombinace zážitkového kurzu a terapeutické skusvému postavení i vztahům ve skupině a ve skupi- piny má samozřejmě i své stinné stránky, nevýhody,
novém procesu. Účastníci skupiny mají možnost po- rizika i kontraindikace. Hlavní riziko vidím pro lidi
rozumět tomu, jak se ve skupině cítí a chovají, jaké s problematickou schopností udržet vlastní autopozice zaujímají vůči ostatním aj. Mohou porovnat nomii v kolektivu, tj. lidi, kteří v zátěži a stresových
způsoby svého vztahování v rámci skupinového situacích mají tendenci ke ztrátě schopnosti udržet
mikrosvěta se světem venku mimo kurz. Rovněž své hranice vůči skupině (tzn. nehlídají se, neopamohou zažít zrcadlení skupiny – jakým způsobem trují). Příliš se „spustí“. Obecně se dají charakterije vidí ostatní, jak se vztahují k druhým lidem, jak zovat jako lidé, kteří mají slabší „Já“, tzn. neudrží
se chovají v interpersonálním kontaktu.
si skupinu i vedoucí od těla a příliš se přizpůsobují.
Snahou organizujících lektorů projektu DoNitraZe- Riziko je také pro lidi se silnou fasádou – narcisticmě je, aby byl programově pestrobarevný a vyvá- ky hodně zranitelné (tzn. kombinace prohry s exžený – od vysoké aktivity např. při hře „Camel Tro- pozicí v rámci skupinové práce může být pro ně
phy“ až po naprostou pasivitu např. mlčení v rámci ohrožující).
terapeutických skupin. Na jedné straně fyzicky Kontraindikace je to v případě, že se na kurzu obnáročné, výkonové, soutěživé hry, které přecháze- jeví lidé se středním až těžším stupněm nějakého
jí přes tvůrčí, komunikační a kreativně laděné hry druhu psychických obtíží (zvláště premorbidní
do skupinového dění, kde není dopředu nic dáno osobnosti, lidé se silnou sebekontrolou a poruchy
a účastníci se musí sami rozhodovat, o čem budou osobnosti především s hraniční strukturou).
spolu mluvit, nebo hádat se, nebo křičet, nebo pla- Nevýhodou by mohla být přílišná náročnost a vysokat, nebo smát či mlčet. Skupinová práce ze své ká míra stresu plynoucího ze silného interakčního
podstaty vyvíjí na své členy tlak z hlediska emoční pole mezi účastníky (tj. mnoho cizích lidí na jedotevřenosti, což ovlivňuje i celou atmosféru kurzu. nom místě k sobě naráz přistupují jako by se znali –
Lapidárně řečeno: účastníci DNZM jsou oproti kla- časová zkratka osmi dnů – nikdy předtím se neznali
sickým kurzům PŠL nuceni tzv. „vyložit více karet a najednou přijdou příliš blízko, je nutné neustále
na stůl“ a více „pootevřít dveře do svých privát- hlídat své hranice). Z těchto důvodů je nutné, aby
ních světů“. Záleží na vkusu každého, zda v tom skupiny vedli již zkušení psychoterapeuté s dlouhopro sebe uvidí výhodu, či nevýhodu. Každopádně letou praxí v oboru.
záměrem kurzu je vést účastníky směrem k vět- Nevýhodou kurzů může být asymetrický – paterší osobní důvěře a blízkosti, což zpravidla přináší nalistický model vedení kurzů a tvorby progranejen pozitivní emoce ze společného sdílení a vzá- mů – instruktoři mají absolutní moc – vědí co
jemné podpory, ale i větší míru konﬂiktů a nejistot. bude – a frekventanti jsou v roli dětí – nevědí doVe skupině nikdo neví dopředu co bude, kdo začne předu nic a nesmějí zlobit, jinak nic nebude. Pokud
mluvit a o čem. Některé příběhy mohou strhnout, si toto vedení uvědomuje, může to být výhoda, dá
jiné odrazovat. Někteří lidé nás přitahují, jiní nás se s tím pracovat. Nutná je maximální míra particirozčilují a dalších se bojíme. Pro někoho máme po- pace účastníku na organizaci, aniž by byla ohrožerozumění a k někomu se musíme dlouze prokousá- na vedoucí role lektorů.
vat. Proč? Skupinová práce nabízí prostor pro polo- Nevýhodou také je, že jsou to kurzy drahé – spoježení této otázky. Pro odpověď si musí jít každý sám. ní skupin s programem je náročné na počet placeK tomu je nutná určitá míra odvahy a chuť riskovat, ných lektorů.
protože dobře tušíme, že ne každá odpověď musí Problémem koncepce zůstává končení kurzu – fáze
být příjemná. Možná nás dovede k dalším hlubším odpoutávání zpravidla chybí, takže jsou účastníci
otázkám – dveřím, které bychom raději nechali za- pouze upozorněni na nebezpečí „abstinenčního
vřené.
syndromu“.

Šéfové kurzů DNZ: Vladimír Halada, Michal Knotek, Renáta Trčková, Eva Zahrádková
Terapeuti: Andy Sobotková, Václav Kočka, Jiří Libra, Marie Zemanová, Jakub Zlámaný
Koterapeuti: Evžen Nový, Radka Nohejlová-Jiříčková
Členové týmů: Michal Benda, Eva Benešová, Jiří Bílek, Dan Franc, Pavla Francová, Marek Janáč, Tomáš
Kordík, Pavel Kučera, Petra Líbová, Helena Peřinová, Pavlína Sedláčková, Regina Sehnalová, Martina
Wiererová, Radka Zounková, Kateřina Lajtkepová
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Výhoda kurzu

poznej sám sebe

Výhodou kurzů je, že skupinová práce zesiluje již
tak dost silné zážitky z herních částí programu.
Skupinová práce působí jako „lupa“, která může
přiblížit a zvětšit některé společné prožitky. Zřejmě podobně jako na jiných kurzech PŠL se objevují
i změněné stavy vědomí, aniž by byly způsobeny
chemickou či jinak uměle navozenou cestou. Zprostředkovávají v krátkém čase prožitek „moci“ společenství (komunity), což je v soudobé postmoderní společnosti trpící přebujelým individualismem
a rozpadem přirozených komunit k nezaplacení.
Dávají lidi dohromady kultivovaným způsobem.
Kurzy se skupinami jsou vyváženější z hlediska programu – kurzy bez skupin jsou v nebezpečí z přílišné virtuality – vše je simulace, hra a nic opravdu.
Kurzy se skupinami mají méně primitivní rivality
a soutěživosti. Dle mého názoru nejsou tolik výkonové jako kurzy bez skupin.

Vidím možnosti uplatnění ve školství (mladí lidé)
a v léčbě dlouhodobě psychicky nemocných (např.
dlouhodobě hospitalizovaní popř. lidé v komunitách). Jeden z lektorů PŠL (Kateřina Lajtkepová) připravuje projekt pro lidi z komunit pro závislé. Velmi
dobré zpětné vazby jsou také od lidí starších, a to
zejména manželských párů druhé poloviny života.
V rámci skupinových setkání dochází k bližšímu
mezigeneračnímu kontaktu, který může být velmi
významný pro mladé lidi, nebo pro lidi s poruchou
adaptability ve společnosti (delikventi, drogoví experimentátoři aj.).
Hlavním metodických přínosem kurzů spojených
se skupinovou prací je posílení prožitku „my“ fenoménu. Tím, že je na skupinách otevřen prostor
i pro životní příběhy účastníku, pro jejich radosti
i strasti, odkrývá se skutečnost, že v zásadních životních otázkách jsme všichni na „jedné lodi“. Toto
zjištění je osvobozující. Spolubytí s druhými je opakem izolace, a tak je kurz vhodný pro lidi, kteří jsou
již unaveni výkonem svých rozličných sociálních rolí
a mají chuť: „dát si do těla“, „hrát si“, ale i zastavit
se a autenticky jen tak „pobýt“ s druhými.
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Možnosti uplatnění i mimo PŠL
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RECENZE
Vedoucí rubriky:
Mgr. Jakub Dobal
(1972), doktorand
na Filosoﬁcké fakultě
UK v Praze, instruktor a člen Správní
rady Prázdninové školy Lipnice.
jakub.dobal@psl.cz

recenze

Do této rubriky přispěli:
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

PhDr. Jiří Kirchner
(1978), působí na Fakultě tělesné výchovy
a sportu UK v Praze,
věnuje se psychologickým aspektům pohybových
(dobrodružných) činností, jejich
terapeutickému a pedagogickému
využití, je tajemníkem Asociace
psychologů sportu a členem International Adventure Therapy Committee. Jiri.Kirchner@seznam.cz
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Dobrodružné hry
a cvičení v přírodě

Jan Neuman,
ilustr. Petr Ďoubalík
Praha: Portál 1998, 325 stran
ISBN 80-7178-218-1
www.portal.cz
Kniha Dobrodružné hry a cvičení
v přírodě již dávno není novinkou na českém knižním trhu. Patří však mezi základní publikace
pro každého, kdo se zabývá výchovou v přírodě, a proto se sluší
ji zde připomenout. Může velmi
dobře posloužit tomu, kdo hledá
novou hru do svého programu či
inspiraci, ale i tomu, kdo chce
získat základní orientaci v aktivitách a hrách vhodných k výchově
v přírodě. Patří do knihovničky
každého, kdo pracuje s dětmi
a mládeží, ale i těch, kteří se věnují vzdělávání dospělých.
V úvodní části autor odpovídá
na otázky: Co je hra? Proč si
vlastně hrát? Hra není jen zábavou, „hra má rysy dobrodružnosti obsažené v každém novém objevování i překonávání“. Kouzlo
hry tkví v tom, že vytváří vlastní
svět, který nás dokáže plně vtáhnout do svého dění, je jakýmsi
životem nanečisto, ve kterém ale
probíhá reálné řešení problémů,
působí na naše emoce, dokáže
ovlivnit naše postoje, rozvíjí naše
sociální vztahy, obohacuje nás
o nové zkušenosti atd.
Přípravě a vedení her je potřeba
věnovat náležitou péči. Pomůže
nám to vyhnout se zbytečnému
neúspěchu uvedení hry. Základním principem je dobrovolnost,
do hry každý vstupuje, protože
sám chce. Pro hru ho však můžeme získat vhodnou motivací, která ho naladí a usnadní mu vstup
do hry. Je potřeba dbát na to, aby
všichni rozuměli pravidlům a aby
byla dodržena všechna základní
bezpečností pravidla. Nic nezkazí
dobrou atmosféru jako úraz.

Hlavní část knihy přináší soubor
her a aktivit utříděných do několika kategorií podle hlavního
zaměření: od seznamovacích,
zahřívacích a kontaktních her,
hrátek a zábavného soutěžení
a her na rozvoj důvěry, přes iniciativní a týmové hry, hry na rozvoj komunikace a spolupráce,
hry a cvičení v přírodě a ekohry,
až po závěrečné hry a ceremomiály, hry pro reﬂexi a závěrečné
hodnocení.
Při setkání lidí, kteří se buď vůbec neznají nebo jen málo, pomohou seznamovací hry a zahřívací a kontaktní hry. Zařazujeme
je proto na začátek programu,
usnadní vzájemné sblížení účastníků a účastnic a příznivě ovlivní
atmosféru. Patří k těm kratším
a dynamičtějším a můžeme je
uvést i kdykoli později. Následovat pak mohou hry na rozvoj důvěry, které umožní větší stmelení
skupiny, a iniciativní a týmové
hry, při kterých skupina společně
řeší zadaný úkol, úspěch závisí
na každém jednotlivci. Publikace
přináší celou řadu nejrůznějších
her a aktivit vhodných pro uvádění v přírodním prostředí. Z této nabídky si můžeme vybrat
podle zaměření a cílů, které při
uvádění zamýšlíme.
Publikace přináší pestrý soubor
her a cvičení v přírodě. Jedná
se o praxí ověřený výběr z široké
nabídky pohybových a dalších
aktivit, jejichž zdroje nacházíme
jak u nás – např. v díle Miloše Zapletala, tak v zahraničí. Můžeme
ji vřele doporučit jako základní
pramen námětů a inspirace.
Jakub Dobal
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Dobrodružné hry
v tělocvičně

Jan Neuman,
ilustr. Petr Ďoubalík
Praha: Portál 2001
ISBN 80-7178-555-5, 243 stran
www.portal.cz
Tato kniha, která je již nějaký ten
rok na pultech knihkupectví, navazuje na předešlé velice zdařilé
tituly tohoto autora: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě (Portál
1998), Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova prožitkem –
společně se Slávkem Vomáčkem
a Soňou Vomáčkovou-Boštíkovou (Portál 1999) a Zimní hry
na sněhu i bez něj – společně
s Jiřím Brtníkem (Portál 2000).
Jako v předešlých titulech se ilustrací ujal Petr Ďoubalík.
Kniha vyšla ve stejné řadě, ale
přesto se od předešlých titulů
značně liší. Zabývá se totiž aktivitami, které jsou upraveny nebo
přímo určeny do tělocvičny. Jak
vyplývá již ze samotného názvu,
jsou v ní popsány hříčky a drobné hry spojené s určitým rizikem,
napětím a nejistotou z výsledku
prováděné aktivity.
První část knihy je věnována vymezení dobrodružství jako fenoménu moderní doby a popsání
jeho potřeby ve výchově, zejména tělesné. Dále v ní lze nalézt
některé didaktické poznámky,
důležité k bezpečnému provádění takovýchto aktivit. Za velice
významnou součást knihy považuji soupis nářadí, které můžeme
používat při připravování her
v tělocvičně.
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Druhá část již obsahuje náměty Manuál k tréninku
na aktivity, které se dají realizo- řeči lidského těla
vat v tělocvičně při hodině těles- (didaktika neverbální
né výchovy nebo i v rámci dal- komunikace)
ších volnočasových aktivit dětí. Josef Valenta
Na první pohled se může zdát, Kladno: AISIS 2004, 259 stran
že první nabídka her na sezná- ISBN 80-239-2575-X
mení i na zahřátí nemá v knize www.aisis.cz
o dobrodružných aktivitách co
dělat, ale i při těchto aktivitách Řeč těla nebo také nonverbální
mohou někteří jedinci prožít na- komunikace neodmyslitelně patří
pětí. Navíc, pokud má být tato do našeho každodenního života.
publikace vhodným vodítkem Při každém setkání dvou a více
pro přípravu celé hodiny, předsta- lidí probíhá komunikace, aniž je
vují pak zajímavou náplň v rámci proneseno jediné slovo, formou
úvodní části hodiny. Osobně mě gest, výrazu tváře, vzájemným
zaujaly především hříčky: Hle- postavením, a to na vědomé i nemýždi, Klouzavá honička, Římský vědomé úrovni. Zaslouží si tedy
vozík i řada dalších.
naši pozornost a kultivaci stejně
Hry na vnímání důvěry jsou jako její verbální sestřička, neboť
ve většině případů v podstatě umět vysílat i číst signály našeho
aktivitami, které byly uvedeny těla může být k užitku každému.
v předchozích publikacích, při- Nová publikace Josefa Valenty je
způsobenými pro tělocvičnu. Ale příručkou výuky nonverbální koi zde nacházíme novou dimenzi munikace, jež shrnuje autorovy
právě díky využití pomůcek a ná- dlouholeté zkušenosti z vedení
řadí, které nám toto prostředí kurzů komunikace pro různé
nabízí (např. tyče, kužele, tram- skupiny, studenty, učitele, lektory. Na rozdíl od jiných publikací
polína…).
U problémově orientovaných her věnujících se tomuto tématu nebychom mohli s autorem polemi- analyzuje jen jednotlivé signály
zovat, jestli především orientační a jejich významy, ale nabízí prakhříčky jsou dobrodružnými ak- tické návody jak zdokonalovat
tivitami. Ale to je otázka názoru druhé (ale i sebe sama) a kultia jejich pojetí.
vovat řeč těla. Nejedná se přitom
V dalších dvou kapitolách jsou již jen o utříděný soubor her, techrůzná nářadí využívána pro tvor- nik a cvičení, kterých je více než
bu překážek a překážkových sto šedesát, publikace obsahuje
drah. Toto odvětví je velice dob- přehled cílů výuky řeči těla a růzře metodicky zpracováno v Ně- ných typů metod. Jde o ucelenou
mecku, z jehož zdrojů evidentně didaktiku neverbální komunikačerpá. Zde autor přináší základní ce, jak praví podtitul knihy. Opírá
přehled možností, jak lze s ome- se přitom o dlouhodobé studizeným materiálním vybavením um podstaty lidské komunikace,
našich škol tvořit velice zajímavé ostatně odkazy na teorii nalezneaktivity.
me v celém textu.
Poslední částí knihy je akrobacie Aby čtenář lépe porozuměl textu
a žonglování, kde jsou podnětné a byl vtažen do celé problematináměty na zařazení aktivit, které ky, je na příkladu dobrodružné
vyžadují pouze materiálně i ﬁ- „pozorovací hry“ v úvodní části
nančně nenáročné zajištění.
seznámen se základními způsoby
Celkově lze novou publikaci vřele mimoslovního sdělování, jimiž
doporučit, a to zejména učitelům jsou pohledy (řeč očí), výrazy obna školách všech stupňů, ale ličeje (mimika), pohyby, fyzické
i trenérům, kteří pracují přede- postoje (konﬁgurace všech částí
vším s mládežnickými kategori- těla), gesta, doteky, přibližováemi, kde se požaduje všestranný ní či oddalování. Očima učitele
rozvoj osobnosti, schopností Františka se stáváme svědky růza dovedností jedinců.
ných nonverbalních aktů.
Jiří Kirchner
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Následující text seznamuje s cíli
a tématy výuky nonverbální komunikace, základními didaktickými principy výstavby lekcí, typy
vhodných metod (metody dramatické výchovy, reálné situace,
natáčení). Další, největší část je
tvořena manuálem metod, technik, her a cvičení. Poslední kapitola pak nastiňuje kvaliﬁkační
předpoklady, jejichž naplnění je
užitečné, pokud chceme efektivně učit druhé nonverbálně komunikovat.
Jaká jsou tedy základní témata,
která tvoří východiska pro výběr
učiva nonverbální komunikace?
V publikaci jsou vymezena tato:
obsahy (o čem obvykle tělové
zprávy vypovídají), přijímání/percepce informací, vysílání informací z hlediska techniky nonverbálního sdělování, vysílání informací
z hlediska výrazu nonverbálního
sdělování, kódy nonverbální komunikace, parametry dobré nonverbální komunikace, nonverbální a verbální komunikace, nonverbální komunikace v různých
situacích, příprava nonverbální
akce, nonverbální chování/komunikace jako nástroj zobrazení.
Dobré je spojení témat s formulací konkrétních cílů pro vyučování
nonverbální komunikace, což velmi usnadní přípravu jednotlivých
výukových lekcí.
Základním východiskem metodiky jsou učební aktivity, jejich
prostřednictvím vedeme účastníky lekce k zamýšleným cílům.
Předpokladem je dobrá formulace úkolu – instrukce (slovesa
v aktivních tvarech: „ztvárněte…“, „analyzujte“) a následná
reﬂexe, která vede k praktickému
zhodnocení dané aktivity. Každá
z těchto po sobě jdoucích částí:
instrukce – akce – reﬂexe, má
ve zkušenostním učení své nezastupitelné místo.
Manuál k tréninku řeči lidského
těla dobře poslouží všem, kteří
vzdělávají druhé, ale i zájemcům,
kteří se pouštějí do dobrodružného prozkoumávání lidské komunikace. Jistě si najde čtenáře mezi
učiteli, lektory, lidmi pracujícími
s dětmi, ale i těmi, kdo vzdělávají
dospělé.
Jakub Dobal
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Outdoor and Experiential
Learning: An Holistic and
Creative Approach to
Programme Design

Andy Martin, Dan Franc,
Daniela Zounková
Aldershot: Gower Publishing
Limited, 2004, 16+197 stran
ISBN 0 566 08628 X
www.gowerpub.com/index2
49,50 GBP, 84,95 $

Našince vždycky potěší, když
se najde osobnost ochotná
a schopná rozšiřovat do světa
slávu české končiny a ideových
výdobytků jejích obyvatel. Jednou z takových osobností je
i Andy Martin, vysokoškolský pedagog z Nového Zélandu, který
se fenoménem Prázdninové školy
Lipnice (dále PŠL) a její metodou zabývá dlouhodobě. Čtenáři
se s ním mohli setkat na stránkách prvního čísla Gymnasionu
(1, 17–23) a rovněž v Teoretníku
tohoto čísla je autorsky zastoupen. Další dva spoluautoři patří
nejenom ke zkušeným instruktorům PŠL, ale bohaté zkušenosti
čerpají i z dalších oblastí: Dan
Franc působí jako trenér a konzultant v oblasti ﬁremního vzdělávání (se zaměřením na týmový
rozvoj), Daniela Zounková jako
instruktorka Outward Bound –
Česká cesta, s. r. o., a jako překladatelka.
Pojďme se nyní projít knihou samotnou a nahlížet na inspirující
a k zamyšlení nabádající pasáže
textu. Struktura knihy nás vede
od teorie k praxi, od pojmových
konceptů k ukázkám her.

První část pochází od Andyho
Martina, jehož způsob psaní je
akademickým
charakteristický
stylem pojednání využívajícím
široké báze odborné literatury
a použitím příkladu konkrétního
kurzu v poměrně podrobném
představení k jasnějšímu osvětlení předložené teorie. Teorie:
metody a aplikace, jak se tato
část jmenuje, se člení na další tři
kapitoly. Čtenář je tak na začátku
seznamován s vývojem výchovy v přírodě v České republice
se zvláštním zřetelem k osvětlení role a historie PŠL (vedle
zmínky o Komenském tak narazí
na základy turistiky a výchovy
v přírodě, činnost FTVS UK v této
oblasti, ale také na upozornění
týkající se hnutí Brontosaurus,
vzniku PŠL a jejího vývoje včetně počtu účastníků za dobu její
existence či typů kurzů se speciﬁckým zájmem o kurzy mezinárodní). Pasáž o české tradici
výchovy a pobytu v přírodě snad
poslouží cizincům pro prvotní
seznámení se situací u nás dostatečně, v češtině však máme
(pochopitelně) důkladnější, komplexnější a podrobnější texty.
Poněkud překvapující je terminologická nejednotnost, protože ačkoliv se můžeme setkat s pojmy
adventure education, outdoor
education a experiential education v různých kontextech, nikde
se tato různorodost nevysvětluje.
Druhá kapitola předkládá teoretické modely umožňující hlubší
porozumění procesům zkušenostního učení, které se v naší
literatuře – žel – nereﬂektují:
model výchovného procesu (70.
léta), akcentující fyzické aktivity a úkoly zaměřené na řešení
problému, model metaforický
(80. léta), vnímající výchovný
proces jako symbol rozvoje, trénink dovedností, proces reﬂexe
a evaluace skupinovou diskusí
a sebehodnocením s využitím
zkušenostních metafor, model
cyklu aktivního učení (90. léta),
chápající výchovný proces jako
více než jen soubor metod a aktivit (a zahrnující elementy vztahu
učitel/instruktor, prožitek – zkušenost, týmová práce ad.), a holistický model (od roku 2000
dále), který je vstupem do po-
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jednání o dramaturgii vnímané
jako metoda tvorby designu
kurzu. Ta zahrnuje škálu aktivit,
bezpečnou a pozitivní atmosféru,
skupinu účastníků a instruktorů.
Dramaturgie je českým čtenářům
bližší ze starších publikací (jako
jsou Prázdniny se šlehačkou či
Instruktorský slabikář) a konec
konců se jí věnuje i speciální
rubrika našeho časopisu, ale
zajímavými souvislostmi působí
její propojení s modelem dobrodružné vlny, se zónou komfortu
(která se u nás na kurzech všeobecně zmiňuje, ale dostatečně
pevně není teoreticky uchopená;
její popis zde – mimochodem reprodukovaný ze zprávy instruktorů PŠL – je podrobnější, než jak
se s ním setkáváme v písemně
zpracovaných
instruktorských
manuálech či internetových prezentacích efektivity kurzů a odpovídá spíše ústním prezentacím
na našich kurzech), s důležitostí
reﬂexe a review či s alespoň letmým zmíněním vrcholných prožitků (peak experiences, Maslow)
či stavu plynutí (ﬂow, Csikszentmihalyi).
Poslední kapitola první části pak
rozebírá pět stupňů dramaturgie,
které vytvářejí jedinečnost konkrétního kurzu. Toto pojetí je poněkud odlišné od jejího představení v Gymnasionu (1, 85–89)
a je předkládáno jako „holistická
metoda“ tvorby kurzu. Zmíněných pět stupňů (z nichž první
čtyři probíhají v přípravné fázi)
obsahuje: 1. hlavní téma, což je
nejabstraktnější tematická rovina; 2. tvorba scénáře, tedy zařazení hlavních programových bloků, práce s vrcholy (v rovině sociální, fyzické, emotivně-reﬂektivní
a kreativní); 3. praktická dramaturgie, neboli výběr konkrétních
aktivit a her; 4. kompletace scénáře, znamenající dotvoření scénáře včetně zodpovědnosti lidí,
materiálových požadavků, pravidel her; 5. dramaturgie na kurzu, spočívající v pozorování
a reakcích na potřeby účastníků,
neboť realita je vždycky odlišná
od plánu a ﬂexibilita je nezbytnou součástí instruktorské práce. Teoretický vstup je zakončen
ukázkou konkrétních příkladů
jednotlivých typů programových
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vrcholů a jim odpovídajících her
s výpověďmi účastníků o nich.
Nechybí ani rozbor kurzu Intertouch 2002 jako příklad dramaturgických postupů a myšlenek,
scénář tohoto kurzu, rozbor základních principů tvořících naplnění každého dne.
Druhá část pochází z pera Dana
France, charakteristického střízlivým záznamem zkušeností, reálnou deskripcí dění při přípravě
a realizaci kurzů, shrnutím toho,
co by tým dělat měl, resp. jak to
běžný tým skutečně dělá. Využívá více popisu zkušeností v prostředí PŠL a jen zřídkakdy další
odborné literatury a text se tak
stává praktickou radou „jak
na to“. Praxe: kurzy a hry, jak zní
název celé části, složené ze čtyřech kapitol (v číslování navazujících na první část), pojednává
o týmovém přístupu a roli her,
a to včetně praktických návodů
„herní logistiky“.
Čtvrtá kapitola popisuje týmový
přístup přípravy kurzu. Je to popis „samozřejmých“ a zcela běžných principů fungování týmu,
které se zkušeností předávají
z jedné instruktorské generace
na druhou a jež jsou obohacovány uvnitř jednotlivých týmů
i v celé PŠL. Avšak tyto mechanismy týmové práce u nás dosud
nikdo nikdy nepopsal v úplné
komplexnosti: role členů týmu,
instruktorská specializace, týmové schůzky a podobné zcela
zřetelné zkušenosti, to dosud
nikdo nezvedl jako téma hodné
úplného záznamu. Není to žádné teoretizování, je to deskripce
těch nejzřetelnějších zkušeností
posbíraných z prostředí fungování týmů PŠL. Někdy může
vzniknout až otázka, má-li smysl
takové samozřejmosti vůbec zveřejňovat, ale v tom právě spočívá
novátorství – stejně jako kouzlo
ﬁlosoﬁe – umět se podívat na věci samozřejmé jako na nesamozřejmosti, jež si zaslouží podrobného popisu a zamyšlení.
Kapitola pátá nabádá k přizpůsobení kurzu místním podmínkám,
a to vzhledem k týmu, účastníkům, přípravě a průběhu her.
Popisuje také aplikace metod
do programů profesionálního rozvoje na příkladu přístupu a zku-

šeností především s Outward
Bound – Česká cesta, s. r. o., ale
také s ukázkami scénářů kurzů
uskutečněných v univerzitním
prostředí na Novém Zélandu
a v Outward Bound Singapore.
Jako nejzajímavější se mi jeví
zmiňované nevýhody týmového
přístupu (nízký zájem instruktorů připravujících program o skupinovou dynamiku účastníků, míchání rolí, týmový stres, potřeba
vysoké úrovně přípravy a počtu
instruktorů).
Šestou kapitolou vstupujeme
do prostředí her – a to je v českém prostředí zapeklitá situace.
Množství literatury domácí i překladové je jen obtížně přehlédnutelné, proto stručný úvod do porozumění a praktického užití
fenoménu hry nevyzní pro odborníky zřejmě příliš přesvědčivě.
Pro praktické zaměření příručky
však bude pravděpodobně shledáno jako dostatečně vhodné.
Zajímavě (byť ne příliš systematicky) zní především pasáž týkající se role her, tedy vyzdvižení
potenciality her ke zjinačení prostředí, k rozšiřování osobnostních
hranic, k sociálním interakcím
a získávání vrcholných prožitků
(peak experiences) či stavu plynutí (ﬂow), k rozvoji dovedností.
Klasiﬁkace her je odlišná než při
třídění her na základě jejich cílů
(jako je tomu ve Zlatém fondu
her I a II), ale má svoji logiku.
Obávám se však, že konkrétní
příklad doprovázející probírané
téma může nejenom navést a ilustrovat, ale také jakoby uzavřít
jiné typy přístupů (zvláště pokud
se jedná o čtenáře zcela neznalé
možností české podoby zážitkové
pedagogiky) – viz například s. 63,
popisující úvod kurzu (jenž může
nabývat tisícerých podob – což,
zdá se, není dostatečně zdůrazňováno), spoléhající na návodnost příkladu konkrétního
otevření kurzu Intertouch 2002;
mohl být ještě rozšířen o ukázku
naprosto odlišného typu úvodu,
a tím lépe vystihnout šíři palety,
kterou má tým k dispozici. U popisu dalších programových forem
(s. 64–65), vyjmenovávající řadu
zajímavých možností, postrádám
typ „reálného projektu“ propoju-
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jící kurzovní prostředí se společenskou realitou, ne vždy nutně
se sociální solidaritou (reálné
aktivity typu darování krve, výpomoc v zařízeních LDN, prodej
cukrovinek v obchodech a další).
Jejich interpretace jako service
activities či other activities ani
zdaleka nevystihuje podstatu
těchto typů programů. Závěr této
kapitoly (o zařazování her do scénáře) se týká spíše dramaturgie
a systematicky by tak téma patřilo spíše do třetí kapitoly, kde
se o tvorbě scénáře píše.
Sedmá kapitola je shrnutím praktických zkušeností, které dosud
nebyly plně k dispozici. Jestliže
se Prázdniny se šlehačkou, první vydání Zlatého fondu her ani
Instruktorský slabikář vůbec
nezabývají uměním, jak prakticky inscenovat a uvádět programy, jestliže jsou tedy první texty k dispozici teprve ve Zlatém
fondu her II, a v reedici Zlatého
fondu her I, pak recenzovaná publikace popisující herní logistiku
relativně podrobně a důkladně
je důležitým publikačním počinem. Pro začínajícího adepta
instruktorství může být tento
soupis zkušeností neocenitelnou
pomůckou urychlující růst inscenátora her (za co osoba zodpovědná za uvedení hry vskutku
zodpovídá, na co nesmí zapomenout a co vše vstupuje do správně uvedené hry). Největším
nedostatkem této části je však
přesvědčení autora, že review,
tedy podstatná, zásadní a klíčová část programu a instruktorské
práce, bylo již popsáno na jiném
místě knihy. Nebylo! Bylo přiblíženo v jednom odstavci (s. 20)
v obecné a teoretické rovině, ale
v kontextu soupisu praktických
návodů zmíněná tematika citelně
chybí. Vedle ceny knihy a způsobu užití fotograﬁí (viz dále) považuji tuto absenci za nejzávážnější
nedostatek publikace.
Třetí část vytvořila Daniela Zounková, jejíž osobitý styl psaní nemohl příliš vyniknout a nemůže
být tudíž nikterak hodnocen.
Jedná se totiž o výběr 30 klasických her z prostředí PŠL (z nichž
naprostá většina byla publikovaná v některém ze Zlatých fondů
her) a jejich převod do angličtiny.
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V úvodu je představena struktura popisu jednotlivých her, jejich
členění a kategorizace faktorů
vstupujících do herního dění.
Celá část nazvaná Hry: popis
a logistika je rozčleněna do čtyř
kapitol (tedy 9.–12.), z nichž
každá je věnovaná jednomu typu
her. Sociální hry jsou zastoupeny
devíti příspěvky (včetně Českého snáře, Ekosystémů, Tančírny,
Las Vegas, Války růží či Poseidonu), fyzické hry reprezentuje 6
programů (Aréna, Camel Trophy,
Finská stezka, Skalní golf, Princezna Šin-Šo a Sedánek), kreativní programy jsou zastoupeny
8 hrami (mj. Colour máz, Společnost mrtvých básníků, Land art,
Zkouška orchestru, Vrtěti psem)
a mezi psychologické (reﬂektivně/emotivní) hry je zařazeno 7
ukázek (jako jsou Hry bez hranic,
Labyrint světa, Noční obrazy,
Stalker či Den Triﬁdů).
Třináctou kapitolou je stručné
shrnutí se závěry, ale knize samozřejmě nechybí ani veškeré další
nezbytné náležitosti: hlavní strukturu pojednání předchází obsah,
seznam obrázků, grafů a tabulek,
předmluva (kterou sepsal bývalý
ředitel Outward Bound – Česká
cesta, s.r.o. a spolupracovník
Gymnasionu Vladimír Svatoš)
a úvodní shrnující přehled jednotlivých kapitol. Po zpracování
strukturovaných tří hlavních témat následuje letmé představení Outward Bound, bibliograﬁe
a index (slučující jmenný i věcný
do jednoho celku).
Protože patřím mezi nepříjemné
rejpaly, kteří si povšimnou především těch detailů, jež snižují
dokonalost jakéhokoliv díla, nemohu se vyhnout ani na tomto
místě kritickému šťouchu. První
poznámka (která se však netýká
ani tak autorů knihy, jako spíše
vydavatele) se týká marketingového rozhodnutí, jež de facto
znemožňuje naprosté většině
zájemců pořídit si tuto publikaci
do domácí knihovničky. Cena převyšující 20 stokorun je pro běžného zájemce příliš vysoká. Naštěstí můžeme využívat dobrodiní veřejných (či spíše odborných)
knihoven, z nichž některé – jak
doufám – zmíněnou částku vynaloží i k potřebě českých čtenářů.

Druhá poznámka se týká snahy
šetřit místem (a počtem stran)
natolik, že to znemožňuje vychutnat si naplno obrazový doprovod
(jehož autorem je další z instruktorů PŠL, Zdeněk Beneš, autor
hry Mazeoleum v rubrice Zlatý
fond her v tomto čísle – kromě
fotky na přebalu, kterou pořídil
rovněž instruktor PŠL a navíc
graﬁk Gymnasionu Michal Stránský). Z povedených fotograﬁí
se tak staly pidičtverečky, jež sice
dobře ilustrují a přibližují slovně
pojednávanou tematiku, ale nemají tu sílu vtáhnout vás zcela
do obrazového poselství. Nehledě na nepochopitelné manipulace nejenom s rozměrem některých fotograﬁí, ale také s jejich
proporcemi, vytvářející tak místy
„připosražené“ postavy nereálného vzezření. Musím však zmínit
jinak střízlivě věcnou, příjemnou
graﬁckou podobu, která nikterak
nevybočuje z tradičních zvyků
do žádného pokusu o novátorsky
objevné novoty.
Směrem k autorům bych chtěl
poukázat na nejednotnost, či
spíše nesjednocenost přístupu
jednotlivých autorů, která se prokazuje nejenom výše zmíněnou
absencí tematiky review, ale
také nesjednocenou terminologií.
A tak užívá-li Andy Martin – mimochodem, s bezchybným způsobem citací a bibliograﬁckých
záznamů odborné literatury – antropologický rozvrh v rozdělení
osobnosti na tělesnou, psychickou, sociální a spirituální složku, pak v použití dramaturgie
vyčleňuje vlnu sociální, tělesnou,
kreativní a reﬂektivní (či jinde
emocionální), zatímco Dan Franc
(který nepracuje s literaturou
a s citacemi příliš pečlivě a citlivě, viz např. citace na s. 43 a 58,
převzaté z jiných publikací než
na které se odkazují) hovoří pouze o tělesné a emotivní rovině aktivit, ale upozorňuje na tělesnou,
emocionální a psychologickou
bezpečnost. Danka Zounková
pak člení hry (v souladu s dramaturgií Andyho Martina) na kategorie odpovídající kategoriím her
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recenze

sociálních, fyzických, kreativních
a psychologických (reﬂektivně/
emocionálních). Sjednocení terminologie a tudíž i přístupu by
hodnotám myšlenek bezesporu
prospělo.
Z rušivých drobností je možno
upozornit na odskočení řádku
v bibliograﬁckém seznamu (jinak
zpracovaném velmi pečlivě) či
jednoho slova u grafu na s. 25.
Zlatý řez (graf na s. 26) by se neměl nacházet v polovině, ale
spíše ve dvou třetinách obrázku.
Odborný text by měl při využívání zdrojů sáhnout spíše k pramenům a nespokojovat se s přebíráním údajů z druhé ruky. Citovat
např. Cicerona podle sborníku
PŠL (s. 66) nepůsobí jako důvěryhodná práce s literaturou.
Co říci závěrem?
Bezpochyby je potřeba zdůraznit především kladné hodnocení
této publikace – její upravená
česká verze by byla nesporným
obohacením literárního fondu
z oblasti zážitkové pedagogiky
a bezpochyby by se stala užitečnou a – jak věřím – často užívanou pomůckou. Předložené dílo
(za něž, mimochodem, jeho autoři obdrželi v roce 2003 výroční
cenu PŠL v kategorii „čin roku“)
je důležitým mezníkem v popularizaci českých speciﬁckých
přístupů zážitkové pedagogiky
v anglickém jazykovém prostředí.
Upravenou českou verzi by si čeští čtenáři rozhodně zasloužili.
Ivo Jirásek
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OSOBNOSTI
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.

Vedoucí rubriky:
PhDr. Allan Gintel, CSc. (1947), podnikatel v oblasti public relations, iniciátor
a dlouholetý předseda Prázdninové školy
Lipnice. allan.gintel@c-box.cz

PaedDr. Vladimír Svatoš (1955), konzultant a trenér v oblasti manažerského
a týmového rozvoje. Dlouhodobě řídil
Outward Bound – Česká cesta, s.r.o.
Spolupracuje s několika indoorovými
agenturami, outdoorové kurzy realizuje prostřednictvím
společnosti AKORD Outdoor Training, s.r.o.
asvatos@volny.cz

osobnosti

Do této rubriky přispěli:
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Sir Christian Bonington, RNDr. Ing. Jaroslav Lhota,
PaedDr. Ota Louka, Ing. Zdeněk Hrubý, Ian Wade,
Miloš Zapletal a Bohumil Šimsa – Joviš

11.4.2005 13:54:57

153
Vladimír Svatoš

foto © Chris Bonington Picture Library

Více než deset let nabízím klientům rozvojové kur- Sir Christian Bonington
zy, v nichž prožitek dobrodružství sehrává zásadní
roli. Deset let předtím jsem vedl studentský turis- byl pro lezeckou generaci osmdesátých let poticko-horolezecký oddíl, učil nováčky lézt po ska- jmem – legendou světového himálajského lezení.
lách, pořádal trekové a lezecké zájezdy do evrop- Absolvoval desítky dobrodružných podniků snad
ských hor. Za tu dobu se pro mě stalo dobrodruž- ve všech významnějších světových pohořích. Proství samozřejmým nástrojem výchovy a vzdělávání. slavil se zejména jako vedoucí britské expedice, kteProč ale právě dobrodružství? Co tak jedinečného rá v roce 1975 zdolala Mt. Everest prvovýstupem
lidem dává?
jihozápadní stěnou. Jak byl v Británii tento úspěch
ceněn, dokládá skutečnost, že za něj získal od kráTéma třetího čísla Gymnasionu mě inspirovalo k to- lovny Alžběty šlechtický titul. Chris sám pak vystoumu, abych se obrátil na pět výjimečných lidí, s ni- pil na Everest s norskou expedicí v roce 1985.
miž jsem se v životě setkal, s každým z nich jsem Byl jsem doslova nadšen, když jsem se mohl s Chrinavíc zažil větší či menší dobrodružství. Položil sem na jaře roku 2003 osobně setkat a dokonce
s ním strávit den lezením na pískovcích v Česjsem jim dvě jednoduché otázky:
1. Jakou roli sehrává dobrodružství v tvém
kém ráji. Po krátké „rozcvičce“ jako druholezec
se v pro něj neznámém a navíc značně nezvyklém
životě?
2. Jaký má podle tvého názoru dobrodružství
pískovcovém terénu nekompromisně hlásil o lezení
na prvním konci. Nutkání objevitele ho ani v takřka
potenciál ve výchově a osobním rozvoji lidí?
sedmdesáti letech neopustilo. Vnímal jsem to jako
Věřím, že jejich myšlenky mohou být pro vás, čte- úžasnou osobní inspiraci.
náře Gymnasionu, zajímavou inspirací.
1. Dobrodružství od mládí sehrává ústřední roli
v mém životě. Byla to zvědavost, pocit čehosi
výjimečného, co mě jako malého vedlo k tomu,
abych začal chodit a taky jezdit na kole.
A stejná zvědavost a pocit výjimečnosti
mě v šestnácti dovedly k lezení na skalách.
Lezení mi pomohlo pochopit a ocenit
přírodní prostředí a získat pocit objevitele při
překonávání nových cest.
Dobrodružství v zásadě znamená přijmout
riziko jako významnou součást získávání
nových zkušeností. Řízení rizika je důležitý
aspekt ve všech životních situacích a je
zásadní složkou všech objevitelských aktivit.
Dobrodružství bylo a stále zůstává hlavní
hnací silou mého života.
2. Shora zmíněné myšlenky jsou i odpovědí
na otázku, proč je dobrodružství významnou
součástí výchovy. Podněcuje mladé lidi rozvíjet své schopnosti, vstupovat do neznámých
oblastí a přijímat výzvy.

osobnosti

S DOBRODRUHY
O DOBRODRUŽSTVÍ
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vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Do roku 1988 pracoval jako vědecký pracovník
v ČSAV, od roku 1989 se živil s kolegy horolezci
jako výškový montér. V roce 1990 založil dobrodružnou cestovní kancelář dnes známou jako Adventura, ve které je společníkem, předsedou správní rady a „zaměstnancem na plný úvazek“. Zhruba
třetinu roku tráví v zahraničí, kde doprovází skupiny nebo připravuje nové zájezdy. Kromě toho píše
a fotografuje.
Píšťala, jak jsme mu tehdy říkali, se před řadou let
mihl v turisticko-horolezeckém oddíle, který jsem
vedl. Na rozvodněné řece Moravě jsem zažil jeho
vodácké začátky, o nichž se zmiňuje, a pak už jsem
jen zpovzdálí sledoval jeho podnikatelskou cílevědomost.
1. Dobrodružství hraje v mém životě roli velkou až zásadní. Klukovská léta jsem prožil
v mrňavé vesnici na Vysočině a tak jsem celé
dny běhal po lesích, stavěl indiánské tábory,
chytal ryby, vyráběl pasti... A po večerech četl
spoustu knih o dobrodruzích a cestovatelích,
ve kterých jsem nalézal inspiraci. Doma jsme
měli hromadu zvířat, o která jsem se musel
starat, z toho vyplývala spousta domácích
povinností. A od té doby se mi už mockrát ho2. Na to nejdůležitější jsem vlastně už odpověděl.
dilo to, že umím zacházet s pilou a sekerou,
opravit auto a podobně. Na druhou stranu
Dobrodružství by mělo lidi učit přijímat
zodpovědnost jako součást svobody. Další
jsem neuměl lyžovat, jezdit na kánoi... Ale to
jsem se časem doučil. Dnes dobrodružstvím žiji,
potenciál určitě spočívá v nácviku komunikace a spolupráce, sebeovládání, získávání
dobrodružství fotím, píšu o něm a už čtrnáct
let se jím živím. A moc si neumím představit
sebedůvěry, využívání svých schopností
situaci, že to třeba jednou nepůjde.
a ve spoustě dalších věcí, což je spíše otázV přírodě, divočině zažívám pocit svokou pro specialisty. Vždy by to ale mělo být
body, té pravé svobody, která spočívá
pod odborným vedením nebo aspoň dohledem.
v přijetí zodpovědnosti. Vím, že nejsem hříčkou
Je to oblast, ve které se dá hodně pokazit, při
v rukou úředníků, politiků, marketingových
dobrodružství je hranice mezi velkým zážitkem
specialistů, kteří by mě rádi uplatili určitým
a velkým průšvihem velice úzká.
pohodlím a jistotami a za to mě vmanipuloDalší citlivou otázkou je správné dávkování
vali tam, kam potřebují. V divočině skoro vše
určitým lidem: to, co je pro někoho nuda, může
záleží pouze na mně, skoro za vše zodpovídám
být pro jiného nesnesitelně drsné a obojí je
já a v tom je ta největší svoboda: když dobře
špatně.
postavím stan, tak se vyspím, když mi jej
Já ve své profesi nevyužívám dobrodružství ani
v noci srazí vítr, moje chyba. Když se mi rozbije
tak k výchově jako spíše k odpočinku a relaxaauto uprostřed pouště, když nemůžu rozjet
ci. Ale občas jsem svědkem toho, jak na někoho
vařič, když se v peřeji převrátím a uplavou
působí silné zážitky zcela nečekaně a lidi se mi
mi věci, je to můj problém, nemůžu si nikde
úplně změní před očima.
stěžovat nebo se s někým soudit. Ale můžu
svobodně konat a jednat, na nic nečekat
a problémy řešit a v tom je moje svoboda a to
největší dobrodružství.
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RNDr. Ing. Jaroslav Lhota
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1. Dobrodružství hraje v mém životě značnou roli.
Je to určitá moje součást. Sice už asi o dost
menší, než bývala kdysi, ale pořád je to část,
kterou si nedám vzít, protože vím, že kdybych
o ni přišel, tak budu mrtvý. Nemůžu se toho
kousku v sobě vzdát, i když je to někdy moc
těžké, sobecké a taky tím ubližuji lidem, co
mám strašně moc rád. Ale naopak jim dávám,
co bych jim jinak dát nemohl, tak se to doufám
trochu vyrovnává. Není to jenom lezení
ve velkých horách – to neskutečně nádherné
a zároveň děsivě tvrdé prostředí. Podobně jsem
dopadl i při potápění. Prostě jsem se hned musel podívat do zakázané zóny, jak to tam vypadá a hlavně jak tam bude vypadat moje já.
Mám to spojené s hledáním, tvořením,
přirozenou zvídavostí. Nejde o nějakou publicitu nebo něco někomu nebo sám sobě dokázat.
Je to jen taková zvědavost, jak to tam vypadá,
co to udělá se mnou, nahlédnutí do sebe sama.
Někdy hodně hluboko a daleko, až se začneš
trochu bát, protože zase nemusíš vědět úplně
všechno. Ta sebereﬂexe, to poznávání sám sebe,
další hledání, které člověka rozvíjí a obohacuje,
to je to důležité, to je podstatné. Jinak mám
pocit, že by ze mne byl usedlý pán, který by
lidem okolo, svým dětem, svým studentům,
za krátkou dobu neměl co dát.
Jiná věc je, že dobrodružství určitým způsobem
využívám ve své práci učitele, jako prostředek
při různých pohybových aktivitách, ale to už je
trochu jiná záležitost. Zprostředkovat alespoň
část té krásy druhým, v tom je velké kouzlo
a umění.
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je odborným asistentem na tělovýchovné katedře
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde učí budoucí pedagogy teorii tělesné výchovy a sportovního tréninku, ale především sporty
v přírodě. Byl účastníkem několika himálajských
expedic, vystoupil na 8201 m vysokou Čo Oju,
na Ťan-Šanu stanul na Chan-Tengri (6995 m), v Andách zdolal Aconcaguu (6959 m).
S Otou jsem prožíval svá největší životní dobrodružství – na pískovcích v Českém ráji, v Tatrách,
Dolomitech, Alpách a to nejkrásnější na Kavkazské
Ušbě. Později se pro mě stal ztělesněním pedagoga
profíka, který žije, co učí, a učí, co žije.

foto © Tereza Louková

PaedDr. Ota Louka

2. Dobrodružství je rozhodně významným faktorem v osobním rozvoji lidí a souvisí hodně
s pojmy jako je aktivita, kreativita, fantazie,
hledání, improvizace atd. Ale to nastavení,
taková ta aﬁnita, je hodně rozdílná. Řada
lidí, mých kamarádů, studentů a známých,
až teprve při určité aktivitě, přímo v jejím
průběhu, objeví, jaký k ní má vztah. Myslím
takový ten přirozený vztah k dobrodružství, ne
nějaké lámání přes koleno silou. Já si určitým
způsobem, ne nějak drasticky, testuji ty lidičky
v celkem jednoduchých situacích, kde se ten
vztah úplně přirozeně projeví. U někoho je to
nastavení vyloženě negativní, prostě má rád
věci klidné, jasné. Někdo si sice rád vyzkouší
něco zajímavého a zvládne i nečekanou
složitější situaci, ale zalíbení v tom nenalezne.
Ale pak je dost lidí, kde to funguje určitě hodně,
což je úžasná možnost nechat je nahlédnout
do komnat, do kterých by se beze mne, alespoň
na začátku, nedostali. Pak mají možnost
volby, vrátit se, zůstat stát nebo pokračovat
sami dál. Někdy je to hodně překvapivé, třeba
v případě párů, kdy se ukáže, že žena je více
orientována k dobrodružství a muž má k němu
odpor. Což obvykle pánové snáší nelibě a dámy
se to snaží maskovat, aby mužská ješitnost
neutrpěla.
Osobně jsem přesvědčen, že pozitivní vztah
k dobrodružství je výhodou jak v práci, tak
v soukromí. Přináší větší míru tvořivosti, odvahy, radosti a pestrosti v životě. Dá se s tím
dobře pracovat, samozřejmě v extrémní podobě
může být kontraproduktivní, ale kde je ta
hranice?
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je mužem „několika životů“. Vystudoval kybernetiku a ekonomii. V současnosti pracuje jako náměstek ministra ﬁnancí, místopředseda prezídia Fondu
národního majetku, ale také VŠ pedagog a vědecký
pracovník. Byl šéfem organizačního výboru zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového
fondu v Praze. Vedoucí několika expedic v Himálaji
a Karakoramu včetně úspěšné expedice na Everest
severní stěnou. Leze bez umělého kyslíku. Vystoupil
na pět osmitisícovek, např. double (spojený výstup)
na Hidden Peak a Gasherbrum II nebo jihozápadní
stěna Shisha Pangmy alpským stylem.
Zdeňka jsem potkával v horolezeckém oddíle a jako student při „vejškovkách“, kterými jsme si oba
přivydělávali. Na Kavkaze jsem s ním prožil vlastně
náhodou a zcela neplánovaně asi největší dobrodružství mého života. V té době bych si rozhodně
nemyslel, že se stane jedním z nejúspěšnějších českých himálajských lezců všech dob...
1. Neznám dítě, které by v hlavě a v duši
nenosilo sny o dobrodružství, které by
nečetlo dobrodružné příběhy a nemělo rádo
dobrodružné ﬁlmy. Ostatně první pohled
na tituly dětských knížek a ﬁlmů o tom jasně
hovoří. A o čem jsou dětské hry, zvláště kluků?
Připadalo by mi smutné, kdyby se přechodem
do dospělosti tento základ osobnosti jen
tak jaksi vytratil. Proč by měl? Nevidím nic
přirozenějšího, než v tom pokračovat, celý
život. U mne to tak je, bylo, bude a nezabývám
se příliš otázkou racionality. Neboť lidské aktivity a chování jsou závislé na studeném
kalkulovaném přístupu mnohem méně, než
se obvykle předpokládá. Nazvěme to třeba
láskou, jejími různými formami. U mne je to
láska k horám, kterou naplňuji především
horolezectvím.
Zvláště v posledních letech se s oblibou
hovoří o adrenalinu, adrenalinových sportech.
Nemyslím, že jde o jedno a totéž. Cílem je
dobrodružství a krása z velkolepého výstupu
v horách, onen život na hraně a v konečcích
prstů, s divokou nádherou kolem. Jestliže mnohé situace přitom zvyšují hladinu adrenalinu,
budiž. Ale není to cíl, je to jen průvodní jev.
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foto © Archiv expedice HighPoint Shisha Pangma
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Ing. Zdeněk Hrubý

2. Velice významný. Dobrodružství přináší řadu
situací, které v osobním a profesionálním životě
člověka, žijícího v dnešní civilizaci, nenastávají.
Běžné situace řešíme průběžně s jakousi mechanickou rutinou, která omezuje schopnost
optimálně reagovat, omezuje kreativitu, snižuje
odolnost vůči neočekávaným či kritickým
situacím a zátěžím, vůči stresu. Dobrodružství
přináší nutnost a schopnost čelit takovým
situacím, řešit je. Musíte být schopni okamžitě
a správně rozhodnout, vyhodnotit řadu souvisejících či zdánlivě nesouvisejících kritérií.
A vyřešit situaci sám, spolehnout se na svůj
úsudek a schopnosti. To se nevylučuje
se schopností pracovat v týmu, naopak. To je
jeden z faktorů ve hře. Tvrdím, že v horolezectví
ve vysokých horách je správné vyhodnocování
a rozhodování klíčové. Včetně vážení objektivních rizik. Tělo a schopnost dobře lézt je
pouze podmínkou nutnou, nikoli postačující.
Na prvním místě je hlava. Při výstupu v horách
na tom závisí přežití. V běžném životě následky
nejsou tak fatální, ale princip a způsob myšlení
takto utvářený jsou stejné.
Zmiňme ještě nadhled. V běžném životě máme
tendenci přeceňovat a dělat problém z věcí
nevýznamných, byť třeba nepříjemných.
Dobrodružství nám pomáhá povznést
se nad malichernosti, udržet vyvážený přístup
k životu. Prosté heslo „Nejde-li o život, jde o…“
má půvab velké pravdy.
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Ian Wade
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2. Pochopitelně sdílení dobrodružství s někým
dalším vám dává pocit hlubokého porozumění
a soucítění s člověkem, které lze těžko
dosáhnout v normálních sociálních situacích.
Myslím, že prožité dobrodružství rozvíjí schopnost posoudit charakter a prohlubuje víru v rozvoj schopností každého, kdo je odpovídajícím
způsobem motivován.
Na naší rusko-americko-tibetské expedici na Everest jsem poznal, že společné
dobrodružství boří hranice dokonce i tehdy,
když každý hovoří jiným jazykem. Tři dny,
které jsem strávil výstupem na vrchol spolu
se dvěma Tibeťany, mi ukázaly, že důvěra
a porozumění nezávisí na mluveném jazyce, ale vyrůstá z ocenění potřeb partnerů
ve společném dobrodružství. Věřím, že prožitky
dobrodružství z Outward Bound kurzů mohou
rozvíjet vzájemné porozumění mezi mladými
lidmi všude na světě, zatímco jiné programy
podobnou sílu nemají.
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1. Když mi bylo patnáct let, byl jsem stydlivým
studentem prestižní chlapecké školy ve Velké
Británii. Hlavní slovo zde měli jocks, rugbyoví
hráči, kteří byli celebritami školy. Ve školním
kempu, jehož součástí byla i horská turistika, jsme strávili jeden den skalním lezením
na impozantní věži. Bylo to poprvé, co jsem lezl
po skalách, a dost jsem se bál. Zejména když
byl přede mnou kapitán školního rugbyového
týmu a spadl. Zdálo se mi to stěží uvěřitelné,
ale já bez velkého úsilí vylezl až na vrchol.
Zásadně to změnilo můj pohled na svět.
Dokázal jsem více než nejváženější osoba
školy – rugbyový kapitán.
Poznal jsem, že existuje celá řada dalších věcí,
které mohu dělat dobře. Ve svém studentském
životě jsem začínal jako třetí ze čtyř a propracoval jsem se téměř na vrchol. Naučil jsem
se lézt na skalách a každé školní volno jsem
jezdil do nejbližších hor. Sociálně jsem se cítil
mnohem více v pohodě. Hovořil jsem se studenty pocházejícími z nejrůznějších prostředí,
stejně jako s dospělými a dokonce i s děvčaty.
Vše díky jednomu nezapomenutelnému dni
na skalách.
Později v mém životě přišla mnohem větší
dobrodružství – zlezení El Capitana, stěny
Eigeru, prvovýstup v Karakoramu a Everest.
Všechny posílily moji víru, že žádné sny nejsou
nesplnitelné a že žádná situace v práci ani
v životě není takovou výzvou, abych se s ní
nemohl vypořádat. Nabyl jsem dojmu, že každá
situace je potenciálním dobrodružstvím, které
nabízí odměnu, a pokud je řešena s nasazením,
může přinést stejné pocity uspokojení, jaké
dává dosažení vrcholu při lezení.

foto © Vladimír Svatoš

působí jako výkonný ředitel Outward Bound International, světově rozšířené organizace pro výchovu
a vzdělávání v přírodě. Absolvoval řadu hodnotných
horolezeckých výstupů včetně zdolání Mt. Everestu.
V minulých letech vedl opakovaně expedici partnerů Outward Bound na Kilimandžáro.
S Ianem jsem si několik let úředně korespondoval.
Jeho maily působily odměřeně až chladně. Stejný
byl i první dojem, který ve mně vyvolal při osobním
setkání na světových konferencích Outward Bound.
Když jsem s ním pak ale strávil několik dní, mimo
jiné i lezením na Suchých skalách v Českém ráji,
roztál a začal povídat. Překvapilo mě, co všechno
ten nenápadný chlapík v životě dokázal. Podruhé
mě překvapil svou otevřeností v dnešní anketě.

Tolik dobrodruzi. A já už jen dodám – nechme se inspirovat. Pro naši pedagogickou práci, ale i pro soukromý život. Dobrodružství nabízí hodnoty, které
bychom jinde jen stěží hledali.
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Štafeta osobností
Pořadí běžců: • Vladimír Svatoš (startovní běžec) • Allan Gintel •
Miloš Zapletal • Joviš

osobnosti

Miloš Zapletal –> Joviš
JOVIŠ
Bohuš Šimsa – Jack Allen – Karel Janovický – Joviš
Čtyři jména a za nimi jedna tvář, jedna podivuhodná osobnost, která žije několik paralelních životů.
Narodil se 18. února 1930 v západních Čechách
a až do devatenácti let bydlel v Plzni. Jeho tatínek
byl operní zpěvák, což mělo nepochybně rozhodující vliv na synovu životní dráhu. Na vysokou školu
se Bohuš Šimsa nedostal, neměl pro to ten pravý
třídní původ, komunistická strana již měla v té
době v Československu absolutní moc a pečlivě
prosévala řady uchazečů o další studium po maturitě, prospěch a talent nehrály tehdy žádnou roli. To
byl také jeden z důvodů, proč se rozhodl na podzim v roce 1949 emigrovat. Přes půl století žije
v Londýně, je britským občanem a mohli bychom
si právem myslet, že je spíš Angličan než Čech,
když strávil v Anglii skoro tři čtvrtiny života. Přesto
na svou starou vlast nikdy nezapomněl, stále pro ni
něco dělal a dosud dělá.
Jako klavírista a varhaník hrával skladby českých
mistrů, referoval o české hudbě a uváděl v britském
rozhlasu její nahrávky, dodnes pomáhá anglickým
operním zpěvákům zvládnout role zpívané v češtině.
Jako skladatel vážné hudby patří spíš k českým než
k anglickým tvůrcům. Dosvědčuje to i jeho umělecké jméno Karel Janovický.
O jeho širokém záběru svědčí i pracovní pseudonym Jack Allen, pod nímž uváděl pravidelné relace
z Londýna pro českou mládež o moderní populární
hudbě.
Neocenitelnou službu prokazoval své rodné zemi
zejména v osmdesátých letech. Tehdy se stal členem managementu BBC, jedné z nejproslulejších
světových rozhlasových stanic, a jako ředitel československé sekce měl pod sebou dvacet sedm stálých
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zaměstnanců a dvanáct externích spolupracovníků.
S tímto týmem den co den narušoval informační
monopol vládnoucí Komunistické strany Československa a objektivně, seriózně informoval obyvatele
naší republiky o událostech doma i ve světě.
Až do sametové revoluce v roce 1989 bylo Československo pro něj zakázanou zemí. Pro komunistický režim to byl zrádný emigrant, přisluhovač kapitalistů. Ale od chvíle, kdy se železná opona zhroutila, se do staré vlastni pravidelně vrací. Především
na koncerty, kde se hrají jeho skladby, tehdy přilétá
z Anglie jako Karel Janovický. Každé léto v polovině srpna nastartuje v Londýně svoje auto, naloží
do něj hudební aparatury, kvalitní nahrávky vážné
hudby a jede do Krkonoš na skautský lesní kurz
Fons, aby tam strávil deset dní se staršími skauty
a skautkami jako člen instruktorského týmu. Těch
cest podnikl od roku 1991 čtrnáct a na kurzech
strávil už celých pět měsíců!
Věc skoro neuvěřitelná, tvůrčí člověk s takovým
postavením a s takovou životní dráhou a jede rok
co rok přes půl Evropy za své peníze, aby zadarmo
přednášel ve staré vlasti o svých životních zkušenostech a názorech skupince mladých lidí, otvíral
jim branku do světa vážné hudby, diskutoval s nimi
o společenském vývoji u nás i ve světě, o minulosti,
současnosti i budoucnosti. Kurzy Fons se v mnohém podobají letním podnikům lipnické Prázdninové školy a všichni tam znají Bohuše Šimsu
pod skautskou přezdívkou z mládí – Joviš.
Tomuto vzácnému člověku bych teď rád předal „štafetu osobností“. Protože jsme se v srpnu s Jovišem
při jeho pobytu v České republice míjeli, poslal
jsem mu dopis s otázkami:
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„Milý Joviši,
lipnická Prázdninová škola, která byla za komoušů ostrůvkem svobody a s níž spolupracuje Václav
Břicháček už dvacet let (poví Ti o ní v Krkonoších
víc), začala vydávat časopis Gymnasion. Slíbil jsem,
že pro něj udělám s Tebou rozhovor. Buď tak laskav
a během kurzu Fons na Beníškách odpověz na několik otázek. Můžeš je rozvinout, seškrtat, odbočit jinam. Já bych to pak zpracoval a poslal Ti to
do Londýna k autorizaci.
Miloš“
Za několik dní mi přišlo z Krkonoš psaní:
„Milý Miloši,
posílám odpovědi na Tvé otázky pro Gymnasion.
Pokud to není nudistický časopis (dočetl jsem se teď
v souvislosti s olympiádou v Athénách, že gymnasti
ve starém Řecku byli nazí!), cítím se poctěn.
Odpovídám ve spěchu a po chvilkách (a škrábu, sorry!). Některé otázky jsem vynechal. Poraď si s tím.
Odmítám autorizovat – dosud jsem tento návyk
z doby komunismu vždycky odmítl a ani Tobě, vzácnému a nejlepšímu příteli, neudělám výjimku.
Pozdravuju Tebe i Evu.
Tvůj Joviš“
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V příloze byly tyto otázky a Jovišovy odpovědi:
Přijel jsi z Londýna a chystáš se dál do Krkonoš
na roverský lesní kurz Fons. Máš tam působit jako
instruktor a člen vedení. Co jsou to vlastně kurzy
Fons, kdo je pořádá, kdo se jich účastní, jakou mají
náplň?
FONS připravuje mladé lidi, kteří se chtějí věnovat
roverské činnosti a založit třeba roverský kmen.
Cesty FONTU se větví do širších prostorů sebepoznání, sebevzdělání, kultury, přátelství a služby druhým. Vedou dál do budoucnosti a jejich absolventi
se mohou v dalších letech vracet na kurzy vyšší
úrovně, zvané PONS, MONS, GENTS, případně i jiné,
které si sami vytvoří. Názvy jsou symbolické, FONS
znamená latinsky PRAMEN, PONS – MOST, spojuje
FONS s kurzem MONS, MONS – HORA. Tyto kurzy
pořádá Junák a účastní se jich lidé od sedmnácti
zhruba do pětadvaceti let. Náplň spadá do oblasti výchovy dospívajících s využitím her, tvořivosti,
poznávání přírody, prožití spolupráce a přátelství,
se snahou vytvářet týmy pro další práci v kurzech.
Jakou roli tam hraješ Ty?
Jsem přizváván, abych hovořil o námětech, které
jsou mi nejbližší – o hudbě, politice, nedávné historii, managementu, tedy o věcech, kterými jsem
se zabýval při své práci v BBC.
Víš něco o lipnické Prázdninovce?
Myslím, že měla a má na skautské roverské kurzy silný vliv. Při prvních návratech do vlasti jsem
se setkal a hovořil s řadou instruktorů, jednoho teď
máme dokonce v rodině, výtvarníka Dušana Černého, ale blíže ji neznám.
Narodil ses v Čechách, žil jsi tu jen do svých devatenácti let, od roku 1951 bydlíš v Londýně. Jsi
vlastně asi spíš Angličan než Čech. Proč se stále
znovu vracíš do staré vlasti?
Lidský tvor je výjimečně pracovité zvíře – nezmar,
šikovný a chytrý k tomu. Je dobře jeho energii a důvtip věnovat úkolům i mimo okruh sebe sama, které by mohly být obecně něco platné. Zároveň se má
člověk držet svých kořenů. Je přímo v rozporu s lidskou podstatou tyto vazby přetrhávat – jak si to
vynucoval komunistický režim nebo jak by si někdy
přálo úsilí o vytvoření nového multikulturního člověka. Využití svých sil a oživení dávných vazeb – to
jsou pohnutky, které mě hned dva měsíce po revoluci, v lednu 1990, po více než čtyřiceti letech vedly
zpět do vlasti.
Cesty na kurzy tě musí stát dost peněz. Dostáváš
za své působení v týmu nějaký honorář?
Obecně prospěšná činnost a péče o kořeny a vazby – to by měla být dobrovolná činnost a je i v tomto mém případě.
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foto z rodinného alba
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Žasnu nad tvou obětavostí. Tím víc, že podobnou
nezištnou službu koná pro Českou republiku i tvoje
žena Sylva, mezi rovery známá spíš pod přezdívkou Švestka. Ta jezdí jako instruktorka na kurz
pro mladé skautské rodiče s dětmi. A také intenzivně pomáhala jako odbornice českým knihovnám.
Co pro ně dělala?
Švestka, tedy Sylva Šimsová, začínala v Anglii jako
knihovnice a později vyučovala knihovnictví a Information Science na London Metropolitan University.
Píše pravidelnou rubriku pro časopis Čtenář, odpovídá v ní na dotazy o britském knihovnictví. Často
navštěvuje Českou republiku a přednáší o britských
veřejných knihovnách, internetu a knihovnické etice. Moje návštěvy na kurzech FONS a PONS se střídají s jejím působením na kurzech GENS.
Ale vraťme se ke kurzům FONS. Jak se díváš
na mladé lidi u nás, mám na mysli věkové rozpětí mezi šestnácti a pětadvaceti lety? Kdybys měl
tuto mladou generaci srovnat s anglickými vrstevníky, jak by dopadla?
Mladí lidé, které poznávám na kurzech, jsou „self-selected sample“ – sám sebou vybraný vzorek mládeže. Nemohu jej srovnávat s mládeží v Anglii ani
v České republice. Ale mohu říct, že mi dělá radost,
jak jsou tito mladí lidé každým rokem otevřenější,
sdílnější, uvolněnější, a také to, že mají širší rozhled
a jasnější představu o cílech svého života.
Dnes jsi už v penzijním věku, ale pořád vyvíjíš
mnohostrannou činnost. Jsi především hudební
skladatel, komponuješ vážnou hudbu. Byl jsem
na několika koncertech, kde uváděli tvoje skladby.
Jak ses k muzice dostal? A na čem teď pracuješ?
Jsem muzikant už odmalička. Všechno ostatní – také rozhlasovou práci – jsem se v životě učil
za pochodu, abych uživil sebe a rodinu. Díky tomu
jsem teď v důchodu, nezávislý, a mohu se zase plně
věnovat hudbě, hlavně skládání. Letos jsem dokončil symfonii.
Vrátím se k roku 1949, kdy jsi odešel do zahraničí.
Tehdy to jistě nebylo možné legální cestou, bylo
to půldruhého roku poté, co komunistická strana
uchvátila moc a rozpoutala v naší republice krvavý teror. Proč jsi vůbec emigroval?
Odešel jsem se Švestkou a jejími rodiči. Švestčin
otec musel opustit republiku, protože mu hrozilo
zatčení. Dostal důvěrnou informaci, že má být jako
představitel sociální demokracie obviněn z činů,
které nikdy nespáchal, a souzen v jednom z politických monstrprocesů.
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Jak jste se dostali přes ostře hlídané hranice?
Vždyť tehdy už se Československo octlo za železnou oponou...
V roce 1949 naštěstí ještě nebyly na západní hranici zátarasy a minová pole jako později, ale už
se nesmělo bez propustky vstupovat do pohraničního pásma, širokého dvacet, třicet kilometrů. Těsně předtím, než nás měli místní lidé v noci tajně
převést do Bavorska, zadržela policie na hranicích
dánské diplomaty, kteří chtěli propašovat do Německa nějaké Čechy. Proto byly hlídky v pohraničí
zesílené. Museli jsme se rozdělit na dvě skupiny. Já
jsem šel zvlášť s jedním studentem, Švestka s rodiči o čtyři dny později. Dojeli jsme do Mariánských
lázní, kde jsme se ubytovali na noc v hotelu. Ráno
v pět hodin vtrhla do našeho pokoje tajná policie
a začala nás vyslýchat. Řekl jsem, že hledám v lázeňských hotelech práci jako muzikant. Prohledali naše kufry, ale nenašli v nich nic mimořádného,
a tak zase odešli. Večer nás pak dva neznámí lidé,
muž a žena, odvezli autem na místo, odkud jsme
pokračovali k hranicím pěšky. Dostali jsme kompas
a informace, kudy máme jít a kterým místům se vyhnout. Byla měsíčná noc a po dlouhém pochodu
jsme se skutečně dostali do amerického okupačního pásma v Bavorsku. Brzy ráno jsme na druhé
straně hranice vyburcovali německé pohraničníky.
Později nás převzali a vyslýchali Američané.
Jak se vyvíjel tvůj další osud?
Strávili jsme přes rok v německých uprchlických táborech, kde žily milióny lidí všech možných národností ze střední a východní Evropy. Bylo tam také
hodně odsunutých sudetských Němců.
V Německu byla tehdy hrozná bída, všeho nedostatek. Města zničená soustavným bombardováním
za druhé světové války dosud nebyla obnovena, kde
dříve stával Mnichov, táhla se pláň pokrytá červeným cihlovým prachem. I to málo, co jsem si přinesl
z domova, mi v táboře ukradli. Lágry byly prolezlé
komunistickými agenty, vyslanými z Československa i jiných zemí sovětského bloku. Ti podávali falešná anonymní udání na uprchlíky, kteří dostali imigrační vízum do různých demokratických zemí, aby
jim odjezd znemožnili. Mého kolegu, s nímž jsem
přešel hranice, dokonce otrávili. Přežil to sice, ale
měl pak podlomené zdraví a poměrně brzy zemřel.
Dlouho jsme o sobě nevěděli, já a Švestka s jejími
rodiči. Těm se také podařilo přejít hranice, ale byli
ubytovaní v jiném táboře. Neměli jsme celé dny nic
na práci, a tak jsem chodil každý den do America
House, kde byla velká knihovna a studovna. Tam
jsem vlastně získal neformální univerzitní vzdělání.
Švestčin tatínek, profesor Maiwald, pátral na americké okupační správě po místě mého pobytu.
Dostal přibližný typ, kde asi mohu být, a vypravil
se do města, kde byl můj uprchlický tábor. A v tom
městě jsme se čirou náhodou potkali na ulici! Každý se snažil co nejdřív z Německa odjet dál, ale
různé státy povolovaly příjezd jen omezenému
počtu uprchlíků. Na mne připadla Austrálie. Ale to
už jsme byli zase se Švestkou pohromadě a, abych
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nemusel odjet sám, v květnu 1950 jsme se vzali.
Profesor Maiwald usiloval o emigraci do Anglie, kde
měl dobré známé. To se mu nakonec podařilo, začal
učit v Cambridgi a my jsme mohli přijet do Anglie
za ním. Dostal jsem malé stipendium ke studiu
hudby. Pomohl mi tehdy slavný houslista Jan Šedivka, na kterého jsem se obrátil o radu již z uprchlického tábora v Německu a poslal mu na ukázku
své skladby, které jsem si vzal s sebou do exilu.
V lednu 1951 jsem začal studovat na Surrey College
of Music, později na dalších školách. Během tří let
jsem získal tři diplomy – na výuku klavírní hry, koncertní klavírní hru a na hudební teorii. Potom jsem
začal sám na jedné z těch škol učit. Přibral jsem si
ještě hru na varhany a dříve získané diplomy mi
umožnily, abych začal externě studovat na Royal
College of Music; po čtyřech letech jsem studium
ukončil diplomem magistra hudby. Tehdy se začaly
hrát moje skladby a já jsem si zvolil umělecký pseudonym Karel Janovický. To jméno mělo také skrýt
moji identitu, obával jsem se, že se o mně dozví
československá rozvědka. Doma přece zůstali moji
rodiče. Příjmení Janovický jsem si dal podle Janovic, městečka pod Jeseníky, kde jsem s nejlepšími
skautskými přáteli trávil část posledních prázdnin
před emigrací. Mimochodem – když jsem se s těmi přáteli sešel znovu po více než čtyřiceti letech,
navázali jsme okamžitě kontakt a vztah tak, jako Milý Joviši, děkuji Ti za tenhle text, ale hlavně
kdybychom se rozešli teprve včera. S těmito přáteli za to, co už tolik let děláš pro druhé – s nadšením,
jsme také začali pořádat lesní roverské kurzy.
bez nároku na odměnu. Když člověk má to štěstí
Ale zpátky do Anglie padesátých let. Vystupo- a potkává na klikaté cestě životem takové osobnosval jsem také jako klavírista. Specializoval jsem ti jako jsi Ty, hned ho opouští „blbá nálada“, které
se na komorní hudbu a doprovázel mistrovskou tolik našich lidí dnes podléhá, a dívá se do budouctřídu profesora Šedivky. Od roku 1955 začala moje nosti s větší důvěrou. A má chuť také něčím přispět
spolupráce s rozhlasovou stanicí BBC. V roce 1964 ke společnému dílu při zlidšťování světa.
jsem se stal řádným zaměstnancem a připravoval
pořady vážné hudby. Později jsem přešel do československého oddělení BBC a posledních deset let
před důchodem jsem tam pracoval na vedoucím
místě.
Ještě bych ti rád položil poslední otázku. Jezdíš
k nám už patnáct let. Vidíš nějaké pozitivní změny? Nebo ti pořád připadáme jako postkomunistická země, která se dosud nedokázala vyrovnat
se svou minulostí a ještě se nevzpamatovala z poroby, která trvala skoro půl století?
Jako vůbec nejpozitivnější změnu vidím vstup České republiky do Evropské unie. EU je zcela kladná
záležitost: už takřka půl století neustále, pravidelně
a pracovitě řeší otázky, které se po staletí řešívaly válkami a ekonomickými krachy. Z komentářů
ke každému dílčímu kroku na této cestě k stále užší
spolupráci by se EU mohla jevit jako pouze hašteřivá. Ale není tomu tak: je s podivem, čeho za tu
vpravdě krátkou dobu už dosáhla.
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antické zrcátko

ANTICKÉ
ZRCÁTKO –
krása a dobro
starého Řecka
Letmé záblesky zrcadlení se tentokrát mihotají kolem dobrodružných témat starořeckého prožívání.
Staří Řekové však (snad překvapivě pro většinu
z nás) pro pojem dobrodružství vůbec neměli jediné slovo. Nepotřebovali pravděpodobně pojmenovat něco, co pro ně bylo běžnou součástí života
a nikoliv něčím prožitkově naprosto odlišným,
nepravděpodobným, mimořádným, jak se může
dobrodružství jevit nám. Nicméně nejenom etymologií pojmu, ale také obeznámením se žánrem
antického dobrodružného románu, stejně jako
se širším myšlenkovým zázemím nejenom řeckého, ale také římského přístupu k dobrodružství,
nás provede první část rubriky.
Druhá část pak obrátí naši pozornost k několika
textům, v nichž je dobrodružných aspektů celá
řada. Zvláštní napětí, kontrast a nepokoj mezi
formálně dokonalou formou a nicotným obsahem jsou však charakteristické pro text popisující souboj žab a myší. A protože i v projektech
zážitkové pedagogiky bychom si měli dát pozor,
abychom se nezdáli účastníkům „směšnohrdinní“
nepravděpodobným kloubením
blýskavého formálního detailu
na myšlenkově prázdný obsah
některých aktivit, můžeme
se začíst do překladu dávného
textu, který nás na soulad mezi
obsahem a formou zcela zřetelně upozorňuje.

Vedoucí rubriky:
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

Do této rubriky přispěli:
PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (1968),
přednáší na Filozoﬁcké fakultě UP v Olomouci (antické tradice, humanistickou
a barokní latinu, živou latinu ad.) a na Fakultě sociálních studií MU v Brně, působí
jako dobrovolný koordinátor pro uprchlíky v organizaci
Amnesty International. kysucan@fss.muni.cz

Ivo Jirásek
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Dobrodružství jako fenomén, životní styl a v nejnovější době i jako určitá forma postmoderního
úniku a zároveň zdroj byznysu pro specializované
cestovní kanceláře a výrobce outdoorové výstroje
a příslušného sportovního vybavení je záležitostí
moderní doby, v níž si obyvatelé bohatých zemí
kompenzují svůj ryze nedobrodružný a stereotypní životní styl. Podobně i kořeny moderní dobrodružné literatury začínají na počátku 19. století
v období romantismu, kdy obyvatelé velkých měst
unikají – ve své fantazii i fyzicky – od „šosácky“
usedlého městského života a monotónního životního stylu, jehož běh začíná stále nemilosrdněji určovat nastupující průmyslová revoluce. Dobrodružné
motivy se v průběhu 19. století zabydlují ve všech
patrech literatury od té nejvyšší až po tu nejpokleslejší (obrazně řečeno od Jacka Londona až po Karla Maye) a vytvářejí se i obvyklá, nám tak důvěrně
známá topoi dobrodružné literatury – akční, napínavý děj, hrdinské skutky i nezbytná exotická krajina, v našem euro-americkém světě téměř tradičně
reprezentovaná americkým Divokým západem, zlatokopeckou Kalifornií a Aljaškou, rytířským světem
středověku a křížovými výpravami. V moderní době
lze hovořit až o určité kultuře dobrodružství, která
se ovšem ve své drtivé většině stává jednou velkou
továrnou na iluze, úspěšně pohřbívající historickou
i současnou realitu – tak jako se čtenář průměrné
dobrodružné literatury ve stínu úžasných skutků
nepřemožitelných hrdinů nedozví nic o genocidě
amerických Indiánů či o bezbřehém loupení a masakrech muslimů a Židů doprovázejících „hrdinské“
křížové výpravy, právě tak málo se většinou dozví
účastník předplacených dobrodružství organizovaných speciálními cestovkami o skutečné, mnohdy
neveselé a pro místní obyvatele zaručeně nedobrodružné realitě exotických zemí, v nichž se pohybuje.
Na druhé straně touha po dobrodružství je nezpochybnitelně zakotvena v lidské psychice jako určitá
touha po přesahu, potřeba překonání sebe sama,
mimořádného výkonu doprovázeného vzrušením.
Skrze ně člověk utvrzuje či naopak transformuje
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svou vlastní identitu, leckdy možná i uzdravuje
otřesenou psychiku a nalézá ztracenou rovnováhu.
Lze říci, že jde až o určitou antropologickou konstantu, nalézající svůj výraz v horolezectví stejně
jako ve středověkém poutnictví, v asketickém
poustevnictví stejně jako v objevitelských cestách
a adrenalinových sportech, všelidský fenomén nepochybně starší než sociální realita novověku, z níž
můžeme odvozovat nám známou kulturu dobrodružství.
Jak tomu bylo v klasické řecko-římské antice, která stojí u samotných kořenů evropské civilizace
a v níž nalézáme mnoho jevů analogických s moderní dobou? Staří Řekové a Římané neznali pojem
dobrodružství v moderním slova smyslu a stejně
tak se ani ve staré řečtině či latině nevyskytují
slova plně odpovídající českému dobrodružství,
německému Abenteuer či anglickému adventure.
Nicméně v antické kultuře nalézáme řadu archetypů i každodenních projevů životního stylu, odpovídajících našemu fenoménu dobrodružství. Již archaické starořecké báje lze vnímat – ovšem pouze
na určité, spíše povrchní rovině, pod níž se skrývá
hluboká náboženská, ﬁlosoﬁcká i psychologická
realita a existenciální zkušenost, o níž v případě
zkomercializované novodobé kultury dobrodružství
nemůžeme hovořit – jako dobrodružné příběhy par
excellence, se všemi nezbytnými atributy dobrodružné literatury, tj. napínavým dějem a akčním nepřemožitelným hrdinou konajícím udatné činy a reprezentujícím morální autoritu. Totéž lze ostatně
říci o mytologii většiny lidských kultur od Ameriky
až po Tichomoří, od starého Sumeru až po přeživší
přírodní národy naší doby. Poněkud více se našemu současnému vnímání dobrodružství přibližuje
řecká kultura ve svém helénistickém období, kdy
vzniká pozoruhodný žánr dobrodružného románu.
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Tehdy – podobně jako v naší současnosti – obyvatelé vznikajících velkých měst pociťují potřebu úniku a hledají jiný, uspokojivější svět. Český klasický
ﬁlolog Jaroslav Ludvíkovský ve své významné studii
Řecký román dobrodružný (Praha 1925) trefně
píše: „Je třeba si dobře ujasnit, co je podstatou
řeckého románu. Není pochyby, že je to děj a to
dobrodružný děj. Neobyčejný, všední realitou neomezený, plnější, hrdinský život, který existuje jen
ve fantastickém snu člověka nehrdinského – to je
hlavní zdroj řeckého románu.“ A podobně jako většina moderní dobrodružné literatury, vychází tento
román, jak říká Ludvíkovský, z „lidové psychologie“
a „potřeb doby“, jde tedy o jakousi antickou formu novodobého „čtení pro služky“ (s tím rozdílem
ovšem, že v antice patřil i k oblíbené četbě středních vrstev). Ve srovnání s moderní dobrodružnou
literaturou se v něm vyskytuje mnohem více erotických motivů (ve věšině románů představují neodmyslitelný dějový základ), ale další atributy jsou
zcela shodné – napínavý děj, silní charakterní hrdinové, nezbytná zkouška hrdiny, ﬁkce (projevující
se např. ve způsobu, jakým se zachází s historickou
postavou Alexandra Velikého), exotické prostředí,
dlouhé putování a většinou nezbytný happy-end.
O oblibě těchto románů svědčí fakt, že některé
z nich v různých adaptacích přežily až do středověku, např. starověký Život Alexandra Velikého
se stal základem nesčetných středověkých Alexandreid. Obliba dobrodružství se zračí i v zájmu o cestopisnou literaturu obsahující popisy pro antického
člověka exotických zemí, či v napínavých epických
exkursech některých raných historiků, např. Hérodota.
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Pokud jde o jazyk, jak již bylo výše řečeno, nenalézáme žádné slovo zcela totožné s výrazy v moderních jazycích, pouze více či méně vzdálené ekvivalenty. V řečtině by se slovu dobrodružství nejvíce
přibližovalo substantivum kindyneuma = riskantní
počin, riziko, hazard, odvážný podnik. Z něj je potom odvozeno substantivum kindyneutés, odvážný
člověk, hazardér, dobrodruh. Výraz ﬁlokindynos
(z řec. ﬁlein, milovat) se však již velmi přibližuje našemu podstatnému jménu dobrodruh, neboť označuje člověka, který má přímo zálibu v dobrodružství
a záměrně je vyhledává. V latině potom nalézáme
výrazy jako casus miriﬁcus (doslova = pozoruhodná událost), facinus audax (odvážný čin) či res ardua atque difﬁcilis (namáhavá a obtížná záležitost),
periculum (zkouška, nebezpečí a celá řada dalších
významů), expeditio periculosissima (nebezpečná
výprava, nejčastěji ve vojenském nebo námořnickém smyslu). Pěkné a docela výstižné je latinské
slovní spojení vyhledávat dobrodružství fortunam
temptare (doslova pokoušet osud, pokoušet štěstěnu). Z uvedeného je zřejmé, že ačkoliv se nesetkáváme se zcela adekvátním lexikálním výrazem,
uvedená slova obsahují konotace, které si i v naší
současnosti s fenoménem dobrodružství spojujeme, tj. odvážný skutek, a tudíž hazard, risk, nebezpečí, zkouška.
Závěrem lze říci, že antika obsahující v sobě předobraz tolika moderních společenských i kulturních
jevů, nám tak ukazuje, že potřeba dobrodružství
a její nejrůznější výrazy tvoří v každé komplexní
civilizaci fenomén života jednotlivce i společnosti.
Pro nás a naše potomky bude nepochybně zajímavé sledovat, jakých nových forem tato obecně lidská potřeba nabude v blízké či vzdálenější budoucnosti, utvářející se ze společnosti naší doby, která
je na první pohled velmi nedobrodružná, pod povrchem však plná dynamiky a vskutku dobrodružných změn.
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Používáte ještě toto rčení o válce žab a myší?
Ve smyslu, že se vlastně o nic moc nejedná? Že ostří sporu je zbytečně vyhrocené, že podstata půtky
je mnohem malichernější, než se ze síly slov zdá?
Chceme-li občas ukázat, že se v některé při nesrovnává forma s obsahem, chceme-li zdůraznit, že komunikační neshoda narostla do silných rozměrů,
aniž si to původ sporu zasluhoval, můžeme použít
ono sousloví.
Odkud však pramení metafora přirovnávající nevhodné řešení problému souboji žab a myší? Tak
jako mnoho dalších výdobytků naší kultury, i tato
drobnost má svůj původ v řecké antice. Jestliže
každý z nás ví o homérských eposech Ílias a Odyssea alespoň něco (minimálně jsme všichni slyšeli
název těchto epických básní stojících na počátku
řecké literatury – kolik z nás si však dopřálo luxus
věnovat dostatek času četbě těchto základů evropské vzdělanosti, to už hádat nehodlám), o „směšnohrdinském“ eposu Batrachomyomachia, neboli
o Válce žab a myší, panuje patrně menší všeobecné
povědomí. A přestože se jedná o pouze drobné dílko, které se svojí formou snaží parodovat slavnou
Íliadu, stojí jistě za připomenutí alespoň formou
záblesku našeho antického zrcátka. Zvídavý čtenář
si ostatně může přečíst tuto žertovnou báseň celou,
a to hned v sousedství oslavných hymnů, už ve starověku přičítaných Homérovi.
K tomu, abychom si dokázali plně vychutnat komiku této básně, bychom potřebovali znát homérskou
poezii, k čemuž pochopitelně v této souvislosti nemáme ani dostatek prostoru, ani času. Nicméně
autor (patrně z Athén z doby 5. stol. př. n. l.) mohl
takovou znalost Íliady předpokládat u všech svých
čtenářů. My vystačíme s minimem informací – určitě všichni víme, že se jedná o nejstarší hrdinský
epos dochovaný v úplnosti, že popisuje epizodu
z pověstí o trojské válce (trvající celých deset let),
že v ní vystupuje řada řeckých hrdinů (ale i bohů,
kteří vydatně zasahují do dění), určitě v naší paměti uvízlo například jméno Agamemnon (vrchní
velitel řeckých vojsk), Achilles (nejudatnější řecký
bojovník) či jeho přítel Patroklos, ale také zdatný
trojský bojovník Hektor, který zabitím Patrokla pů-
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sobí zvrat v dění (a za tento čin je zabit Achillem).
Protože Batrachomyomachia popisuje především
válečné dění, nezapomeňme, že i Ílias je plná bojových scén. Nemusím z Íliady citovat obsáhlé pasáže, stačí pouze několik jazykových obratů (jako
např. do čela kopí mu vbodl, i pronikl do nitra
kostí, nebo dozadu řadou zubů mu kopí proťalo jazyk, další zespodu mohutné kopí mu ostřím uvázlo
v břiše, jiný raněný s námahou chroptěl a vypadl
z úpravné korby, či doprostřed hrdla zasáh, až bolestný hrot skrz naskrz mu pronikl šíjí), abychom
si uvědomili přirozenost vztahu života a smrti, jak
je (a právě především ve válečných událostech) vnímali staří Řekové. Snad vám takové výrazy mohou
připadat až příliš naturalistické, nepěkné, nehodné
přílišného zdůrazňování. Natož na stránkách, které
chtějí referovat o tom krásném a dobrém ze starořecké kultury. Nicméně stačí porovnat si takové
úryvky v kontextu, který se rozhodně neomezuje
pouze na zdůrazňování lidského utrpení (jak si
patrně doložíme v některém z dalších pokračování
tohoto letmého zrcadlení), aby vyvstal propastný
rozdíl mezi starořeckým popisem dění (notabene
dění, kterého byl každý řecký občan občasným
účastníkem) a plochostí soudobých akčních ﬁlmů,
zdůrazňujících krev, lámání kostí a smrt do nejmenších detailů bez onoho kontextuálního zarámování
a významu. Zkrátka smysl Íliady nespočívá v popisu bolesti, ta je však její autentickou součástí.
A právě kontrast a konfrontace souboje žab s myšmi, popisovaným stejnými výrazy jako byly zpřítomňovány skutky nejvýznamnějších řeckých hrdinů,
působila na čtenáře komicky.
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Zkuste si – nečtete-li rytmus přízvučného hexame- Co se dělo dál v našem příběhu? Jakou má takový
tru často – zvyknout na styl, kterým se český jazyk příjemný začátek spojitost s válkou? Žabák veze myblíží řeckému originálu velmi přirozeně (a to už šáka do rybníka, ale v okamžiku nebezpečí se potáod dob Homérových překladů Otmara Vaňorného, pí do vodní hlubiny, což znamená myšákovu zkázu
který pořídil svůj překlad v roce 1923 a přepraco- smrtí utopením. Tuto událost však sleduje jiná myš,
val v roce 1942). Vychutnejte si pak nápaditost pře- která odnáší zprávu dalším. A po vášnivém proslokladatele Otakara Smrčky, která se projevuje mimo vu Hryzochleba, otce utonulého, se všichni začínají
jiné ve jménech jednotlivých postav. V první ukáz- zbrojit do války.
ce si nemůžeme nechat ujít představení hlavního
myšího hrdiny, když promlouvá ke svému žabímu Nejprve bojovníci si holeně připjali k lýtkům,
zelené lusky bobů, když každý roztrhli na dvé,
kolegovi:
Drobtolov je mé jméno a syn jsem přeudatného
otce Hryzochleba; ten zplodil mě s milenou matkou
Mlýnolizkou, již Kýtohlod král svou nazývá dcerou.
V Komoře dala mi život a skryla mě, abych měl všeho,
v hromadě ořechů, fíků a mnohých pochoutek jiných.
Jak se však spřátelíš se mnou, když přírodou jinak
jsem stvořen?
Ty máš svou výživu z vod, a já, co je potravou lidem,
to také jídám sám; tak nikdy si nenechám ujít
z jemňoučké mouky chléb, když z okrouhlé ošatky voní,
nikdy též mazaný koláč a tučným sypaný sýrem,
nikdy homolku čerstvou, co z libého mléka se tlačí,
anebo řízky z kýty neb játra s bělostným tukem,
ani ten medovec skvělý, jenž budí choutku i v bozích,
nic, co kuchaři svedou, když lidem hostiny strojí
se vším kořením možným, by jídlo chutnější měli.
Pro mne kapusta není, já nehryžu ředkev ni tykev,
zeleným česnekem též se neživím, petržel nejím;
tohle všecko jsou jídla tak pro vás, rybniční panstvo.
Usmál se Nadmuchřtán k tomu a odpověděl mu takto:
Příliš si chválíš, hoste, své pochoutky; mnoho i u nás
podivuhodných věcí lze v mokru i na suchu spatřit.
Kronovec přidělil totiž nám žabám dvojbytný život,
můžeme po zemi skákat i ve vodě skrývat své tělo.
Je-li ti libo snad poznat i to, pak můžeš to snadno:
vystup si na má záda a drž se mne, jen se chraň
sklouznout,
abys tak s veselou myslí se dostal do mého bydla.
Tak tedy pravil a nastavil hřbet; hned chytil se myšák
tlapkami měkké šíje a zlehka tiskna se držel.
Nenesl na svém hřbetě tak dobře milostné břímě
býk, když Európu tehdy si unášel na Krétu mořem,
jako na zádech odvážel myš tam do svého domu
žabák, žlutavým tělem se roztáhnuv po třpytné vodě.

jak si jich na louskání již za noci dostatek snesli.
Krunýře měli z kůže, již kdysi s kolčavy stáhli,
kousky spínali stébly a tak si je zřídili umně.
Za štít sloužilo víčko z kahance; k útoku byla
oštěpem jehlice dlouhá, kus železné válečné zbroje;
za přilbu na skráně každý si skořápku z ořechu vsadil.

Než se pustíme dál po proudu vyprávění, musíme
se pozastavit u něčeho, co starověkým posluchačům bylo zřejmé, ale co už uniká našemu porozumění a vnímání soudobého čtenáře. Totiž k popisu
výzbroje, kterou si válečníci oblékají. Paralelu umožňující více vyniknout vtipu u myšího zbrojení snad
zprostředkuje popis zbroje, kterou u hrdiny Hérakla popisuje Hésiodos (čímž se nám zároveň pěkně
propojuje tematika jednotlivých čísel Gymnasionu:
vzpomínáte? V prvním čísle jsme se setkali s Héraklem, ve druhém pak s Hésiodem):
Takto pravil a holínky z horské třpytivé mědi,
vzácný Héfaistův dar, si připjal okolo lýtek;
po nich zase kol dokola prsou si navlékl krunýř
ze zlata, krásný a mistrně skutý, který mu dala
Athéné Pallas, Diova dcera, když poprvé hodlal
do kormutlivých bojů a žaluplných se vrhnout.
Okolo plecí si železo dal, které odvrací kletbu,
obávaný ten muž a přes hruď si přehodil vzadu
objemný toul; v jeho dutině byla zásoba šípů,
každý z nich nesl studenou smrt a mlčení věčné.
(…) Obrovské kopí pak vzal, mělo ostří z lesklého bronzu;
na svou mohutnou hlavu dal pěkně zrobenou přílbu,
zdobenou, ocelovou a k skráním přilehlou těsně.
Ta tedy božskou mu stínila hlavu, Hérakleovi.
Rukama potom popadl štít – ten nemohl nikdo
rozdrtit ani rozrazit kopím; stál za podívanou!

Popis štítu už musíme nechat pro jinou příležitost,
byť právě ten je cílem celého popisu (jedná se o úryvek z Hésiodovy – i když o jeho autorství bývá
pochybováno – skladby Štít, soustředící se právě
na tuto část výzbroje). Vraťme se však do blížícího
se ukrutného boje mezi žabami a myšmi.
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V řadách žab propuká nejprve panika, ale po vysvětlení možné taktiky (po útoku naházet myši
do rybníka a utopit) si i druhá strana obléká zbroj:
Tuhými lupeny slézu si obkládali hned lýtka,
z krásně zelené řípy zas krunýře k ochraně měli,
z listí kapustového si zrobili úpravné štíty;
dlouhá sítina ostrá jim vhodným oštěpem byla,
hlemýždí skořápky zdobné si vzali pak na krytí hlavy.
V takovém ozbrojení se roztáhli po příkrém břehu,
kopími potřásajíce, a v každém hrdinství plálo.

Válečné přípravy nemohou uniknout ani pozornosti bohů, a proto Zeus svolá Olympany, aby jim
ukázal chrabré bojovníky a ptá se, kdo z bohů jim
chce pomáhat v boji. Athéna si však stěžuje na to,
co všechno jí myši rozhlodaly a jak žáby skřehotaly,
takže nemohla spát. Proto se rozhodují, že válčícím
stranám nebudou pomáhat, ale budou boj jenom
sledovat. A že se bylo na co koukat! Boj na život
a na smrt:
První oštěpem ránu dal Velekváč Lizorádovi,
v přední řadě jak stál, skrz břich až játra mu protkl;
střemhlav ten klesl a v prach své hebké zabořil vlasy.
Potom hned po Bahnivci se Dírovec rozpřáhl k ráně,
pádné kopí mu vrazil do prsou; raněný padl,
černá ho schvátila smrt a duše mu vylétla z těla. (…)
Hraboně jinou zbraní zas usmrtil Bahnivál chrabrý,
kamenem ostrým lebku mu roztříštiv; ihned mu mozek
vytékal, stříkaje z nozder, a krví se třísnila půda.
Vtom již Miskoliz vyrazil vpřed, jsa rozlícen v srdci,
(ostrou pak zamířil střelu, jíž Bahnivál rázem byl zabit.)
Potom na Loužechvala zas Hrnkolez namířil oštěp,
proklál mu hruď a tomu hned temno zastřelo oči.

Přestože nám popis bitvy může připadat přespříliš
krvelačný, blíží se obvyklému válečnému obrazu, jak
nám jej zachoval Homér. Tomu se blíží i následující
popis toho, jakým způsobem do ukončení válečné
vřavy zasáhnou bohové.
Takto řekl a Zeus, (dav temné přihnati mračno,)
nejprve zahřímal silně, až velkým Olympem zachvěl,
vzápětí kmitavý blesk, (tu zbraň svou, do dlaně chopiv,)
s mocným jej rozmachem vyslal, i vyletěl
z vládcovy ruky.
Všecky poděsil sice tím s nebe seslaným ohněm,
přesto však myší voj přec neustával a doufal
takto jen ještě spíš rod žabích nepřátel potřít.
Zeus, když z Olympu viděl, že žabám záhuba hrozí,
soucitem znova byl jat a hned jim posilu poslal.
Přišli: hřbet jako z kovu a zahnutá klepeta měli,
šilhouni širokých zad, chod šouravý, s nůžkami v ústech,
kostnatí skořepináči, noh křivých, lesknavých plecí,
sanice natahující a na stopkách mající oči,
dvojhlaví osminožci, zlí štípači – jméno pak jejich
raci. Ti chapadly svými hned ocasy, nohy a ruce
myším uštipovali a lámali oštěpy jejich.
Lekly se nebohé myši těch hrůz a nevytrvavše,
šmahem se na útěk daly. A zatím zapadlo slunce,
jednodenní pak války děj tak skončení došel.
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A jaké že z příběhu plyne ponaučení? Čím může
(v rámci rubriky letmo se dotýkající krásy a dobra
starého Řecka) inspirovat zájemce o zážitkovou pedagogiku? Co může říci lidem prožívajícím své životy
o dva a půl tisíce let později než autor a tedy zcela
jinak, s jinými životními zkušenostmi i s jinými rozměry svých vlastních příběhů? Ne každý bude zaujat formou veršů a už vůbec ne kohokoliv zaujme
popis bojových scén. Co však přežívá dodnes, a co
má svoji zřetelnou paralelu u každého z nás (a to
včetně časů a prostředí aktivit v rámci zážitkové pedagogiky), to je onen protiklad nicotného obsahu
(z lidského hlediska zcela zjevně není vůbec důležitý jakýkoliv souboj žab a myší) a jeho slavnostního,
formálně dokonalého a přesného popisu. Nesoulad, který na řeckého posluchače působil komicky,
může být pro českého čtenáře i po šestadvaceti
stoletích impulsem k zamyšlení: dbáme vždycky
na harmonickou souhru obsahu a formy? Nechceme lecjakou drobnou hříčku formálně vyšperkovávat do podrobností a detailů, které ve své formální dokonalosti (jimž věnujeme naprostou většinu
myšlenkových i praktických příprav) vlastně nic
moc nesdělují? Třeba ne, ale z vlastní zkušenosti
vím, že je mnohdy velmi lákavé zadrhnout se na detailu a ten zpracovávat velmi pečlivě (protože nás
samotné může bavit právě vymýšlení vnějších kulis a okolností a tudíž občas klást neobyčejně silný
důraz tu na kostýmy, tu na jednotlivosti trasy, tu
na motivační scénku…), přestože cíl a smysl aktivity
samotné necháme tak trochu plavat. Bylo by skvělé, kdybychom si toto lákavé, avšak přesto reálné
nebezpečí uvědomovali ve chvílích příprav, protože
jenom tak se vyhneme možnosti, že námi detailně
chystaná akce bude na její účastníky svým neklidným rozporem mezi pompézní formou a nicotným
obsahem působit až směšně. A jistě nechceme být
vnímáni svojí činností jako směšní hrdinové. Vždyť
bychom se svými chybami zbytečně opakovali po jiných – příkladem směšnohrdinského eposu jsme si
spolu právě prošli.
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NA PIJÁKU
Tato rubrika je určena především ohlasům vás čtenářů. Můžete se zde podělit o to, co vás v časopise oslovilo, s čím máte vlastní zkušenost, s čím souhlasíte, nebo co naopak vidíte jinak než autoři.
Chceme Gymnasion připravovat tipovaných akcí, Začlenění OMT Nemám pocit, že by měl být jiný
co nejkvalitněji a podle vašich do manažerské výuky na netělo- než je (tomu odpovídají i odpovědi). / Těžko se hodnotí na základě
představ. Bez vašeho názoru se te- výchovných fakultách VŠ.
jednoho čísla. Nicméně zásadní
dy neobejdeme. V minulém čísle
jsme vás požádali o spolupráci Jaká další témata
otázky z teorie prožitkové pedapři zhodnocení prvních dvou do- byste uvítali:
gogiky cítím v oblasti hodnocení
sud vyšlých čísel formou ankety. Trh práce, sociální exkluze, co efektivity programů, tj. ověřování
zážitková
pedagogika dosažení deklarovaných cílů. To
Obdrželi jsme celkem 27 vyplně- může
ných anketních lístků (16 mužů, nabídnout, Struktura a fungo- úzce souvisí s analýzou Kolbova
11 žen; 5 volnočasových pedago- vání PŠL, Proběhlé kurzy – kde, cyklu či jiných případných mogů, 4 studenti rekreologie, 3 VŠ kdy, jak proč, hodnocení, fotky delů výuky prožitkem. Dále je
učitelé, 5 studentů jiného než (PŠL), Chystané kurzy – stručná to vztah prožitkové pedagogiky
pedagogického směru, 2 studenti charakteristika (PŠL), Děti a zá- k výchovám, pro které hlavním
SŠ, 8 zaměstnaných v jiném než žitková pedagogika, City Bound, cílem není rozvoj osobnosti, ale
pedagogickém směru; průměr- Výtvarné dílny v zážitkové pe- porozumění světu – např. enviný věk 28 let). Tento počet nám dagogice, Noční hry, Seznámení ronmentální výchově, multikulnedovoluje hlubší vyhodnocení s výchovným systémem wood- turní výchově, atd. Na příkladě
s využitím statistických metod, craftu E. T. Setona, Management environmentální výchovy: do jaké
přesto bychom vás rádi seznámili training, Horolezectví – historie, míry je zde použitelný cyklus výs názory těch, kteří svůj anketní současnost, novinky, Teoretické uky prožitkem? Jaké místo zde
hlas zaslali. Patří jim naše podě- poznatky (např. skupinová dyna- mají naopak transmisivní či bekování. Většina odpovědí hodnotí mika, sociální role atd.) v reﬂexi haviorální metody? Jak prakticky
časopis velmi pozitivně, a to nás na konkrétní kurzy a projekty PŠL, vést reﬂexi prožitkových aktivit,
opravdu těší. Časopis je podle Kulturně antropologické pohledy, jejichž cílem není změna pohledu
nich velmi zajímavý, čtivý a profe- víc inspirace od různých sdruže- na sebe samotného, ale na svět? /
sionální, graﬁcká podoba vhodná, ní, Výpovědi účastníků akcí, Bez- Jediné, co bych mohl Gymnasiorubriky vhodně zvolené a celkem pečnost – z pohledu psychologa, nu vytknout je snad občas až zbyvyčerpávající. Děkujeme rovněž O školách, kde se věnují této tečně odborné psaní o věcech,
za všechny kritické připomínky problematice, O literatuře, která co se podle mě dají říct daleko
a podněty ke zlepšení práce. Po- se věnuje těmto tématům, Pohled jednodušeji a stručněji. Ale je to
drobnější vyhodnocení naleznete tvůrců her na využívání jejich prá- dílo velmi přínosné a děkuji vám
na našich webových stránkách.
ce, O hrách podle jejich skupin za něj. / Nevím, když začínáte tak
(psychologické, zážitkové, rozví- moc odborně, zda potencionální
Celková známka: 1,38
jející, učící…), Zkušenosti s OMT zájemce neodradíte. Já osobně
Známkovali jste jako ve škole. ve ﬁrmách, hodnocení přínosu, po přečtení druhého čísla nevím,
Jedničku udělilo 16 respondentů, postoje potenciálních účastníků zda má smysl kupovat číslo další,
dvojku 7 a trojku 1 (z 24).
a absolventů programů, Outdo- a to se v oblasti zážitkové pedaor centra v ČR, Činnost s dětmi gogiky pohybuji aktivně (dodnes)
Jaké rubriky byste uvítali: z dětských domovů, Jak probíhá přes třicet let. / Děkuji za vaší
Vzdělávání pro lektory/instrukto- příprava kurzu.
snahu a jen tak dál. Potřebujeme
ry, Výtvarkový koutek, Kurzy PŠL
Gymnasion jako sůl.
a co je nového, Zaměřit se na ur- Vaše vzkazy redakci:
Těšíme se na vaše další názory
čitý rozsah her (např. dramatic- Super práce, fandím vám a držím a postřehy. Posílejte je na adresu
ké, OSV, atd.), Slovníček pojmů, palce, aby se vám dařilo držet jakub.dobal@psl.cz
Knihovnička (seznam literatury), laťku vždycky tak vysoko. / Více
Odkazy a kontakty na zajímavé Zlatého fondu a inspirace. Jinak 5 šťastlivců
osobnosti, Přednášky a diskusní je to ÚŽASNÉ!!! Moc díky. Chy- Jak bylo slíbeno, z doručených
fóra, Zkušenosti s rolí šéfa, Více bělo to tu! / Gymnasion sa mi dotazníčků jsme vylosovali 5 výpraktických zkušeností se samot- veľmi páči. Je skvelé, že vychádza herců, kteří od nás obdrží cenu
nou realizací zážitkové pedagogi- časopis, ktorý sa venuje zážitko- podle svého výběru (Gymnasiky, Informace o připravovaných vej pedagogike. Držím vám pal- on, Zlatý fond her II, tričko PŠL).
zážitkových akcích pro veřejnost, ce a želám všetko dobré v ďalšej Jsou to: Jitka Černá, Zbyněk
Hry pro nižší věkové kategorie práci. / Přijímám časopis s nadše- Vacl, Blanka Křížová, Zdeněk
(12–14, 15–18 let), Seznam vy- ním a inspiruji se tím, co přináší. Humpolík, Michal Dvořák

03_jaro05_bezobalu.indd 168

11.4.2005 13:55:14

