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HRA Ivo JirásekKterak klávesnice 

pravidla hry změnila…

Btw, jaxes měl? Já hush bych 
na tebe málem zapomněla, 
bo se tu střídaj nicky jaxvatí 
na orloji. No newim. Lol  To 
byl fwtip. Mmt… Hush sem 
z5. Moh by si mi poslat ty 
mp3 soubory, pls? Zítra stačí, 
v poho. Tak ahoy. 

Rozumíte tomu? Přečtěte si to 
ještě jednou. Stále nic? Vítejte 
ve světě komunikačních tech-
nologií! 
Ta proměna začala různými fi-
remními intranety, pokračujíc 
přes počítačové hry, až se mo-
derní komunikace staly široce 
dostupnými a začaly být vyu-
žívány skutečně ke komuniko-
vání… a rozšířily rukojeti svých 
konzol směrem k dospělým 
– přes mobily, sms, icq, chaty. 
Proměna jazyka pod vlivem 
těchto technologií je dneska 
znatelná už nejen u progra-
mátorů a kloučků mastících 
nejnovější řadu Wolfensteina. 
A kdo chce být trendy, čili 
„in“ ve světě in-ter-ne-tu, musí 
na tuto obtížnou hru přistou-
pit – a šprtat zkratky. Hraní 
s technologiemi vůbec zjedno-
dušuje vnímání jazyka, jejž po-
chopitelně a s určitou dávkou 
virtuozity virtualizuje. Zkra-
cuje jej na jednoduchá hesla, 
daleká proustovsky větvených 
sentencí – a ta už začala pro-
sakovat i do běžné komunika-
ce, alespoň u teenagerů a mla-
dých dospělých. Na druhou 
stranu jde jen o další pokračo-
vání procesu, který odstarto-
val už v době, kdy se ze slova 
stala komodita a s každým 
dalším navíc se komunikování 
začalo prodražovat – tedy s vy-
nálezem telegrafu na přelomu 
18. a 19. století. A také ruku 
v ruce s novinářskými honič-
kami o to, kdo se svou zprá-
vou přijde jako první, stručněji, 
okamžitěji – k tomuto dalšímu 
odbrždění/zhuštění došlo zas 
o sto let později, za americké 
občanské války.

Češi jsou na hru kabrňáci. Nejenom na ty její zřetelnější formy, jako je 
třeba občasné světové vítězství v hokeji či jiném sportu nebo hudební 
produkce, známé kupříkladu v Japonsku. Hře se u nás daří i v těch 
mnohem méně precizních formách. A kdyby se poměřovalo užití hry 
v zážitkové pedagogice, možná bychom se stali obdobně světovými 
premianty jako v množství konzumovaného piva na osobu. 
Stačí vzpomenout na úspěchy PŠL v zahraničních ukázkách své 
činnosti (netradičně – protože herně – pojaté vystoupení na evrop-
ských konferencích nebo „vývoz“ kurzu Intertouch do Hong-Kongu 
či Austrálie). Ale už i při velmi letmém srovnání principů zážitkově-
-pedagogických postupů ve světovém Outward Bound (založených 
na dobrodružství, výzvách, necivilizovaném prostředí, dlouhodobém 
pobytu v přírodě) a u nás (kde je nosným prvkem právě hra) vyvstává 
tato do popředí jako základ naší činnosti. Dokonce bych rád razantně 
prohlásil, že právě hra je symbolem české podoby zážitkové peda-
gogiky. Že bez hry by neexistovala ani PŠL, ani jiné typy výchovy pro-
žitkem, ani Gymnasion. To vše totiž vyrůstá právě ze hry.
Jestli je tomu tak z důvodu, že u nás vskutku nenalezneme necivi-
lizované prostředí, a proto musíme hledat a vytvářet modelové si-
tuace, anebo je to způsobeno tím, že jsme prostě hraví a povahou 
hráči, to už hádat nehodlám. Ani bych se nepřel. Protože fakt, že hře 
je v Čechách dobře, je naprosto evidentní. A co víc – hře se v Čechách 
daří i z hlediska přízemně finančního. Stačí si jenom připomenout,
že v loňském roce se u nás utratilo v sázkách, kasínech a loteriích, 
ale také v hracích automatech přes 90 miliard korun, z nichž dvě tře-
tiny přešly zpět k hráčům. Přes 20 miliard získaly loterijní společnosti 
a do rozpočtu státu a obcí připluly miliardy dvě. V průměru každý 
z nás (včetně kojenců) utratil v roce 2005 celých 9 000 Kč za požitek 
z lákavé šance na výhru.
Hra nás poutá nejasností svého výsledku, šancí na vítězství, plným 
zaujetím, jinakostí prožívání – hra je tím „pařeništěm libých emocí“, 
jak se o širším kontextu dramaturgických principů využívajících her 
vyjádřil již v roce 1970 Allan Gintel. Stojí však za to věnovat se jí 
i vážně? Nestačí pouze ji využívat a bezstarostně si hrát? Vždyť je 
tolik herních sborníků, tolik příruček, které nabízejí nejrozmanitější 
hrátky. Než je všechny přehrajeme, život dávno uteče. Jenomže hlubší 
pohled ukazuje, že hra má i svoji serióznější tvář. Že prohra je stejně 
tak nezbytnou součástí hry jako výhra. A naše společnost nás neučí 
prohrávat – protože prohra zdánlivě není žádný ocenění-hodný výkon. 
Cení se vítězství, u sportovních hráčů doslova, totiž finančně, a to
velmi lukrativně. A kde jsou peníze, tam to může i smrdět (přestože 
nás staré latinské přísloví přesvědčuje o opaku). Síla slova může být 
devalvována, síla fair play prodána, ze hry se stává kalkulace a spros-
tý handl. Že to není v pořádku, cítíme asi všichni. Když se ze hry 
stane zaměstnání, hrozí toto překlopení významů. Proto má takový 
úspěch divadelní hra Čtvrtníčka s Lábusem Ivánku, kamaráde… Pou-
hý doslovný přepis telefonních odposlechů ukazuje, jak snadno lze 
hru (v tomto případě fotbal) nejenom zesměšnit, ale dokonce zničit 
a zabít. Hry, které si nelze koupit, při nichž nelze sudího uplatit, jsou 
proto těmi nejlákavějšími. A čím náročnější, tím žádoucnější. Protože 
hodnota čehokoliv se měří cenou úsilí, potřebného k jeho dosaže-
ní. Mohu-li si něco koupit jenom za peníze, hodnota rapidně klesá. 
Kdybych si mohl koupit známku u zkoušky, věrnost ve vztahu, sílu 
svědomí – mohl bych si toho opravdu vážit? Reálná cena úspěšně ab-
solvované zkoušky se měří náročností zkoušejícího, hodnota věrnosti 
silou pokušení, čisté svědomí překonáváním svodů ke scestí. Pouze 
vnitřní usilovný zápas vydává doklad o ceně. Poctivý souboj, jdoucí 
až na dřeň své osobnosti.

úv
od

ní
k
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Samostatnou kapitolou a vel-
kým polem pro hraní je ale 
už slovo samotné – jazyk hry 
si s námi pohrává, zahrává, 
někdy nad námi i vyhrává, 
alespoň množstvím svých vý-
znamů, které jsou podobné 
zkratkovitosti daleky. A hry 
to můžou být ledasjaké! Sou-
těžní, relaxační, naučné, ale 
i divadelní, sociální, sexuální, 
nesmíme zapomenout ani 
na hříčky slovní (některé jazy-
ky mezi hrami proto rozlišují 
alespoň na základní význa-
mové úrovni, jako např. ve dví 
rozetnutá anglická play a ga-
me). Jistou hravost objevíme 
i ve staré češtině s jejími hra-
motami, hramotkami, jhřeci 
a jhráči, které všechny odka-
zují nejen ke hře a jejím hrač-
kám, ale také k žertování, her-
cům a kejklířům, to aby byla 
hra zábavnější a vtáhla víc 
figurek. A tak si tu svoji mod-
rou postavte pěkně na start, 
a nechte se taky vtáhnout 
do toho kejklení! Pořádně, 
podle pravidel. A žádné listo-
vání dopředu!

Marika Blažková

Literatura:
• Bělič, J., Kamiš, A., & Kučera, K. 

(1978). Malý staročeský slovník. Stát-
ní pedagogické nakladatelství: Praha. 
Retrieved 26.9.2005 from www.phil.
muni.cz/cest/materialy.htm

• Pro Lamy. (n.d.). Slovník pojmů. 
Retrieved 10. 9. 2006 from www.
prolamy.com/?dc=dc&menu=6

• Top Klan. (n.d.). Multiplayer slovník. 
Retrieved 10. 9. 2006 from www.
topsk.estranky.cz/stranka/multiplyer-

-slovnik

Kurzy zážitkové pedagogiky proto mají obrovskou důležitost a sílu: 
učí vyhrávat a užít si svých zasloužených pěti minut slávy, ale učí 
také prohrávat. Učí pokoře a uznání lepšího výkonu bez rozmazlené-
ho vztekání. To je velké umění, kterému se v dnešním světě opravdu 
musíme učit. Reálná znalost sebe sama, svých schopností a limitů, 
napomáhá sebejistotě při vystupování a férovému přístupu k životu, 
a to nejenom ve hře. Hranice vážného a nevážného, hry a reálného 
života, ba dokonce života a smrti (jak ilustruje příběh Arnošta Lusti-
ga, který si tím, že po svém odsouzení na smrt hrál v koncentračním 
táboře se spoluvězni fotbal, zachránil život), bude i nadále lákat. Be-
zesporu nás budou vábit především ty náročné hry, jimiž se můžeme 
nechat fascinovat a jichž si můžeme užívat naplno. Hry, do nichž mu-
síme vložit to nejlepší ze sebe sama. 

Každý vážný zájemce o teoretické postižení hry se již bezesporu 
setkal s knížkou Holanďana Johana Huizingy Homo ludens. Takřka 
žádné zamyšlení nad hrou se jí nevyhne. Je to totiž fundovaná úva-
ha nad fenoménem hry z pozice vytyčení jejích charakteristických 
rysů, se snahou o její definici, ale také se zdůrazněním, že veškerá
kultura ze hry vyrůstá a mnohé společenské procesy (jako je politi-
ka, válka, věda, umění, ale také filosofie) mají herní povahu – jsou
hravé. Vyčleňuje však ze hry jakýkoliv materiální zájem, a hrou 
v tomto pojetí by tudíž nemohlo být žádné kasíno, žádná sázka, 
žádná loterie. Roger Caillois proti tomu razantně protestuje v kníž-
ce Lidé a hry. Ale přináší v ní také jejich zajímavé rozdělení. Jestliže 
jsme si zvykli na praktické členění her prostřednictvím řady kritérií 
lehce srovnatelných do tabulky (podívejte se do Zlatého fondu her, 
to je přesně ono), pak Caillois před nás staví myšlenkově zcela od-
lišný koncept a pro jednotlivé typy her používá řecká pojmenování: 
hry můžeme dělit na ty, kde je hlavním principem zápas, soutěž, 
snaha o vítězství (a tedy agón je tím dělícím prvkem a také ade-
kvátním pojmenováním), na ty, kde převládá náhoda (jak doku-
mentují vrtochy kostky, a proto se pro tuto kategorii her vhodně 
používá slovo alea), dále hry, kde si klademe na tváře škrabošky 
a na tělo kostýmy, abychom vstoupili do role herní, karnevalové 
nebo divadelní (a slovo mimikry, jež známe spíše z biologie, se mů-
že stát charakteristikou celé skupiny těchto herních pozic) a hry, 
které nás vytrhují z běžného prožívání, kdy nám kolotoče nebo sko-
ky z letadla působí závrať (odtud pojmenování ilinx neboli latinsky 
vertigo, která vymezují tuto čtvrtou kategorii her). Všeobecně širší 
pozornosti by neměly uniknout ani dvě knížky od fenomenologa 
Eugena Finka, neboť ten před nás ve svých publikacích Oáza štěstí 
a Hra jako symbol světa staví doklad toho, že hra je existenciálem 
(tj. charakteristikou, bez níž by člověk nebyl člověkem). Podle Fin-
ka patří k lidskému životu boj, práce, smrt, láska a – hra. Pokud si 
nehrajeme, nejsme lidé! Ale jde ještě dál, jak napovídá jeho druhá 
knížka: celý svět může být chápán jako hra! Nejenom kultura (jako 
je tomu u Huizingy), ale dokonce celý svět. Můžeme si žádat ještě 
širší rozevření a hlubší důležitost pro hru? Ludwig Wittgenstein 
ve svých posmrtně vydaných Filosofických zkoumáních zřetelně 
ukazuje, jak je hra svojí povahou pojem široký, nepřesný, s roz-
plývavými okraji. Jak vlastně veškeré naše vyjadřování a používání 
jazyka je zcela stejné jako hra, totiž svérázné propojení pravidel 
a volnosti. A jak jakákoliv snaha o jazykové uchopení tohoto feno-
ménu, tak lehce a uvolněně prožívaného, musí nutně ztroskotat. 
Nemůžeme hru ohraničit a svázat pevnou definicí. Přestože tako-
vých pokusů bylo napočítáno přes 200, žádný z nich nikdy nebude 
zcela vyhovující. Protože hra má širší platnost, než jakou umožňuje 
její pouze jazykové vyjádření.

http://www.phil.muni.cz/cest/materialy.htm
http://www.phil.muni.cz/cest/materialy.htm
http://www.prolamy.com/?dc=dc&menu=6
http://www.prolamy.com/?dc=dc&menu=6
http://www.topsk.estranky.cz/stranka/multiplyer-slovnik
http://www.topsk.estranky.cz/stranka/multiplyer-slovnik
http://www.topsk.estranky.cz/stranka/multiplyer-slovnik
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P(R)OŽITEK ZE SLOVA…
Tato rubrika che být prostředníkem mezi čtenářem a zajímavou osobností, jejíž 
způsob užívání českého jazyka je natolik zajímavý, radostný, podnětný a zamyšle-
níhodný, že se osobní úvaha může stát jak čtenářovým prožitkem, tak požitkem. 
Osobností, která je ochotná hledat paralely mezi svým způsobem prožívání a te-
matikou konkrétního čísla.

Příliš uvolněný  
Jan Kraus
Štempl-téma tohoto čísla Gym-
nasionu jako by bylo rubrice Pro-
žitek ze slova ulito tiskařem přímo 
na míru. Hraní se slovy může být 
obzvlášť zábavné, jistě jen málo-
který ze čtenářů zůstal v dětství 
nepolíben (respektive nenakopnut 
či nevyoutován) slovním fotbalem. 
Osobností, která se s námi tento-
kráte podělila o své prožívání hry, 
není nikdo menší ani větší, než 
každý pátek rozvolněný Jan Kraus. 
A ten si umí hrát! Při sledování 
snah jeho rozpačitých obětí o své 
malé protiofenzívy kolikrát dou-
fám, že si budu moci spolu s těmi 
na televizním kanapi na chviličku 
pomyslet: Tak, a jsi nahranej! Tedy, 
alespoň na videu – jak to tak zatím 
většinou dopadá. Moderátor ví, jak 
natěsnat své hosty do užších man-
tinelů, i jak jim vzápětí odlehčit. 
Inu, bylo mu dáno…
Zpočátku alespoň správné jméno. 
Jan má totiž svůj význam. Je od-
vozeno z řeckého Ióannés, které je 
překladem hebrejského Jochánán – 
Bůh je milostivý. K Janu Krausovi 
je tedy rozhodně, svědčí o tom 
trvale vysoká sledovanost i skóre 
loňských výročních televizních 
cen TýTý a Elsa, z nichž si za svou 
late night show Uvolněte se, pro-
sím odnesl zrovna tři. Jak uvádějí 
internetové stránky Libri.cz, Krau-
sův jmenovec a jeden z nejstarších 
nositelů tohoto jména, sv. Jan, 
žil asi ve 4. století v Římě. Podle 
legendy byl úředníkem v paláci 
u dcery císaře Konstantina Veliké-
ho. Když jeho paní zemřela, odmítl 
přejít do služeb jejího otce, a ten 
jej prý nechal zavraždit. Protože 
jeho svátek spadá do období letní-
ho slunovratu, je tento mučedník 
považován za patrona, nebo do-
konce za pána počasí. Sedláci Jana 
od těch dob vzývají, aby je ochrá-

Když jsem si v téměř osmnácti letech přinesl domů mechanickou 
hračku nějakého armádního vozidla, na dálkové ovládání, s vystřelují-
cí raketou, rodiče i zbytek rodiny zachvátila hluboká skepse, že jsem 
tak potvrdil vysokou míru vlastní debility. Argumentoval jsem tehdy 
tím, že jsem po takové hračce vždycky toužil, nikdy jsem na ni neměl, 
také se dříve nevyráběla, a že až teď jsem si ji mohl konečně pořídit. 
A konečně si s ní trochu pohrát… 
V dětství a mládí jsem často cítil nekonečný tlak okolí, doma i ve ško-
le, abych si konečně přestal hrát a začal být dospělým. V překladu 
jako by to znamenalo, že se stanu zodpovědným, pracovitým (studu-
jícím), ukázněným, zkrátka jakýmsi strojem na vzor úspěchu.
Pamatuji si dodnes galerii těch podmračených, vyhaslých obličejů, 
z kterých zlomeným hlasem proudilo nekonečné, tlampačovité kázání, 
že je třeba přestat si už konečně hrát…
Měl jsem tehdy určité podezření, které se mi později potvrdilo, že ovšem 
mnoho dospělých hraje si také. Na řádné občany, na chytré, poctivé, 
spořádané, obětavé, dokonce i veselé. Ale často že jde jen o hru.

 Jan Kraus se psem. | foto z rodinného alba 

 Syn Jáchym s Janem Krausem. | foto z rodinného alba 
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+++++++++++++++++…JANA KRAUSE nil proti kroupám, nečasu a blesku, 
ale také pro přivolání deště, druh-
dy zas proti němu. Podle potřeby. 
Snad proto s Krausem v jednom 
z dílů jeho pořadu přišel diskutovat 
i nejznámější český pekař Stanislav 
Pecka, neúnavný to bojovník pro-
ti letnímu času… Příjmení Kraus 
mohlo by zase odkazovati k staro-
českému krajs, které značí okol či 
zápasiště k soudnímu souboji. Po-
pulárního moderátora zatím nikdo 
nežaloval, jeho pořad však jakési 
pomyslné kolbiště často skutečně 
připomíná. Rvát se dokáže. Vždyť 
také pochází z pěti dětí!
Od šesti let daboval Honza Kraus 
dětské hrdiny v zahraničních fil-
mech, od devíti začal sám hrát. Jak 
glosuje MF Dnes, narodil se v roce 
1953, a tak neunikl nejslavnější 
éře pionýrů. Sebejistého kluka 
s vyřídilkou posílali často na růz-
né recitační a dramatické soutěže. 
Později, na gymnáziu, už mezi 
úspěšné žáky nepatřil. Měl tolik 
zameškaných hodin, až ho vyho-
dili. Maturitu si udělal na večerní 
škole, a to napodruhé. S výtvarnicí 
a herečkou Janou Pehrovou-Krau-
sovou má moderátor dva syny, 
Davida a Adama, třetí Jáchym pak 
říká mámo herečce Ivaně Chýlkové. 
Krause-herce si budete asi ponejvíc 
pamatovat z Černých baronů, Kra-
jinky, z Musím tě svést či ze Skřítka 
a s ctihodnými občany města praž-
ského si dokázal vesele začutat už 
ve svém mystifikačním pořadu Taxi, 
prosím. Z jeho dětských, přidrzlých 
rolí pak nemůžu nepřipomenout 
klukovské postavy ze skvělých 
filmů Lišáci, Myšáci a Šibeničák, 
z babsky ušaté Dívky na koštěti, 
z Což takhle dát si špenát, Kra-
konoše a lyžníků nebo jeho boj 
se skoro opravdovým medvědem 
v Jak se budí princezny. Mimoto je 
Jan Kraus také autorem divadelní 
hry Nahniličko a v roce 2003 de-
butoval jako režisér svým filmem
Městečko. A konečně, je předsedou 
sdružení filmových a televizních
pracovníků FITES.
Zajímavý výčet rolí i herních polí, 
nemyslíte?

Marika Blažková

Použité zdroje:
• Bělič, J., Kamiš, A., & Kučera, K. (1978). Malý staročeský slovník. Státní pedagogické 

nakladatelství: Praha. Retrieved 26. 9. 2005 from www.phil.muni.cz/cest/materialy.htm
• Matásková, S. (n.d.). O pořadu. Retrieved 16. 8. 2006 from  

www.jankraus.cz/cz/tv/uvolnetese/porad.php
• Libri. (2000, 2001). Po kom se jmenujeme. Encyklopedie křestních jmen – 26. června. 

Retrieved 26.9.2005 from www.libri.cz/databaze/jmena/den.php?m=6&d=26 
• Wilková, S. (n.d.). Jaký jste, Jane Krausi? Retrieved 16. 8. 2006 from  

www.jankraus.cz/cz/interview/jakyjstejk.php

Ne o tu spontánní, která potěší jejich hravou duši, ale o předstíranou 
výlohu pro sousedy. Každý řádný měšťák žije celý život pod nadpisem: 
„Co tomu řeknou ostatní?“ – a to ho vlastně také nutí ke hře. Většinou 
se na ní tak vyčerpá, že na tu vlastní, na holou existenci po svém, už 
nezbude ani energie, ani čas. Marný život strávený v předstírané hře 
pro druhé, která stejně nikoho nezajímá. 
V určitém věku, nečekaně a překvapivě, začne být hravost předností. 
Třeba když je vám padesát. Okolí jako by bylo mile překvapeno, že ne-
jste ještě stará šlupka. Ani to ale netrvá dlouho. Protože pokud byste 
projevili nějaký silnější smysl pro hru kolem sedmdesátky, hrozí odvoz 
do blázince. Spořádaní dospělí z vašeho okolí vás tam už nějak dopra-
ví. A až to budou večer u omáčky spokojeně bilancovat, s povýšeným 
pocitem mesiášů, možná, že vy budete vytřeštěně přicházet k morku 
svých starých kostí někde za mřížemi bílého ústavu.
Život, dovolíte-li, je, podle mě, především hra. Pravda, šťastně či ne-
šťastně do ní zasahuje často osud či Boží vůle. A stejně jako na diva-
dle plyne v čase. Chvílemi jí člověk uvěří a chvílemi je zjevné, že jde 
jen o iluzi.
Zdá se mi důležité ubránit si svoji radost ze hry. Nejde to snadno. 
Za rohem číhá práce, která nebaví, lidé, kteří nebaví, nespravedlnost, 
která nebaví, nešťastná láska, která nebaví. I smrt, na věčných výle-
tech kolem nás, která nebaví…
V mém okolí znám řadu takových, kteří podlehli iluzi včasné dospělos-
ti a od svých deseti let se soustředili jen na to „podstatné“. Tedy žád-
né hry. Pouze koncepční a soustředěný útok na pozice kariéry, sňatky 
z rozumu nebo ze zoufalství, koncepční vůle se rozmnožit (jako ostat-
ní), občas nějaká ta zrada, svinstvo (žádné hračičkování) atd., a náhle 
stojí v otrhaných hadrech průměrné nešťastnosti před siluetou báby 
s kosou, která se může potrhat smíchy.
Hraju si často sám. S vlastními neú-
spěchy, které přešel čas, s nešťastnými 
láskami, které spadly do veselých his-
torek, s touhou udělat, co se rozhodně 
nedělá, s vyslovením toho, co se větši-
nou neříká, se sny, které mě nikdy neo-
pustí, s bolestmi, které nepřestanou. 
Přitom se pokouším nezapomenout 
na romantické hrdiny z období dět-
ských her. I na ně si občas, s námahou, 
trochu hraji. Nesahám jim ani po pa-
ty, ale aspoň ta hra mě dělá na chvíli 
šťastným. Hra může být jednou z fo-
rem vlastního štěstí.

Jan Kraus

http://www.phil.muni.cz/cest/materialy.htm
http://www.jankraus.cz/cz/tv/uvolnetese/porad.php
http://www.libri.cz/databaze/jmena/den.php?m=6&d=26
http://www.jankraus.cz/cz/interview/jakyjstejk.php
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…HELENY ILLNEROVÉ++++++++++++++
Dětské turistické oddíly:  
výchova k zodpovědnému, tvořivému životu

Jako dítě jsem chodila do Světlušek. Patřily jsme k 37. skautskému 
oddílu Sluníčka. Když byl oddíl po roce 1948 zrušen, moc jsem toho 
litovala. Dodnes si pamatuji zákon i slib Světlušek i pokřik Sluníček 
Ten byl velmi hezký:
Sluníčka se jmenujeme, 
skautským světem putujeme, 
na cestu si svítíme, 
dobro, krásu vidíme.

V 70. letech minulého století, v době normalizace, jsem sama při tu-
ristickém oddílu Slavoj Praha založila turistický oddíl mládeže, tzv. 
TOM, určený pro mladší dívky a začaly jsme si říkat Sluníčka. I pokřik 
jsme si tehdy nechaly, jen jsme již neputovaly skautským světem, to 
se tehdy nesmělo, ale širým světem. Tím jsme ale pokřik nijak nezka-
zily. Vždyť skutečně putujeme širým světem a hlavička, pod kterou 
se oddíl vede, není důležitá. Důležité jsou životní hodnoty a přátelství, 
které děti v oddíle získají a ponesou si je dále do života. To platilo 
samozřejmě hlavně za totalitního režimu, ale jsem přesvědčena, že to 
platí i dnes.
Deset let krásných životních zkušeností, které jsem s vedením oddílu 
a stálým stykem s dětmi měla, mě utvrdilo v názoru, že život v tu-
ristickém oddílu, pravidelné schůzky a výpravy během roku i společ-
ně strávené letní tábory či pobyty na horách mohou přinést dětem 
cenný vklad do života a rozvíjet jejich sociální inteligenci. Co takový 
oddíl přináší? Vede k zodpovědnosti. Starší přebírají zodpovědnost 
za mladší, vedoucí družin za své členy. Vede k přátelství, které lec-
kdy přetrvává po celý život, neboť je založeno na společných silných 
prožitcích v dětství a mládí, na vnímavosti k těžkostem, problémům 
a jinakosti jiných. Vede ke spolupráci: ve společných úkolech a hrách 
jedinec nedokáže nic, ale družina vše. Vede však také k samostatnosti, 
k rozvoji vlastního myšlení a zodpovědnosti za sebe sama. Vychovává 
i k lásce k přírodě a k úctě k ní. Kdo zažil večerní soumrak na táboře, 
postupné umlkání dne, ztichnutí louky a první hvězdy na obloze, ví, 
o čem mluvím. Dobrý oddíl vychovává však také k odvaze a smělos-
ti, k rozumnému riskování, k nebojácnosti v nočních i jiných hrách. 
Vychovává i ke smyslu pro fair-play. Na táboře se podrazy, kličkování, 
obcházení pravidel či vyhýbání se povinnostem nepřipouští, jedinec 
by se takovým chováním sám od ostatních vyděloval. Pobyt v oddílu 
vede však také k tvořivosti, užívání vlastní fantazie, ať již při zhoto-
vování předmětů, vymýšlení her či přípravě výstupů k táborákům. 
A hlavně – oddíl přináší sounáležitost a patření někam. A jsou-li oddíl 
a vztahy v něm dobré, je to patření někam po celý život.
Dnes u nás tyto skupinky, ať již skautské či turistické oddíly mláde-
že vedené ještě pod dalšími hlavičkami, bojují leckdy o přežití. Často 
chybí vedoucí. Mladí lidé mají mnoho příležitostí se uplatnit, cesto-
vat, budovat svou kariéru a nevědí, že vést takovýto oddíl je jedním 
z největších životních obohacení. Chybí však i členové – děti. Rodiče 
mnohdy dávají přednost jiným příležitostem a táborům, kde se je-
jich děti naučí nějakému konkrétnímu sportu, jazyku či dovednosti. 
U těchto příležitostí a nahodilých akcí však chybívá komplexní celo-
roční, ba mnohaletá výchova, která dětem vštípí kladné životní hod-
noty a umožní jim harmonický život ve společnosti.

Světlušky a sluníčka 
Heleny Illnerové 
Prof. RNDr. Helena Illnerová, 
DrSc. (*1937) byla vůbec první 
ženou v historii, která stanula 
v Panteonu naší nejprestižnější vě-
decké instituce a stala se předsed-
kyní Akademie věd ČR. Rozesílat 
do světa paprsky poznání je pro-
fesorce Illnerové vlastní – jméno 
Helena pochází z řeckého heléne 
a znamená „světlo“ či ,,pochodeň 
z hořícího rákosí“. 
Helena Illnerová vystudovala Pří-
rodovědeckou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze, kde později zís-
kala titul doktorky přírodních věd. 
Nyní zde přednáší chronobiologii. 
Svůj profesní život spojila profesor-
ka Illnerová s Fyziologickým ústa-
vem ČSAV, nynější Akademie věd 
ČR, do nějž nastoupila v 60. letech. 
Po celá devadesátá léta se pak po-
dílela na samotném vedení této 
vědecké instituce a v březnu 2001 
byla zvolena do jejího čela; funkci 

„první dámy“ české vědy vykonáva-
la až do konce volebního období 
v březnu 2005. 
Hlavním oborem odborného zá-
jmu této pozoruhodné osobnosti 
českého veřejného života jsou už 
po několik desetiletí biologické ryt-
my savců, včetně člověka. Publiko-
vala přes 100 článků v impaktova-
ných časopisech, jednu monografii
a více kapitol v knihách a podle 
databáze ISI je od roku 1981 veš-
kerý ohlas na tyto práce vyšší než 
2000. Illnerová je členkou Poradní-
ho výboru Společnosti pro výzkum 
biologických rytmů (USA), výboru 
Klubu melatoninu (Francie) a za-
kládající členkou Učené společnos-
ti České republiky. Její přednášky 
jsou zařazovány do programů čet-
ných mezinárodních konferencí 
a sympozií. 
Jméno profesorky Illnerové bylo 
v roce 2002 též skloňováno v sou-
vislosti s možnou prezidentskou 
kandidaturou, o úřad prezidentky 
se však neucházela.
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Bývám často tázána, co dělá z vědce dobrého vědce. Určitě je to tvo-
řivost, zvídavost, kladení si dobrých otázek, samostatnost v myšlení, 
odvaha pouštět se do neprobádaných oblastí, veliká zodpovědnost, 
pracovitost, vytrvalost a leckdy i schopnost spolupráce v týmovém 
výzkumu a vedení celé skupiny. Myslím, že k mé vlastní vědecké prá-
ci jistě přispěla výchova v rodině, ale v nemalé míře snad i výchova 
ve Světluškách. A není nezajímavé, že také můj předchůdce ve vedení 
Akademie věd České republiky i můj následník, prof. Rudolf Zahrad-
ník, respektive prof. Václav Pačes, byli oba vychováni ve skautském 
oddílu.

Helena Illnerová

V současnosti je Helena Illnerová 
členkou vědecké rady Univerzity 
Karlovy a třech jejích fakult, vě-
decké rady Masarykovy univerzity 
v Brně, Fyziologického ústavu Aka-
demie věd ČR a Rady Národního 
muzea. Je též členkou Evropského 
poradního výboru pro výzkum 
a Velké poroty pro Descartovu 
cenu EU za výzkum.
A jak se naše přední česká vědkyně 
a někdejší skautka a oddílová ve-
doucí pohybuje na jiných herních 
polích? To si můžete přečíst v au-
torčině vzpomínání na následují-
cích řádcích.

Marika Blažková

++++++++++++++

Použité zdroje:
• Akademie věd České republiky. (n.d.). 

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. 
Retrieved 12. 8. 2006 from www.cas.
cz/vr_medailonek.php?m=3&ID=1

• Quido magazín. (n.d.). Helena Illnero-
vá. Retrieved 12. 8. 2006 from www.
quido.cz/osobnosti/illnerova.htm

• Tiscali.cz. (2002). Illnerová ani Wil-
helm na Hrad nechtějí. Retrieved 12. 
8. 2006 from www.tiscali.cz/volb/
volb_center_030204.565342.html 

• Vysoká škola chemicko-technologic-
ká v Praze. (2005). Prof. RNDr. He-
lena Illnerová, DrSc. Retrieved 12. 
8. 2006 from www.vscht.cz/home-
page/tisk/ceny/ceny_nase/votocko-
vy_medaile/prof_illnerova

 Helena Illnerová. | foto © Karel Meister . 

http://www.cas.cz/vr_medailonek.php?m=3&ID=1
http://www.cas.cz/vr_medailonek.php?m=3&ID=1
http://www.quido.cz/osobnosti/illnerova.htm
http://www.quido.cz/osobnosti/illnerova.htm
http://www.tiscali.cz/volb/volb_center_030204.565342.html
http://www.tiscali.cz/volb/volb_center_030204.565342.html
http://www.vscht.cz/homepage/tisk/ceny/ceny_nase/votockovy_medaile/prof_illnerova
http://www.vscht.cz/homepage/tisk/ceny/ceny_nase/votockovy_medaile/prof_illnerova
http://www.vscht.cz/homepage/tisk/ceny/ceny_nase/votockovy_medaile/prof_illnerova
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…ZBIGNIEWA CZENDLIKA++++++++++++++
Bůh je hráč

Dr. Zbigniew Czendlik je římskokatolický kněz, který byl z rodného 
Polska vyslán v roce 1992 šířit víru do Čech. V naší ateistické zemi pa-
nuje značně zkreslená představa o životě duchovních i jejich názorech. 
Pravda, málokdo by tomuto muži zřejmě chtěl ubírat zásluhy na vybu-
dování domova pěstounské péče v Žichlínku (Dům pro děti s mámou 
a tátou, www.rdd.cz), ale stejně tak málokdo by očekával vedle cha-
ritativních činností i zájem o sport, kulturu, znaky moderního života 
včetně příležitostí mediálního světa. Byla by však velká škoda zúžit 
obrázek tohoto zajímavého člověka na vzpomínku „aha, to je ten, co 
oddával Lucii Bílou“, nebo „jo, on vlastně kamarádí s Danielem Lan-
dou“, „znám, viděl jsem ho v Bolkovinách“. Tento „specialista na pasto-
raci celebrit“ je totiž zajímavý svým viděním světa a srdečným vztahem 
k lidem – i k těm zcela obyčejným. V příjemně starobyle vyhlížející bu-
dově fary u děkanského kostela sv. Václava ve východočeském městeč-
ku Lanškroun (okres Ústí nad Orlicí) nás přivítal sympatický, mladistvý, 
přestože nesmírně unavený muž – i po vyčerpávající předchozí návště-
vě, nevyspalý, s náročným pracovním programem před sebou, viditelně 
bez zásoby další energie na rozdávání. Nikdo by nemohl nic namítat, 
kdyby neotevřel. Přesto byly dveře dokořán.

G: Nejdřív, možná – jak vás vlastně můžu oslovovat? Pane faráři, 
nebo pane doktore, nebo nějak jinak…
ZC: Když mně někdo říká pane doktore, odpovídám: tak se svlékněte! 
Nemám to rád. Ani pane faráři, protože já jsem si ten titul farář ještě 
nezasloužil. Já jsem tady administrátor a administrátor, to je taková 
funkce, že mám všechny povinnosti faráře, ale nemám všechny jeho 
práva. Na rozdíl od faráře mohu být jako administrátor svým nadříze-
ným biskupem odvolán bez udání důvodu. A oslovovat mě pane ad-
ministrátore, to by znělo hrozně blbě, že jo? Takže když mě budete 
oslovovat jménem, které mám rád, Zbigniewe, tak to budu rád. 
G: Děkuju. Téma, kterému se budeme věnovat, je hra. Považuji vás 
za hravého člověka, nebo tak na mě alespoň působíte prostřednic-
tvím toho, co vím z médií…
ZC: …možná teď zrovna ne, protože jsem nějaký ospalý…
G: …nevím, jestli je to dojem vytvářený médii, nebo jestli hru skuteč-
ně máte rád a jestli si rád hrajete?
ZC: Budu souhlasit s tím, že hra je součástí našeho života. Hra, to je 
velmi široký pojem. Když řeknete hra, tak si představím Člověče, ne-
zlob se anebo fotbal. Jedno i druhé jsem hrával – jako kluk z vesnice 
jsem vyrůstal na fotbalovém hřišti. A nejen na hřišti, protože nám fot-
balistům stačí cokoliv, co vypadá jako míč, do čeho můžeme kopat, 
uděláme si jednu nebo dvě branky – a takhle jsme hrávali… Dnes už 
fotbal nehraju, vyměnil jsem jej za golf, ale myslím si, že hra nás při-
pravuje k životu. Protože člověk ve hře přichází do kontaktu s určitý-
mi pravidly, která musí ctít. Když jsme na louce hráli fotbal, tak jsme 
se jako kluci na určitých pravidlech museli domluvit: jak bude široká 
branka, jestli budeme hrát ofsajdy, neofsajdy a tak dále. A totéž, když 
si vezmeme nějaké stolní hry – Člověče, nezlob se – tak tam musí-
me také určitá pravidla dodržovat. Ke hře stejně jako k životu patří 
dodržování pravidel. K fotbalu nebo k Člověče, nezlob se přirovnávám 
situace, když třeba za mnou někdo přijde a chce vyřizovat dejme tomu 
svatbu. Anebo křtiny. Řeknu mu: Víte, ale to nejde, vy nesplňujete urči-
té požadavky, je tu církevní právo atd. Někdo se trochu nazlobí, říká 
si, jak to – nejde, a vy si něco vymýšlíte, a proč to nejde… Víte, říkám, 
tady jsou nastolená určitá pravidla hry, která tady fungují dva tisíce 
let, možná o něco míň, ale prostě jsou to taková pravidla hry a já 

Mezi nebem a greenem
Hravě laděný prožitek ze slova 
můžete hledat ve škole, na hřišti, 
v místním klubu či třeba při scrab-
ble… nebo v kostele. Nevěříte? Pak 
si někdy udělejte výlet do Lan-
škrouna. A nezapomeňte přitom 
navštívit místní faru. Protože prá-
vě zde působí populární duchovní 
Zbigniew Czendlik, jehož inteli-
gentní humor a šarm vás nenecha-
jí na pochybách, že tento muž, mé-
dii trochu krátkozrace přezdívaný 

„farář celebrit“, rozhodně není jen 
další tváří z obrazovky.
Polský kněz byl do České republiky 
vyslán v roce 1992, aby u nás po-
mohl šíření víry. Ta byla po půlsto-
letí komunismu v naší zemi velmi 
potlačena, na rozdíl od Polska, 
kde má od pradávna odolnější ko-
řeny. Poláci chovají k Česku vřelý 
vztah. Snad proto vyslala církev 
mladého duchovního právě sem, 
kde se religiozita znovu probou-
zela a oprošťovala od vlažnosti 
nastolené zastrašovacími taktika-
mi minulého systému. První rok 
svého života v Česku strávil páter 
Zbigniew v Náchodě, a ačkoliv v té 
době uměl česky pouze dvě slova 
(pozor, vlak!), věřící ho prý přijali 
hned od počátku vstřícně. Dnes je 
zde Zbigniew Czendlik již skuteč-
ně doma. Česky mluví perfektně, 
díky svým schopnostem si rozumí 
stejně dobře se svými věřícími ja-
ko s mladými lidmi, politiky, uměl-
ci, významnými osobnostmi show-
byznysu, vtipně zvládá i situace 
před kamerou, mnoho přátel má 
také mezi nevěřícími.
Přestože pro mnohé Zbigniew zů-
stává v prvé řadě člověkem, který 
oddával Lucii Bílou, křtil děti Sta-
nislavu Grossovi nebo jenž pra-
videlně navštěvuje Bolka Polívku 
na jeho farmě v Olšanech, ti, kdo 
lanškrounského faráře znají více, si 
jej cení zejména pro jeho bezpro-
střednost, nasazení pro charitativ-
ní akce a umění naslouchat. Minu-
lý rok dokončil rekonstrukci domo-
va pěstounské péče, už před lety 
začal také usilovat o vybudování 
dětského domova.

http://www.rdd.cz/
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nejsem schopen ta pravidla měnit, prostě je to tak. Když chcete hrát 
něco jiného, tak si musíte najít jiný tým, protože zrovna se mnou to 
nejde, v tom mém společenství, v němž žiji, v tom mém týmu.
G: Říkal jste, že jste hrál od mládí fotbal. Bývalý papež Jan Pavel 
II., také Polák jako vy, byl rovněž sportovcem – mimo jiné hodně ly-
žoval…
ZC: …já také lyžuji…
G: …je to náhoda, nebo je to běžný způsob trávení volného času kně-
ží?
ZC: Ne, to je přece součást našeho života. My se potřebujeme nějakým 
způsobem odreagovat a přijít trošku na jiné myšlenky.
G: Odreagovat se je jistě jedna možnost, jak se na hru dívat. Má ale 
smysl hledat tam i něco hlubšího? 
ZC: Jsou i jiné druhy her – třeba hra divadelní. A někdo možná bude 
něco hlubšího hledat tam, protože každý z nás je trochu jinak orien-
tovaný. Řeknu vám to na příkladě Lanškrouna. Protože Lanškroun, to 
je docela zvláštní město tím, že jeho vývoj ovlivnila elektrotechnika, 
hlavně Tesla, a to znamená, že tady máme hodně technické inteligen-
ce. A způsob trávení volného času těchto lidí, technicky orientova-
ných, s technickým vzděláním, je úplně jiný než lidí žijících dejme 
tomu v sousední Litomyšli nebo v Letohradě. Tam je to tradiční spo-
lečnost, která byla trochu jinak formována. Takže když budou dělat 
v Litomyšli koncert vážné hudby, zaručeně přijde celý kostel anebo 
se naplní nějaký sál v zámku. Zatímco když já budu dělat koncert váž-
né hudby tady, tak bude plný sál na zámku – možná – jenom proto, 
že je maličký, nesrovnatelný s tím, jaký je v Litomyšli. Každý z nás po-
třebuje trávit volný čas jinak. 
G: Rád bych se zeptal na ještě hlubší podloží hry. Filosofové jako 
třeba Eugen Fink nebo Johan Huizinga říkají, že ve hře se dá spat-
řit symbol celého světa. Myslíte si, že pro věřícího člověka je možné 
ve hře odzrcadlit i – já nevím, abych to nenazval úplně špatně – ab-
solutno? Prostě nějakou úplně jinou dimenzi? Nebo je hra jenom od-
reagováním od těžkostí?
ZC: Ne, to nebude. Já bych se toho slova nebál. Slovo hra můžete zneu-
žít, když řeknete, že náboženství je jen hra. Možná bychom se báli toho, 
abychom hodnotu náboženství nedevalvovali. Stejně jako když řekne-
me, že manželství či život je určitou hrou. Ale hrou opravdu je – tedy ty 
vztahy. My určitou roli hrajeme. A stejně i v náboženském životě můžu 
říct, že Pán Bůh si s námi hraje. Ale ne v tom negativním smyslu, že nás 
manipuluje, že nás v té hře podvádí.
G: Takže myslíte, že Pán Bůh je hráč?
ZC: Já si myslím, že jo. Že s námi hraje určitou hru, ale v tom pozitiv-
ním slova smyslu.

A tak vzdor tomu, že Zbigniewovo 
jméno odkazuje ke slovanskému 
Zbyhněv (neboli „zbyl hněv“), jis-
tě nejde o člověka, kterému „zbý-
vá hněv“ nebo snad o muže hněv 
posilujícího. Právě naopak, tento 
charismatický duchovní ví, jak víru 
zpřístupnit a otevřít ji více kolem-
jdoucím – ke konci loňského roku 
uspořádal ve městě rockovou mši, 
hraje tenis a volejbal, potkat ho 
často můžete i s golfovou holí. 
A krom toho? Od letošního dubna 
je možno tohoto římskokatolické-
ho faráře nazývat dokonce světo-
občanem. V šuplíku schovává to-
tiž hned troje občanství – polské, 
české, a Valašského království!

Marika Blažková

Použité zdroje:
• Haslingerová, I. (2005). Zbigni-

ew Czendlik: „Václav Klaus má 
obrovskou vnitřní sílu.“ Retrieved 
12. 8. 2006 from www.fragmenty.
cz/j0684%20.htm

• Mladá fronta DNES – Pardubický 
kraj. (26. 4. 2005). Farář Zbigniew 
Czendlik získal české občanství. 
Retrieved 12. 8. 2006 from www.
koalicepk.cz/index.php?clanek=1192 

• Ptáčková, Z. (2004). Zbigniew Czen-
dlik: Golf je sport pastýřů. Retrieved 
12. 8. 2006 from www.televize.
cz/scripts/detail.php?id=15432

• Quido magazín. (n.d.). Zbyněk. Re-
trieved 12. 8. 2006 from www.quido.
cz/290/jména14.htm

 Rozhovor G se Zbigniewem Czendlikem. | foto © Miroslava Jirásková . 
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G: Když kdysi někdo – tuším Leibniz – prohlásil, že svět se děje, když 
Bůh počítá, myslíte, že to je stejná metafora, jako když se řekne, 
že Bůh hraje? Anebo – protože to jsou samozřejmě jenom metafory 
nebo analogie – …
ZC: …přesně tak…
G: …anebo jakým způsobem se k tomu absolutnu přiblížit? Je to 
hlubší analogie, nebo je to rovnocenná analogie, anebo je jedna víc 
přístupná než druhá?
ZC: Jakákoliv analogie je dobrá. Někomu analogie vyhovuje v tom, 
abych Boha člověku přiblížil. Když budu mít před sebou sportovce, tak 
budu používat sportovní metafory, když budu mít umělce, tak budu 
vybírat z jejich uměleckého prostředí, když budu mluvit k zemědělcům, 
budu používat metafory z jejich života. Takže ano. 
G: Zbigniewe, vy na mě působíte jako člověk, který rozhodně nikoho 
nechce přesvědčovat násilím, donucovat.
ZC: Nemám o čem přesvědčovat. Ale zrovna přemýšlím nad zítřejším té-
matem, o čem budu mluvit. A souhlasím s tím, co říká Tomáš Akvinský, 
že nejvyšším naším poznáním Boha je to, že ho neznáme. To znamená, 
že když Boha sám neznám, těžko budu nějak přesvědčovat jiného. Na-
opak provokuji lidi k tomu, aby poznali nepoznatelného Boha. Budu 
lidi provokovat k tomu, aby víc přemýšleli samostatně. A tak je možná 
i moje působení celkově zaměřené, že lidi vtahuji do určité hry. Že je 
provokuji. Někde něco řeknu – ne že bych si to myslel, ale chtěl bych, 
aby lidi odpověď hledali, aby lidi sami poznávali. Není to o tom, že my 
nějakou pravdu máme, že bych byl majitelem pravdy a nějakého bůh-
víjakého poznání. 
G: Říká se, že víra by měla být pevná, ale že ještě cennější je to vá-
hání…
ZC: …jak říká Halík ve své knížce: co není bez chvění, není pevné, o tom 
to je. O chvění. Někdy o těch pochybnostech. Když za námi někdo při-
jde a ptá se, jestli to lano udrží 80 kilo, tak bez problému řeknete: jo, 
určitě ano. Ale když vám řekne, že na tom laně chce spustit do hloubky 
vašeho nejlepšího přítele, tak najednou zbystříte a řeknete si – ne, tak 
já bych to ještě raději prověřil. Kvůli tomu vztahu najednou trošku 
zpochybníte, zaváháte. Ale možná odbočuji, asi to k tomu nepatří.
G: Ale možná že ano, protože hra je zajímavá nebo napínavá právě 
tím, že není dopředu jasný výsledek. Kdyby bylo předem rozhodnuto, 
tak to nemá smysl hrát, protože hra by ztratila kouzlo.
ZC: Ale velká pravděpodobnost určité výhry tam musí být. Já jsem 
okouzlen i myšlenkami Michala Horáčka, který by se vám tady do toho 
rozhovoru perfektně hodil, třeba jeho knížkou Kdo víc vsadí, ten víc 
bere. Ony jsou různé hry. Hazardní, jako automaty, kde jste prakticky 
odkázán na to, že prohrajete. Ale pak jsou hry – dejme tomu, jako když 
lidi sázejí na koně nebo různé sázky ve sportu atd., kde to je také o in-
formacích, kde rozhodujete svými znalostmi. Musíte něco vědět, abyste 
mohl vyhrát. Ty náhodné hry absolutně nepodporuji – ty jsou o náho-
dě, ne o poznání. 
G: Ale hra, ať je to Člověče, nezlob se, nebo ten fotbal, nebo sázka, ta 
by přeci neměla svoji cenu, kdybych věděl, že vyhraju. Že jo? Tam 
přece musí být to napětí. Tam musí mít šanci vyhrát i soupeř, jinak 
to není hra, ale je to ubíjení protivníka.
ZC: V životě to také někdy bývá tak, že prohraju – a může to být pro mě 
obohacením.
G: Víte, a mě by právě zajímalo přirovnat – a nevím, jestli je to mož-
né, protože pro mě jako nevěřícího je to obtížné – víru ke hře. Ne-
vím, jestli je ta metafora přesná, ale z toho, co jsem četl, je zřejmé, 
že pro Boha by měl mít hodnotu především ten člověk, který upřím-
ně pochybuje nebo upřímně hledá. A pokud takový člověk ve víře 
tápe a občas neví, čeho se zachytit, a vedle něho je někdo, kdo je 
pevně přesvědčený, kde to není ani tak o víře jako o spolehnutí, ale 
o jistotě, vědění…

 Zbigniew Czendlik. |  
 foto © Miroslava Jirásková . 
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ZC: No to obdivuji a závidím takovým lidem, že mají jasno. To, že mají 
ve všem jasno, svědčí o tom, že to jsou sektáři. To je typický příznak 
určité sekty, protože sekta má k víře daleko. V sektě máte určité otázky 
a na ně máte jasné odpovědi. Já si stavím otázky a uvědomil jsem si 
už dávno, že znát definice neznamená znát odpovědi. Lidi v sektách
možná znají definice, ale neznají odpovědi. Definice neznamená ještě
odpověď. 
G: Je tedy možné přirovnat víru ke hře tím nejistým výsledkem?
ZC: Možná bych řekl, že víra je takovou hrou, kde nemůžu prohrát. 
Vždycky vyhrávám. Jsou takové hry, že můžete jen vyhrávat. Ve hře 
nemusí vždycky někdo prohrát. Jako třeba když hrajete s dětmi nějaké 
dětské hry a nakonec dáte všem odměnu, i tomu, kdo prohrál. Myslím 
si, že je to tak možné i ve víře. Že cenu dostane i ten poslední. 
G: No dobře, ale taková hra by bavila jenom malé dítě. Ale dospě-
lého?
ZC: Ale pokud se nestanete – jak to máme v evangeliu – jakoby dítětem, 
tak nevejdete do Božího království. Takže o tom to možná je. Protože je 
víra součástí našeho každodenního života, tak lze víru dávat do souvis-
losti s jakýmkoliv tématem nebo problematikou, včetně her.
G: V předchozích tématech našeho časopisu jsme zdůrazňovali tvoři-
vost, Erós, dobrodružství. I to všechno je o víře?
ZC: To je všechno o víře. To je zajímavé, jak jste sem přišel a omlouval se, 
že tady máte Erós (výtisk na ukázku). Říkám si: to je přece posvátná 
věc, to je určité sacrum. Erós nebo sex. Já nepatřím mezi ty, kteří by 
se červenali. Bohužel jsme náboženství a někdy i tu naši víru omezi-
li jen do – je to vidět v duchovním životě – jen do šestého přikázání. 
Nesesmilníš. A pořád jako by se to všechno točilo jenom kolem toho 
a přitom život má tak velkou šíři! A dokonce si říkám, že mezi deseti je 
toto až na šestém místě. 
G: Pro staré kultury to byla posvátná záležitost. V tom se…
ZC: …ale pořád je…
G: …a u nás občas panuje taková ta zkratkovitost, že křesťanství 
rovná se odpor k erotice…
ZC: …vůči sexu a vůči všemu, co se týče sexuálního života.
G: …a z druhé strany zase, pokud to bylo stvořeno Bohem, tak to 
je dobré. Čili všechna ta témata, která jsme si my vybrali pro náš 
časopis jako nosná, jsou stejně hodnotnou paralelou nebo analogií 
k životu k víře?
ZC: Ano. Ano.
G: Měl byste třeba nějaké závěrečné poselství pro naše čtenáře? 
Protože nevím, jestli ten, kdo to bude číst, je víře nakloněn, nebo je 
odpůrce, nebo je naprosto indiferentní. Co byste jim vzkázal?
ZC: Když mluvíme o tom hraní, tak abychom hráli co nejlíp. To je možná 
takové moje poselství. To je asi někdy až takové dětinské. Ale za troš-
ku infantilismu se nemusíme stydět. A co se týče poselství týkajícího 
se přímo Boha nebo naší víry, tak bych tedy řekl, že víra je takový ten 
intimní vztah – já řeknu k Bohu, někdo řekne k bytosti transcendentní, 
někdo řekne k něčemu. Abychom si ten vztah vytvářeli a abychom si 
ho pěstovali. Protože to je důležité. To je ten intimní vztah k něčemu. 
A že to neumím pojmenovat – víte, to ještě neznamená, že tu víru ne-
mám. To znamená, že se jen dělíme na ty, kteří o svojí víře dokáží mlu-
vit, a na ty, kteří to pojmenovat neumí.

Se Zbigniewem Czendlikem za Gymnasion rozmlouval Ivo Jirásek

 foto © Michal Stránský . 
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Dotéto rubriky přispěli:

TEORETNÍK
Přestože by rámeček v Úvodníku mohl svým hlá-
sáním nemožnosti jednou provždy hru definovat
navádět k rezignaci vůči jakémukoliv teoretickému 
uvažování o ní, přesný opak je pravdou. Ačkoliv 
hru nemůžeme bezezbytku sevřít definičním vy-
mezením (protože překračuje možnosti jazykové-
ho uchopení), můžeme ji plně vnímat, promýšlet, 
a alespoň v mezích daných jazykem reflektovat.
Hra nás láká jak k prožívání, tak k úvahám nad rolí 
těchto prožitků a jejich širším kontextem. V ná-
sledujících příspěvcích se před námi obzor her 
rozevře v jejich ontologickém horizontu (indický 
koncept reality jako hry), ve společenských sou-
vislostech, ale také v ukázce konkrétní profese, jež 
hru využívá. 
Závěrečný text, který se netýká pouze tématu 
tohoto čísla, vstupuje do terminologického klání 
se snahou o přesnější uchopení vztahů zážitkové 
pedagogiky a terapie. Přestože má redakce poně-
kud odlišný úhel pohledu (domníváme se, že je 
užitečné pedagogické přístupy zřetelně odlišit 
od terapeutických, neboť oba proudy, ačkoliv po-
užívají obdobné prostředky či aktivity, 
mají zcela odlišné cíle svého působe-
ní), pokládáme za velmi přínosné 
a užitečné terminologické názory 
zveřejňovat. Právě z myšlenkové-
ho střetávání, z poctivého hle-
dání přesnějšího pojmenování, 
se může zážitková pedago-
gika profilovat jako vskutku
svébytná a zřetelná pedago-
gická koncepce.

Ivo Jirásek

Ivo Jirásek – pro bližší představení viz stranu 2.

Vedoucí rubriky:

In theoretical studies we will read first about a
game and its ontological importance (relationship 
between game and reality) in an Indian thinking 
climate. Pavel Veselský observes this abstract 
topic in a different cultural context and puts a 
question in front of us: Whether the Indian ideas 
can become an inspiration for our cultural back-
ground? Martin Fafejta shows the background 
to a game as a base of community. He reminds 
us of several possible understandings of a game 
(Mead, Berne, Fink), and in the end he makes an 

analogy between cultic games and sport. Milan 
Valenta and Gabriela Veselá define the work of
a game specialist in a hospital; a relatively new 
profession in our country, with its historical foun-
dations. Martin Murár does not go in for a game 
in the final study but reflects on the recent ter-
minological definitions of Zážitková pedagogika 
(Experiential Education) and tries to open them 
more in the direction of using concepts of adven-
ture and therapy.

ENGLISH SUMMARY Theory column

Mgr. Pavel Veselský (1972), odborný 
asistent na katedře sociologie a andra-
gogiky Filozofické fakulty UP v Olomouci,
spolupracuje na projektu InternetPorad-
na. www.internetporadna.cz,  

pavel.veselsky@seznam.cz

Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. (1968),  
odborný asistent na katedře sociologie 
a andragogiky Filozofické fakulty  
UP Olomouc. fafejta@ffnw.upol.cz

Doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. 
(1958), působí jako docent na katedře 
speciální pedagogiky Pedagogické fakul-
ty UP Olomouc, předseda ČAD – České 
asociace dramaterapeutů.  

milan.valenta@upol.cz 

Mgr. Gabriela Veselá (1970), speciální 
pedagožka ZŠ při Fakultní nemocnici 
v Brně, členka Společnosti pro herní 
práci s dětmi v nemocnici.  
hs.g.vesela@seznam.cz 

Mgr. Martin Murár (1972), prednáša 
na Filozofickej fakulte Prešovskej univer-
zity (liečebnú pedagogiku, špeciálnu pe-
dagogiku, arteterapiu, prístupy na báze 
dobrodružstva a zážitku). Pre Inštitút 

edukológie a sociálnej práce PU vedie sociálno-psycho-
logické výcviky. Profesionálny inštruktor horolezectva, 
spoluzakladateľ Komisie skialpinizmu SHS James, 
paraglider a pilot ultraľahkých lietadiel. Zameriava sa 
na tvorbu horských programov pre rozvoj osobnosti. 
muraria@stonline.sk
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ENGLISH
Summary: A game is usually understood 
as an activity which does not wholly overlap 
with the course of our everyday life. However, 
we can understand all events of our life as 
a game under certain conditions, playing a 
game of reality? Philosophically the spiritual 
concept of such a game–as a contribution to 
the discussion – is possible to find in the In-
dian tradition of Sanatan Dharma. It not only 
introduces the game of reality concept, but 
also identifies its necessary presumptions
and presents methods for entry into the game 
space of reality. Dynamics of the transfer from 
the common kaleidoscope vision of reality to 
the perception of all life events as a game of 
one reality could be symbolically character-
ized as a gradual transfer from a tendency to 
‘try to conquer reality’ to a willingness ‘to be 
conquered by reality’. Although it is a highly 
abstract theme, which concerns ‘final reality’,
moreover, requires prior understanding of 
cultural connections, the game of reality can 
also be related to everyday life and as such 
offers as a possibility for self realization.

Keywords: REALITY, UNITY, GAME, GOOD 
LUCK, JOURNEY

Pavel VeselskýLÍLA – HRA REALITY

Souhrn: Hru většinou chápeme jako aktivitu, kte-
rá se plně nepřekrývá s během našeho každoden-
ního života. Můžeme přesto za určitých podmínek 
chápat veškeré události našeho života jako hru, 
hrát hru reality? Filosoficko-náboženský koncept
takového pojetí hry – nechť je nyní chápán jako 
jeden z příspěvků do diskuse nad možností hrát 
hru reality – lze nalézt v indické tradici Sanátana 
Dharmy. Ta koncept hry reality nejen představu-
je, ale identifikuje také její nezbytné předpoklady
a předkládá metody pro vstup do herního prostoru 
reality. Dynamika přechodu od běžného kaleido-
skopického vidění reality k vnímání všech život-
ních událostí jako hry jedné skutečnosti by se dala 
symbolicky charakterizovat jako postupný přesun 
od tendence „snažit se realitu osedlat“ k ochotě 

„nechat se osedlat realitou“. Ačkoli se jedná o vyso-
ce abstraktní téma, které se týká „konečné reality“, 
a navíc vyžaduje předběžné porozumění kulturním 
souvislostem, může být hra reality vztažena také 
ke každodennímu životu a jako taková nabídnuta 
jako možnost pro vlastní seberealizaci.

Klíčová slova:
SKUTEČNOST, JEDNOTA, HRA, ŠTĚSTÍ, CESTA 
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Orientační slovníček základních cizojazyčných pojmů z textu: 

Ánanda ....................... neporovnatelné a nepodmíněné štěstí
Asat ............................. to, co nemá skutečnou existenci (pomíjivý a kaleidoskopický svět) 
Bhagavadgíta ........... široce respektovaný filosoficko básnický text starověké Indie;  

doslova Zpěv Vznešeného
Čit ................................ vědomí
Dharma ......................  to, jak věci skutečně jsou; Řád; Zákon; v užším kontextu povinnost
Jóga ............................ doslovně spojení či jho; zároveň jeden z filosofických systémů  

hinduistické tradice 
Líla .............................. hra reality, božská hra
Mája ............................ klam či zdání, které zakrývá vědomí jednoty veškeré skutečnosti,  

vědomí toho, jak věci skutečně jsou 
Sanátana Dharma .... odvěký proud nauky o tom, jak věci skutečně jsou
Sat ............................... to, co má skutečnou existenci, existence, bytí
Sat, Čit, Ánanda ........ existence, vědomí a neporovnatelné štěstí
Upanišady ................. starověké indické nábožensko-filosofické texty (navazující na védy)
Vivéka ......................... rozlišovací schopnost

+++

Ačkoli se v rámci žité každodennosti a také v od-
borné literatuře, která tuto každodenní zkušenost 
reflektuje, setkáváme s různými pojetími hry, velmi
pravděpodobně se můžeme shodnout na některých 
základních rysech toho, co označujeme jako hru. Ať 
se již bude jednat o sportovní zápolení, školu hrou – 
nápodobu skutečného světa nebo třeba o svádění, 
bude ve hře přítomen prvek tvořivé a radostné 
zkušenosti, která pramení ze vztahu – společně sdí-
leného prostoru a mezery mezi hrou a běžnou rea-
litou. Hra je v tomto ohledu vnímána jako aktivita, 
která se sice odehrává v rámci žité každodennosti 
(někdy jako její příjemnější a inspirativnější část), 
úplně se s ní ale nepřekrývá. Každá hra má svá pra-
vidla, která z ní činí od běžné každodennosti mírně 
odlišný typ reality, a také svůj počátek a konec.
Ty z nás, kteří si hrají rádi tak, že se jen neradi vzdá-
vají radostného herního prostoru ve prospěch kaž-
dodennosti, by mohla inspirovat otázka, jestli nelze 
hrát dobrodružnou hru s každodenní skutečností, 
s pravidly každodenního života a bez limitujícího 
počátku a konce – hru reality.

Jeden z možných příspěvků do diskuse nad mož-
ností hrát hru reality je možné hledat v tradici, 
která k nám z pohledu naší kulturní podmíněnosti 
přichází zvenčí1. Lze jej nalézt na indickém subkon-
tinentu, ve filosoficko-náboženské tradici s téměř
nepřerušenou kontinuitou. Líla, jak je nazýván ten-
to koncept hry reality jazykem učenců – sanskrtem, 
je na jednu stranu sofistikovaným filosoficko-ná-
boženským konceptem, na druhou stranu reálnou 
možností pro žitou každodennost. V indickém myš-
lenkovém prostředí, kde se potkává mnoho výrazně 
odlišných postojů, které jsou zároveň velmi dobře 
vzájemně tolerovány a pro které lze filosofické myš-
lení indické tradice přirovnat k moři (Störig, 2000, 
27), představuje koncept Líla jen jeden z mnoha 
přístupů ke skutečnosti2. Na druhou stranu se ten-
to koncept, a to je pro tolerantní myšlení Indů pří-
značné též, zároveň nevzdává svého nároku na uni-
verzální platnost. Dokládá to nakonec i skutečnost, 
že Indové chápou svou filosoficko-náboženskou
tradici jako odvěký proud nauky o tom, jak věci 
jsou – Sanátana Dharmu, jak ji Indové též nazývají 
(Zbavitel, 1993, 7). Z pohledu toho, jak věci jsou 
(Dharma), jsou ta přesvědčení, která se s Dharmou 
zdají být v rozporu, považována spíše za nedosta-
tečný náhled na realitu než za ospravedlnitelný 
příspěvek do diskuse. Přestože se podobný přístup 
může zdát obyvatelům Západu, kteří byli odchová-
ni „kulturou dialogu“, jako dogmatický, v tradici 
Sanátana Dharmy plní důležitou funkci, o čemž 
vypovídá i následující text. 1 Pokud to tak lze ještě vůbec tvrdit, poté, co zabijáci 

času a prostoru – dopravní prostředky a média – již 
téměř dokonaly svou práci.

2 Jedná se o koncept, který je blízký zejména neduálním 
přístupům ke skutečnosti (jakým je např. Advaita 
Védanta) a devocionální bhaktické tradici.
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Je jen jedna realita  

a veškeré dění je její hra

Když Svámí Vivékánanda, žák významného moder-
ního představitele filosoficko-náboženské tradice
Indie 19. století, Šrí Rámakrišny, přišel jako jeden 
z prvních autentických nositelů této spirituality 
na Západ (v roce 1893), měl za sebou kromě studia 
u svého učitele také intenzivní cestovatelskou zku-
šenost po celé Indii. Během ní se seznámil s plastic-
kou spirituální zkušeností vlastní tradice a potkal 
řadu osobností, které ji ztělesňovaly. V pozdějším 
životě na jednu z nich vzpomínal následovně:
V Rišikéši jsem viděl mnoho velkých lidí… Jeden, 
na kterého si pamatuji, byl z těch, kteří vypadali, 
jako by byli blázniví. Šel nahý dolů ulicí s chlap-
ci, kteří ho pronásledovali a házeli na něj kameny. 
Ten muž překypoval smíchem, zatímco po jeho 
obličeji a krku proudila krev. Vzal jsem ho, vyplá-
chl mu rány a přiložil mu na ně kousky spálené 
látky, abych zastavil jeho krvácení. Po celou tu 
dobu, během které burácel smíchy, mi vyprávěl 
o té legraci, kterou zažil on a chlapci, když na něj 
házeli kameny. „Tak si Otec hraje“, řekl. (Mumuk-
shananda, 2003, 30) 

Ačkoli se jedná o poněkud extrémní příklad zkuše-
nosti Líla, možná právě pro onu krajnost zprostřed-
kuje určitý náhled na její povahu. O jakou zkuše-
nost se jedná, když i tak bolestivou situaci, o které 
bychom již pravděpodobně řekli, že tady už přece 
končí veškerá hra, bere její aktér jako velmi radost-
nou událost? Jaká je povaha reality pro toho, kdo 
ji žije jako hru?
Indická filosoficko-náboženské tradice, o kterou
se můžeme opřít, pokud nemáme podobnou zkuše-
nost, nabízí poměrně jednoduchou odpověď, která 
ovšem u západního čtenáře velmi pravděpodobně 
vyžaduje také dostatečně objasňující průvodní ko-
mentář.
Jedna z možných artikulací této odpovědi, která 
v indické tradici Sanátana Dharmy plné rozmani-
tých a poměrně odlišných přístupů k realitě nachá-
zí oporu u velké části z nich, by – přeložena do sou-
časného jazyka – mohla znít: Je jen jedna realita 
a veškeré dění je její hra. 
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Konkrétní odkazy na tradici jsou samozřejmě zatí-
ženy větší pojmovou variabilitou, zabarvenou navíc 
spíše nábožensky, případně emocionálně. Příkladem 
emocionálního zabarvení může být „Otec“ z příbě-
hu Svámího Vivékánandy, který symbolicky pouka-
zuje na vztah stvoření („Otec“ zde byl vždy před ná-
mi, proto nás přesahuje), zároveň jsme s ním však 
spojeni tím nejvlastnějším poutem – komu bychom 
mohli důvěřovat víc než svým rodičům? Nábožen-
ská artikulace konečné skutečnosti zase nabízí 
několik pojmů, jako například Sat – Bytí, Brahma 
nebo Bůh. Každý z těchto pojmů má své specifické
významové souvislosti a je kulturně podmíněn3. Po-
kud ale nepůjdeme do zbytečného detailu a k po-
dobným pojmům přistoupíme jednoduše jako 
k tomu, co je jsoucí v nejširším možném horizontu, 
potom můžeme nalézt příslovečnou červenou nit 
vedoucí k přesvědčenému vyjádření názoru, že je 
jen jedna realita a veškeré dění je pak její hra. Mun-
daka upanišada v tomto duchu ztotožňuje celý 
vesmír s Brahma: Brahma, vskutku, je celý tento 
vesmír. (Ramsukdhdas, n.d. a, 221) Podobně i Bha-
gavadgíta, tradiční a široce respektovaný autori-
tativní text pozdějšího období, má jeden ze svých 
vrcholů ve výroku: Vásudéva Sarvam – vše je Bůh. 
(Bhagavadgíta, 7/19)
Podle tohoto univerzalistického názoru neexistu-
je žádná jiná skutečnost než samotné Bytí (Bůh, 
Brahma etc.), a tou skutečností jsme my. Čandogja 
upanišada zmiňuje příběh Uddalakova syna Švétá-
kéta. Jeho otec ho poslal studovat na dvanáct let 
védskou moudrost. Když se Švétákétu vrátil, otec 
zjistil, že skutečné moudrosti se jeho syn nedobral. 
O nedvojném charakteru existence jej tedy na mno-
ha přirovnáních poučil sám. Základem všech přirov-
nání nakonec bylo následující poučení: Na počátku 
bylo jediné Bytí, jedno bez druhého. Ze sebe zplo-
dilo vesmír a do všeho v něm vstoupilo. Není nic, 
co by z něho nevzešlo. Ve všem je Ono tím nejvlast-
nějším Já. Je pravdou a nejvyšším Já. Ty jsi jím, 
Švétákétu, ty jsi jím. (Easwaran, 1996, 183)

LILA

hrou k sebepoznání

Lila je mj. indická desková hra, která v sobě od-
ráží hinduistický přístup k poznávání světa a kte-
rá může být jedním z nástrojů k porozumění 
vztahů individuálního Já a Kosmického vědomí. 
Jeden asi 150 let starý exemplář se stal předlo-
hou pro západní verzi od autora Harische Johari* 
a následný český překlad Michala Sládka. 
Hru tvoří čtvercová hrací deska a kniha s výkla-
dem významů jejích 72 hracích polí, které jsou 
plodem tisíciletého zkoumání nitra člověka. 
Každé pole představuje určitý stav bytí. Při hře 
se člověk pohybuje na hrací desce po jednotli-
vých polích pomocí osobního předmětu (např. 
prstenu) tak, jak mu padají čísla na kostce karmy 
(1–6), od spodních pater nahoru k nejvyššímu 
políčku Kosmického Vědomí. U některého pole 
je namalován šíp, který hráče přenese o pár polí 
výše, a naopak na jiných polích čeká had, kte-
rý hráče stahuje dolů o několik polí zpět. Hadi 
a šípy jsou znázorněním principů, které hráče 
stahují či povznášejí během jeho životní poutě. 
Při samotné hře se propojí mysl hráče s hrací 
deskou a kostkou. Jednotlivé tahy jsou pak od-
razem jeho vnitřního nastavení a je-li dostatečně 
pozorný a otevřený jazyku hry, může sledovat, 
jak se určité principy na jeho cestě po hracím 
poli opakují, a předkládají mu tak struktury 
a souvislosti jeho vlastní existence. Je to jen 
zmenšení velké, skutečné hry života. Jejím smys-
lem je pomoci hráči nalézt způsob, jak tuto hru 
hrát dokonaleji, jak poodstoupit od své připou-
tanosti k určitým vzorcům jednání a opakujícím 
se životním situacím. 
Hru je možno hrát o samotě i s přáteli. Přesto-
že v ní nejde o to někoho porazit, i tak má svůj 
cíl – poznat sám sebe, stát se sám sebou. 

* Johari, H. (1994). LILA hrou k sebepoznání.  
Praha: Mandala.

3 Každopádně je možné poznamenat, že tyto pojmy jsou 
jen „prstem ukazujícím na měsíc“ – konceptem, který 
do určité míry navádí, ale skutečnost plně nevystihuje. 
Pojem Bůh má navíc ve východní kultuře daleko méně 
antropomorfní charakter než v židovsko-křesťanské 
tradici. Z toho nakonec vyplývá také charakter vztahu 
jedince s Bohem, který lze přirovnat ke vztahu mořské 
vlny k mořské hlubině.
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Pokud to tak ovšem opravdu je, tedy že my jsme 
jím, a tradice Sanátana Dharmy se toho jako sku-
tečnosti drží víc než pravdy smyslového vnímání, 
potom je veškeré dění, včetně událostí našeho 
života, pouze vlněním oceánu jediné skutečnosti, 
hrou vln, které se pouze na chvíli zdají být odlišné 
od oceánu, ve skutečnosti však odděleny nikdy ne-
jsou, a nikdy ani nebudou. Šrí Ramana Maharši, je-
den z posledních významných nositelů této tradice, 
k tomu dodává: Vody se jako oblaka zvedají z mo-
ře a pak padají zpět jako déšť; nic jim nemůže za-
bránit v návratu do jejich zdroje. Podobně ani duši, 
jež se zrozuje z Tebe, nelze zabránit, aby se s Tebou 
opět spojila, přestože se na této cestě točí v mno-
ha vírech. (Greenblatt & Greenblatt, 1997, 35).
Vědomí toho, že vše je jen jedna skutečnost a veš-
keré dění její hra, přináší podle tradice plné a ne-
porovnatelné uspokojení. Nedávno zesnulý Svámí 
Ramsukhdásdží ze severní Indie je popisuje nábo-
ženským jazykem následovně: Když člověk dosta-
ne věc, po které toužil, je velmi šťastný. A tak si 
můžeme velmi dobře představit, jak šťastný musí 
být člověk, který spatřuje, že vše je Bůh. Přemožen 
radostí…, když popisuje jméno, kvality, vliv a hru 
Pána, opakovaně si je připomíná, směje se, pláče, 
tančí, zpívá nahlas a zůstává tichý a klidný… Tak 
se stává naplněným po okraj neporovnatelným 
štěstím a nezůstává pro něj nic, co by mělo být 
ještě uděláno, co by mělo být ještě poznáno či do-
saženo. (Ramsukhdas, n.d. c, 613)
Jeden z konkrétních příkladů takové zkušenos-
ti můžeme nalézt u Šrí Aurobinda, který v mládí 
studoval v jiné kultuře, tehdejším vzoru mnoha 
Indů – koloniální Anglii. Poté se jako mladý muž 
vrátil domů, byl pohnut politickou situací v Indii 
a ještě před Mahátmou Gándhím se aktivně zapojil 
do hnutí odporu proti nadvládě Angličanů. Nako-
nec byl zatčen a jako prominentní odpůrce kolo-
niální správy uvězněn na samotce, s možností pra-
videlných krátkých procházek. Když vyšel z vězení, 
jeho spolubojovníci očekávali, že pronese politický 
proslov, Šrí Aurobindo ale promluvil jen o filoso-
ficko-náboženském poslání Indie a své zkušenos-
ti, kterou v samotě a ústraní prožil4: Díval jsem 
se na věznici, která mě dělila od lidí, a nebyly to 
již více její vysoké zdi, které mě věznily; ne, byl to 

4 Šrí Aurobindo ve své promluvě používá střídavě různá 
jména téhož Boha – Šrí Krišna, Vásudéva či Nárájána. 
Abych se vyhnul již tak výraznému zavádění tématu 
do religiózních detailů, přeložil jsem je všechny pouze 
jako Bůh.

5 Autor této promluvy o sobě mluví ve třetí osobě, jedná 
se o záznam promluvy před publikem.

Bůh, který mě obklopil. Procházel jsem se pod vět-
vemi stromu před svou celou, ale nebyl to již ten 
strom, věděl jsem, že je to Bůh. Byl to Bůh, koho 
jsem tam viděl stát a držet nade mnou svůj stín. 
Při pohledu na mříže mé cely, které tam byly místo 
dveří, viděl jsem opět Boha. Byl to Bůh, kdo mě 
hlídal a držel nade mnou stráž. (…) Podíval jsem 
se na vězně ve věznici, zloděje, vrahy, podvodníky, 
a jakmile jsem se na ně podíval, viděl jsem Boha, 
byl to Bůh, koho jsem viděl v těchto temných 
duších a zneužitých tělech. (Aurobindo, 1909, 3) 
Nakonec Šrí Aurobindo uvádí, že to byl Bůh, který 
ho do vězení uvrhl, aby ho přivedl k této zkušenos-
ti, a byl to stejný Bůh, který ho v podobě obhájce 
z vězení dostal: Vzhlédl jsem, a nebyl to soudce, 
koho jsem viděl, byl to Bůh, byl to On, kdo tam 
na lavici seděl. Podíval jsem se na žalobce, a nebyl 
to on, koho jsem viděl. Byl to Bůh, kdo tam seděl, 
byl to můj Milý a Přítel, kdo tam seděl a usmíval 
se. „Bojíš se teď?“, zeptal se mě. „Jsem ve všech 
lidech a řídím jejich činy a slova. Neboj se, protože 
jsi stále pod mou ochranou. Odevzdej do mých ru-
kou i tento proces. Není to na tobě. Nepřivedl jsem 
tě sem kvůli tomuto procesu, ale pro něco jiného. 
Tento případ je jen prostředkem mé práce a ničím 
jiným. (Aurobindo, 1909, 4)
Na otázku po tom, jaká je jeho zkušenost Líla, od-
pověděl jiný Svámí5 (což znamená: ten, který je za-
jedno sám se sebou): Ramdas je jako řeka Ganga, 
která ačkoli dosáhla oceánu, do něho stále vtéká… 
Ramdas vám může říct, že radost při takovéto zku-
šenosti je prostě neporovnatelná. Ramdas je jako 
dítě, jež nyní rozmlouvá se svou matkou, která 
se projevila v mnoha formách, které teď před ním 
sedí. Ramdas prostě přetéká blažeností. Na hru 
lásku zde musí být dvě bytosti, ačkoli mimo tuto 
úroveň dvojnosti jsou zcela sjednoceny. Ačkoli 
spočíváte v nejvyšší úrovni nedvojnosti, v úrovni 
dvojnosti byste měli jednat a žít jako blažené dítko. 
(anonymous, 2004, 49) 
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Jednoduchá analýza výše uvedených (a jim podob-
ných) vyjádření zkušenosti hry reality umožňuje 
identifikovat její dvě základní komponenty. Jsou jimi
vědomí jednoty skutečnosti (v sanskrtu Jóga) a ten 
nejvnitřnější vztah k jednotě celku, který aktéra hry 
od této jednoty zdánlivě odděluje a z jehož plnos-
ti pramení ono neporovnatelné štěstí (v sanskrtu 
Ánanda). Aby měl aktér ze hry skutečnou radost, 
nemůže ji hrát sám. Od té doby, co poznal svoji jed-
notu se vším, co existuje, se již nemůže cítit nikdy 
oddělený – pro větší radost ale nadále hraje hru 
na zdánlivou oddělenost. Analogicky lze tuto zku-
šenost přirovnat k divadlu. Ačkoli divák od počátku 
ví, že jednotlivé role jsou herci jen hrané, po dobu 
představení na to zapomíná, aby dosáhl potěšení 
z divadelní hry. Herci se na pódiu nezamilovávají 
ani neumírají, divák z jejich hry ale radostný zážitek 
přesto mít může – pokud s nimi jejich hru na sku-
tečnost hraje i on sám. A podobné je to také u zku-
šenosti Líla. I kdyby měl aktér hry reality vědomí jed-
noty skutečnosti, které lze přirovnat třeba k oceánu 
v klidovém stavu ve stavu bezvětří, jeho vyrovnaný 
klid bude obohacen narůstající radostí, když zafouká 
vítr: Ano, i tohle jsem já, a tamta vlna také, a tamta 
vlna, která se zdála stát tak stranou, to jsem též já… 
Šrí Rámakrišna v tomto kontextu uvádí následující 
přirovnání: Přesvědčení a vědomí toho, že ve dře-
vě existuje oheň, je rozdělující vědění. Ale vařit si 
na ohni rýži, jíst ji a získat z ní výživu, je plné a ne-
rozlišující vědění. Vědět z vnitřní zkušenosti, že Bůh 
existuje, je rozlišující vědění. Ale mluvit na Něj, uží-
vat si Ho jako Dítě, Přítele, Mistra nebo Milovaného, 
je plné a nerozlišující vědění. (Mahendranath, n.d., 
288) Jinými slovy to vyjadřuje Svámí Ramsukhdá-
sdží: Když jde aspirant dovnitř, není zde nic jiného 
než Bůh, a když jde ven, cokoli je vnímáno, je jeho 
hra (Líla). (Ramsukhdas, n.d. b, 237) 

Na cestě ke hře reality –  

její předpoklady

Pokud je výše popsaná zkušenost Líla podstatně 
odlišná od toho, co běžně prožíváme, nelze to velmi 
pravděpodobně vysvětlit jen naší odlišnou kulturní 
podmíněností6. Zkušenost vědomí jednoty veškeré 
skutečnosti, ať již v její statické či dynamické po-
době (Líla), totiž není bez předpokladů – pro její 
zažití je potřeba splnit předběžné podmínky. Ani 
tradice Sanátana Dharmy netvrdí, že je tato zku-
šenost automaticky přítomna, což potvrdí velmi 
pravděpodobně i naše bezprostřední a každodenní 
zkušenost, jestliže jsme ochotni k tomu přistoupit 
osobně.
Sanátana Dharma nicméně zároveň tvrdí, že plnou 
realitou je opravdu jen ono: je jen jedna realita 
a veškeré dění je její hra – takhle podle ní „věci 
skutečně jsou“. Běžné prožívání jasně oddělené 
rozmanitosti, které je spojené také s představou 
konečného zániku, je podle ní naopak pouze méně 
reálným zdáním (v sanskrtu Mája). Abychom ale 
nešli argumentačně od konce – i když to zmiňovaná 
tradice někdy činí, měli bychom koncept konečné 
reality snést blíže k naší bezprostřední zkušenos-
ti a pokusit se podívat spíše na toto zdání, které 
nás od vědomí jednoty a neporovnatelného štěstí 
podle tradice odděluje. Co nám tedy brání prožívat 
vědomí jednoty a mít zkušenost stálého a nepod-
míněného štěstí?
Jedna z tradičních artikulací zkušenosti konečné 
reality říká, že z pohledu lidské zkušenosti jsou v ní 
přítomné tři komponenty: existence, vědomí a ne-
porovnatelné štěstí (v sanskrtu Sat, Čit, Ánanda). 
(Werner, 2002, 66)
Zkušenost existence (Sat) má každý z nás, všich-
ni jsme. I kdybychom měli být každý jinak, přesto 
každý jsme. I když někteří z nás pravděpodobně 
předpokládají, že jednou možná nebudou, potvrdit 
zatím mohou pouze, že jsou. 
Podobně jsme všichni vědomí (Čit). I kdybychom 
se měli elitářsky shodnout na tom, že někteří jsou 
vědomí víc a jiní méně nebo že úroveň a kvalita vě-
domí se v průběhu času proměňuje, vědomí se nám 
pravděpodobně od (lidské) existence oddělit nepo-
daří. I když se probudíme z hlubokého a bezesného 
spánku, jsme si často velmi dobře vědomi toho, 
že jsme se dobře vyspali. Kdo si toho byl během 
hlubokého spánku vědomý, aby poté mohl vydat 
tohle svědectví? 

6 I když je také pravda, že na Západě pomohla velkému 
počtu z nás v seberealizaci právě opačná artikulace 
vidění skutečnosti – ono pearlsovské: Já jsem já a ty 
jsi ty, a když se náhodou setkáme, bude to skvělé. 
Když ne, nedá se nic dělat. (Zinker, 2004, 135)
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Jediné, co nám schází k plnosti zkušenosti konečné 
reality, provázené její radostnou hrou, je ono nepo-
rovnatelné štěstí (Ánanda). Těžko asi můžeme tvr-
dit, že nemáme zkušenost štěstí. Na druhou stranu 
ale ani nemůžeme tvrdit, že máme zkušenost štěstí, 
které by bylo trvalé a skutečně naplňovalo (dokud 
nemáme zkušenost neporovnatelného štěstí). I když 
jsme se štěstí, které jsme zrovna pociťovali, drželi 
co nejpevněji, přesto jsme ho neudrželi. Proč ode-
šlo a my jsme jím nezůstali naplněni? Měli jsme vel-
kou žízeň, napili se a byli chvíli šťastní. Žízeň jsme 
nicméně dostali za několik hodin znova a nebyli 
jsme šťastní, dokud jsme se zase nenapili. Napili 
jsme se někdy tak uspokojivě, abychom již nikdy ží-
zeň nedostali? Nebo se najedli, sexuálně uspokojili, 
našli si partnera, koupili auto či šaty, postavili dům, 
získali zajímavou práci, stali se známými, zbohatli, 
zkrásněli? Zůstalo někdy naše štěstí u těchto a jim 
podobných dosažení? Pokud ne, proč nezůstalo? 
Tato předběžná argumentace samozřejmě směřuje 
k jasnému rozuzlení, které nabízí i diskutovaná tra-
dice, pokud jsme si již rovnou neodpověděli sami. 
Štěstí ve skutečnosti není přímo odvislé od těchto 
dosažení, nespočívá v nich plně. Relevantní otázka 
by potom mohla znít ani ne tak: proč je v těchto 
dosaženích hledáme?, protože je naší zkušeností, 
že jsme v takových okamžicích chvíli šťastní – a my 
přece všichni chceme být alespoň chvíli šťastní; 
jako spíš: proč jsme při takových dosaženích šťast-
ní a v čem to štěstí spočívá?
Tradice Sanátana Dharmy na otázku po původu 
štěstí odpovídá (a tvrdí přitom, že je to v případě 
hlubšího zájmu ověřitelné zkušeností), že důvodem 
pro pocit štěstí není nějaké konkrétní dosažení, 
ale dočasná nepřítomnost touhy po tomto dosa-
žení. Muž nebo žena tedy není šťastný – šťastná 
proto, že se mu podařilo získat partnerku nebo 
kabelku, ale protože jej nebo ji již neobtěžuje úpor-
ná touha „musím ji mít“. Pomíjivost štěstí potom 
spočívá v tom, že touha při dosažení cíle odchází 
jen na chvíli, a poté, spíše posílena předchozím 

„dosažením“, se zase vrací zpět. Navíc máme větši-
nou v zásobě více tužeb (někteří muži chtějí nejen 
partnerku, ale i její kabelku) a dočasné odstranění 
pouze jedné touhy hlubší štěstí zprostředkovat ne-
dokáže. 

Je samozřejmě poctivé mezi touhami rozlišovat, pří-
padně od sebe pracovně a prakticky odlišit potřebu 
a touhu. Napít se musíme – je to naše nevyhnutelná 
potřeba, která vyžaduje uspokojení nutně; poslední 
model auta již ale pravděpodobně nepotřebujeme 
(zejména pokud máme doma sice dva roky starý, 
ale ještě pořád plně funkční model) – jedná se již 
jen o naši touhu. Hranice mezi nimi může být určitě 
předmětem diskuse, v kontextu odpovědi na otáz-
ku po skutečné příčině štěstí je ale podstatné zdů-
raznit spíše to tradiční a z pohledu západní kultu-
ry i krajní tvrzení, že je to (každá) touha, která je 
příčinou neuspokojivosti, a její nepřítomnost, která 
je zdrojem štěstí. Proto je Ardžuna v Bhagavadgí-
tě poučován tak výmluvnými slovy (3/37–9 a 41), 
která do češtiny přebásnil Rudolf Janíček následov-
ně: Je to žádost, je to hněv, rodící se z vládychtivé 
vášně, z lačné chtivosti a z temné nevědomosti, 
která je úhlavním nepřítelem lidstva. Jako oheň je 
zahalen dýmem, jako zrcadlo je pokryto prachem 
a jako zárodek je uložen v lůně mateřském, tak 
i žádostivost zakrývá poznání ducha. Její nenasyt-
né plameny, Ardžuno jsou věčným nepřítelem lidí… 
Proto, ó ture mezi muži, zvládni své smysly hned 
na počátku a vyhlaď žádost, tuto hříšnou ničitelku 
Poznání a Naplnění. (Bhagavadgíta, 1989, 46–47)
V okamžiku, kdy mezi sebe a skutečnost položí-
me svou touhu, ztrácíme trvalé a naplňující štěs-
tí, a vydělujeme se z celku skutečnosti. Pokládat 
svou touhu na realitu je jako snažit se ji osedlat. 
Realitu se můžeme svými touhami snažit zkrotit 
a ovládnout, budeme ale potom vždy v nestabilní 
pozici – ať se již totiž touhy nakonec naplní či ne, 
budeme stejně vyhozeni ze sedla, protože trvající 
štěstí nám ani v jednom případě nepřinesou. Nerov-
nováha, kterou vytváříme tím, že nejsme schopni 
se realitě otevřít bez toho, aniž bychom na ni kladli 
nároky, je hlavní příčinou neschopnosti vidět věci 
tak, jak skutečně jsou. Když ale naopak dokážeme 
situace, které přicházejí do našeho života, přijímat 
podobně, jako oceán přijímá své vlny způsobené 
větrem: ano, i tohle jsem já, a tamta vlna také, 
a tamta vlna, která se zdála stát tak stranou, to 
jsem též já…, potom možná budeme připraveni hrát 
s radostí hru reality tak, jako postava z Vivékánan-
dova příběhu.
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Na cestě ke hře reality –  

nechat se osedlat realitou

Jak ale nakonec ustoupit od vlastní touhy? V upa-
nišadách (anonymus, n.d., 6) se vícekrát nachází 
krásné symbolické přirovnání, které může otevřít 
náhled na metody, které Sanátana Dharma nabízí 
jako cesty k vidění toho, že vše je jen jedna realita 
a veškeré dění její hra. Přirovnání říká, že existuje 
strom, na stromě hnízdo a v hnízdě dva ptáčci, kteří 
jsou skuteční přátelé a žijí spolu od nepaměti. Naše 
tělo je tímto stromem, srdce hnízdem a oba ptáčci 
symbolizují dvě roviny našeho bytí – individuální já 
a to Já, které jsme si označili jako univerzální a ne-
rozdělenou skutečnost. Zatímco první ptáček, naše 
oddělené já, poskakuje po stromě, ochutnává jed-
nou sladké a jindy hořké ovoce – a přitom na svého 
nejlepšího přítele zapomíná, druhý ptáček, hlubší 
rovina naší existence, zůstává pouhým pozorova-
telem, s pomíjivými potěšeními neztotožněným 
a vždy si vědomým trvalosti přátelství s užívajícím 
si ptáčkem. Pokud je již první ptáček přesycen pr-
chavými požitky, plynoucími z tendence „všechno 
ochutnávat“, stačí, aby se od předmětů své touhy 
odvrátil a vzpomněl si na svého skutečného přítele, 
který s ním po celou dobu sdílel hnízdo. Od toho 
okamžiku si uvědomí svou jednotu s ním (že spolu 
odjakživa společné sdíleli hnízdo) a užívá si štěstí 
znovuobjeveného vztahu skutečného přátelství. 
Sanátana Dharma nabízí tři základní metody, 
cesty k rozpomenutí se na „skutečného přítele“. 
Vycházejí v podstatě ze třech přirozených aktivit 
každého člověka – tendence či potřeby poznávat, 
konat a zaujímat vztah. Když budou tyto potřeby 
naplněny, dostaneme odpověď na problém identity, 
aktivity a vztahu (Ramsukhdas, n.d. a, 84). Ačkoli 
jsou v tradičních textech často uváděny odděleně, 
ve skutečnosti se jedná o komplementární cesty, 
které lze v daném kontextu pojednat pouze velmi 
schematicky – podle toho, jak a na jaký problém 
odpovídají.

Problém identity
Pokud máme silnou tendenci poznávat, budeme 
pravděpodobně přitahováni cestou rozlišování (Vi-
véka) mezi skutečným (Sat) a neskutečným (Asat). 
S kultivací schopnosti správně rozlišovat dokážeme 
vidět vše, co vzniká a zaniká – je neúplné a kaleido-
skopické (což jsme jak my, tak „celý svět“), jako ne-
skutečné. Připoutanost k proměnlivému a v koneč-
ném důsledku neuspokojivému světu tím ustupuje 
do pozadí ve prospěch identifikace s nerozlišeným
Bytím – jedním bez druhého. 

Problém aktivity
Dokud je naše aktivita motivována touhami, odpoví-
dá i představa světa našim touhám. Nahradí-li tou-
hu jiná motivace, povinnost například nebo služba 
ostatním, začne se pomalu měnit i představa světa. 
Vzdání se tendence přímo spojovat činnost s vý-
sledky této činnosti (činnosti orientované touhou) 
vede též k otevření se realitě v její úplnosti.
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Problém vztahu
Pokud jsme disponováni spíše emocionálně, bu-
deme mít tendenci zaměřit se přímo na samotnou 
skutečnost – našeho „skutečného přítele“, zpočát-
ku třeba zastoupeného nějakým symbolem – a za-
ujmeme k němu jakýkoli vztah. Až se tento vztah 
prohloubí a upevní, poskytne nám dostatek důvěry 
pro bezprostřední zážitek trvalého spojenectví s na-
ším „odvěkým přítelem“ – samotnou realitou. Stačí 
se přitom spolehnout na to, co je deklarováno jako 
skutečnost: její existence a náš nezrušitelný, sjed-
nocující vztah s ní. Tato důvěra nakonec rozpustí 
zdání oddělenosti a umožní, abychom viděli vše 
jako jednu jedinou skutečnost a veškeré dění jako 
její radostnou hru. 

...
Podle tradice je přitom v podstatě jedno, jestli jsme 
si vědomi toho, že „vše je Bůh“ či ne – tato skuteč-
nost platí pořád. Jediný rozdíl mezi prožitkem této 
skutečnosti a jeho absencí spočívá v tom, že když 
máme tento prožitek, máme zároveň neporovnatel-
né štěstí z něho plynoucí, v opačném případě spo-
číváme v iluzi oddělenosti – což může být docela 
nepohodlné: Ježto Bůh sám nese celé břemeno svě-
ta, je neskutečná duše, která se pokouší nést bře-
meno, podobna soše nosiče, jež je umístěna přímo 
před chrámovou věží a zdá se nést věž na svých 
ramenou. (Greenblatt & Greenblatt, 1997, 35) Pro-
to bychom neměli být jako lžička zabořená do cuk-
ru, protože ta nemůže vychutnávat jeho sladkost 
(Ramdas, 2004, 53), ale raději „ochutnat“ a nechat 
se realitou osedlat.
V základech konceptu Líla – hry reality, jak jej tra-
dice Sanátana Dharmy předkládá, stojí hluboké 
přesvědčení, které lze společně se Svámím Šara-
nánandou shrnout do výroku7: Kdo něco chce, to 
buď dostane, nebo ne – kdo nechce nic, dostane 
vše. Je to zkušenost každého z nás, že některé tou-
hy se naplní, a jiné ne. Jakou zkušenost ale zpro-
středkuje vzdání se všech tužeb? Co se stane, když 
na realitu přestaneme klást své nároky, a necháme 
se jí místo toho osedlat? Sanátana Dharma tvrdí, 
že výslednou zkušenost bychom měli v první řadě 
prožít. Intelektuální reflexe této zkušenosti potom,
že dostaneme vše – poznáme svou jednotu se vším, 
co existuje (naším „odvěkým přítelem“) a může-
me se podílet na hře reality. Touhy znamenají svět, 
nepřítomnost touhy proměnu světa do herního 
prostoru, který se překrývá s naší každodenní zku-
šeností, a ve kterém se těšíme ze všeho, co se dě-
je – tančíme se svým „odvěkým přítelem“.

7 Pokud vím, výroky a promluvy tohoto slepého filosofa
minulého století nebyly přeloženy do západních jazyků. 
Uvedenou sentenci mi přeložili z hindí přátelé – z pla-
kátu s jeho citáty.
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HRA –  
ZÁKLAD SPOLEČENSTVÍ

Martin Fafejta

Souhrn: Hra je tématem studia snad všech soci-
álních věd, což je dáno její povahou: hra zakládá 
společenství. Tato stať srovnává pojetí hry sociál-
ních psychologů G. H. Meada a E. Berneho a filoso-
fa E. Finka. Mead chápe dětskou hru jako základní 
socializační element, Berne se domnívá, že hrajeme 
i „vážný“ dospělý život (partnerství atd.). Pro Finka 
je schopnost hraní her jedním ze základních znaků 
lidství, například v podobě kultické hry (hraní ná-
boženských rituálů) nebo „ryzí“ hry, kdy si člověk 

„pouze“ hraje a nevěnuje se žádné aktivitě, která by 
měla jiný cíl než hru samou. Závěr stati patří za-
myšlení nad porovnáním Finkova pojetí hry a spor-
tu. Snaží se odpovědět na otázky, do jaké míry je 
sport analogií kultické hry a nakolik je aktivitou 
vážnou, či naopak nezávaznou.

Klíčová slova:  
HRA, SOCIÁLNÍ ROLE, SPOLEČENSTVÍ,  
SPORT, SOCIALIZACE 

ENGLISH
Summary: Games are possibly a topic of 
study for all social sciences, which are rooted 
in nature: games build community. This paper 
compares the game nature of social psycholo-
gists G. H. Mead and E. Berne and the philoso-
pher E. Fink. Mead understands the children’s 
game as a basic social element, Berne thinks 
that we play even in ‘serious’ adult life (part-
nership etc.). Fink claims that playing is one of 
the basic features of humanity, e.g. in a form 
of a cultic game (playing religious rituals) or 
‘pure’ game, when a man only plays and does 
not do any activity which has a different aim 
than the game itself. In conclusion we think 
over the comparison of the Fink concept of 
game and sport. He tries to answer questions 
to what extent is sport analogical to a cultic 
game, a serious activity or unserious activity.

Keywords: GAME, SOCIAL ROLE, COM-
MUNITY, SPORT,  
SOCIALIZATION
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Hra náleží svou podstatou ke stavu bytí lidského 
pobytu, je to základní existenciální fenomén, říká 
v knize Oáza štěstí filosof Eugen Fink (Fink, 1992, 
11–12). Pro Finka je hra bytostně filosofickým pro-
blémem, neboť prostupuje celým naším životabě-
hem a dává mu smysl. To neznamená, že hra je pro-
blémem pouze filosofickým, vždyť hrou se zabývají
snad veškeré sociální vědy. 
V ekonomii a v některých oblastech sociologie 
(a sociobiologie) je velmi vlivná teorie her (příkla-
dem budiž tzv. vězňovo dilema1). Dětská hra je vel-
mi významným polem psychologického studia (jako 
jeden z prvních se jí věnoval G. H. Mead). Na mezi-
lidské vztahy je možno pohlížet jako na hru. Ať již je 
to hra se scénářem a rolemi (tomu se průkopnicky 
věnuje kniha Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezen-
tace v každodenním životě od Ervinga Goffmana), 
nebo je zdůrazněna dramatická stránka věci (jako 
v knize Erica Berneho Jak si lidé hrají). Dalším pod-
statným modem hry je rituál – slovo „hra“ můžeme 
v tomto případě nahradit termínem „inscenace“. 
Rituál nacházíme nejen v náboženství a jiných svou 
vnitřní podstatou posvátných událostech (jako je 
například promoce nebo vojenská přísaha), ale 

i v každodenním chování nás samých – a to nemu-
síme být byrokraté (jejichž ritualizované chování 
popisoval sociolog Robert K. Merton). Znovu slovy 
Eugena Finka: Kolik skryté, přetvářené a tajemné 
hry je také ještě v tak zvaných „vážných“ záleži-
tostech světa dospělých, v jejich poctách, hodnos-
tech, ve společenských konvencích – kolik „scény“ 
v setkání pohlaví! (Fink, 1992, 11)
Aniž si to uvědomujeme, stále něco hrajeme a stá-
le si hrajeme. Hra není jen jakýsi flirt se životem,
něco nezávazného, co je jen „jako“. I když bychom 
to často chtěli jinak, my jsme hra a ta má vedle 
své naprosto nezávazné podoby i podobu vážnou, 
dokonce tragickou – pro Berneho může být hrou 
i sebevražda (Berne, 1992, 17). A mezi nezávazným 
a tragickým bývá někdy jen velmi tenká hranice. 
Hra má podivně záludnou, dvojznačnou povahu 
(Fink, 1992, 11). Hrajeme vážnost, hrajeme oprav-
dovost, hrajeme práci a boj, hrajeme lásku a smrt. 
A dokonce hrajeme ještě i hru (tamtéž, 17).
Podívejme se, jak fenomén hry prostupuje lidským 
životem od narození po smrt, od hry nezávažné 
a nezávazné až po tu vážnou: tu, která dodává legi-
timitu našemu životu, i tu, která jej dokáže ničit.

1  Ve „vězňově dilematu“ mají proti sobě navzájem svědčit dva vězni – ovlivní tak výši svého trestu. Dilema spočívá 
v tom, že pokud se oba rozhodnou nesvědčit, obžalují je pouze z mírnějšího přestupku a budou na tom lépe, než 
když se navzájem obviní. Z hlediska každého z nich je však výhodnější promluvit – jestliže bude druhý mlčet, vyváz-
ne ten, který svědčil, bez trestu (viz např. Ridley, 2000).
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G. H. Mead – socializace skrze hru

Pro Georga Herberta Meada je hra jedním z nej-
podstatnějších socializačních elementů. Jejím 
prostřednictvím se dítě učí být sociální bytostí 
a vnímat svět kolem sebe. Mead rozlišuje dvě fáze 
socializace skrze hru. První fáze je hrou na něco, 
bez závazných pravidel a protihráčů. Ve druhé fázi 
již dítě soutěží, chce nad druhými zvítězit, ale to ne-
jde bez pravidel a vzájemné kooperace se spoluhrá-
či a protihráči. Pro první fázi používá Mead termín 
play, pro druhou game – mluvme tedy o „nezávaz-
né hře“ v první fázi a „soutěžní hře“ ve fázi druhé. 
V čem jsou oba typy her pro socializaci podstatné 
a nenahraditelné?
V obou fázích si dítě buduje své „sociální já“. I když 
si v nezávazné hře bez pevně daných pravidel může 
zdánlivě dělat, co chce, není tomu tak. Dítě na sebe 
vždy bere nějaký úkol: vymalovat obrázek, kde jsou 
všechny barvy správně, obléknout panenku, která 
má na hlavě čepici, boty na nohách, a ne naopak. 
Když si není jisté, většinou se zeptá, a i když občas 
udělá všechno úplně jinak, dospělí ho opraví – po-
kud to nemá být legrace, které se dítě samo z plna 
hrdla směje. Již tehdy se dítě učí, jak mají věci být. 
Další podstatnou součástí hry jsou imaginární spo-
luhráči. Dítě se samo k sobě chová jako rodič a pak 
zase jako dítě, jako prodavač a pak jako zákazník, 
atd. Je schopno hrát různé role a plynule přecházet 
od jedné k druhé. Přitom je však nehraje podle své 
libovůle, nýbrž tak, jak se (alespoň očima dítěte) 
hrají. Dítě ve hře konverzuje samo se sebou, ale jde 
o sociální konverzaci, konverzaci mezi dvěma soci-
álními rolemi. To vše dělá automaticky a spontánně 
(Mead, 1974, 150–152).
V nezávazné hře se dítě učí přebírat roli druhého. 
Zároveň si tak uvědomuje sebe sama a učí se spo-
lupracovat s ostatními: chce-li si hrát s druhými, 
musí jim umět půjčit vlastní hračky – takto nevní-
má jen hru, ale i ostatní; díky hračkám s nimi udr-
žuje kontakt (tamtéž, 371).
To vše je nutný předpoklad pro úspěšné a smyslu-
plné hraní soutěžní hry. Pouze jedinec, který má 
již dostatečně vybudované vlastní já, chce s ostat-
ními soupeřit a uspět. K tomu ovšem potřebuje 
schopnost vcítit se do druhého, do jeho uvažová-
ní – na základě toho vytváří co nejúspěšnější herní 
strategie. Soutěžní hra má logiku: má cíl, je dán 
způsob, jak jej dosáhnout, jednání aktérů hry je 
ve vzájemných souvislostem. Takto G. H. Mead po-
hlíží na soutěžní hru jako na jednotnou sociální or-
ganizaci, která má své členy, jazyk, normy, hodnoty 
atd. Umět hrát hru znamená být plnohodnotným 
členem společnosti. Jedinec je schopen vnímat sám 
sebe jako člena tohoto společenství: ví, že z toho 
pro něj plynou určité povinnosti, a stejně tak vní-
má jako členy společnosti i druhé, své spoluhráče 
a protihráče. Navíc je schopen vcítit se do uvažo-
vání jiných lidí a pohlédnout sám na sebe jejich 
očima (tamtéž, 152–160). Jinak by úspěšnou herní 
strategii nemohl nikdy vytvořit. Paradoxně se člo-
věk schopnosti empatie neučí ani tak z lásky k dru-

hým, jako spíše proto, že je chce porazit. To ale ne-
znamená, že jde o nenávist, druhé můžeme porážet 
i s láskou a z lásky.
Soutěžní hra je tak kooperativní sociální aktivitou, 
nutnou pro organizaci lidské společnosti (tamtéž, 
155). Pro Meada není lidské já něčím, co by již do-
předu existovalo. Člověk se nerodí s hotovým „já“. 
Součástí každého já je „sociální já“, jehož obsah 
se naplňuje až sociálními aktivitami. Díky sociál-
nímu já jsme schopni vstupovat do smysluplných 
vztahů s ostatními. A protože dítě vnímá svět skrze 
hru, neboť herní prvek obsahují téměř všechny jeho 
každodenní povinnosti a činnosti (v jídle se rádo 
porýpe, koupání je hrou samo o sobě, i úklid se dá 
pojmout jako hra)2, buduje si sociální já primárně 
skrze hru.
Žádná hra ale není dopředu pevně dána: i když 
se nemění pravidla, její průběh bývá nepředvída-
telný. Tak se dítě učí, že samo musí být flexibilní,
neustále otevřené podnětům, schopné se při-
způsobovat, ale i aktivně vytvářet herní situace, 
které dokáže dotáhnout do zdárného konce. Jde 
o určitý pohyb v kruhu, člověk nemůže mít herní 
převahu nad druhými, když se do nich nedokáže 
vmyslet – a v tomto smyslu se jim nějak podřizu-
je, neboť jedná na základě jejich jednání. Pro život 
ve společnosti se dítě učí nesmírně důležité věci: 
úspěšní3 můžeme být jen tehdy, když se podřizuje-
me pravidlům a jejich nositelům; jen pak můžeme 
sami tato pravidla využívat ve svůj prospěch (a tak 
je spoluvytvářet). 
Na to upozorňuje i Fink. Hraní podle něj není ne-
omezeně svobodné, podřizujeme se pravidlům, ta 
ale vznikala na základě dohody, jsou tedy změni-
telná, a navíc vázanost na herní pravidlo, které již 
platí, se prožívá namnoze s plnou radostí a kladně 
(Fink, 1992, 20). Sami se dobrovolně podřizujeme 
pravidlu, neboť se tím vřazujeme do (herní) tradi-
ce a jejího širšího společenství, tzn. do společnos-
ti, ve které žijeme. Pro nejednoho člověka je do-
statečnou odměnou za podřízení se pravidlům to, 
že jejich dodržování může vymáhat i po ostatních. 
Navíc hrát hru, kde se nikdo pravidlům nepodřizu-
je, vlastně ani nejde. Chceme-li si s radostí zahrát, 
musíme se s nemenší radostí podvolit také jejím 
zákonitostem. A tak se stáváme plnohodnotnými 
členy společnosti.

2  Filosoficky řečeno, hraní je u malého dítěte zjevně 
častým naplňováním jeho způsobu pobývání (Fink, 
1992, 21).

3  Úspěchem nemusí být jen vítězství nad ostatními, 
často jím je i remíza nebo malá prohra. V některých 
hrách jde o to neprohrát, o vítězství v nich jít nemusí, 
pro mnoho hráčů je základním požitkem dobře si 
zahrát – už to je úspěch, bez ohledu na výsledek. A tak 
je tomu i v aktivitách, které nejsou primárně vnímány 
jako hra.
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E. Berne – život jako divadlo 

Z jiného úhlu se na hru dívá Eric Berne. Jestliže 
u Meada se skrze hraní her učíme logice fungování 
společnosti, a tak se stáváme racionálními bytost-
mi, v Berneho pojetí jsou hry často neracionální 
nebo vysloveně iracionální (Berne, 1992, 181). Je 
v tom určitý paradox: dětská hra z nás podle Mea-
da vytváří racionální bytosti, dospělá podle Berne-
ho racionalitu zakrývá.4 Čím je to dáno?
Ani pro Berneho není hra obyčejnou zábavou, ale 
rysem každodenního života – i když se domnívá, 
že by tomu tak být nemělo. Hry, které popisuje, jsou 
předstíráním (často neuvědomovaným), omezují 
spontaneitu, snižují naši schopnost poznat druhé, 
jsou neupřímné, ničí důvěrné vztahy (tamtéž, 193). 
Takto jsou v mnoha ohledech opakem hry, kterou 
Mead považuje za nezbytně nutnou pro zdravý vý-
voj jedince. 
Hra může mít podobu rituálu – významný spole-
čenský styk se nejčastěji projevuje v podobě hry 
(tamtéž, 19), ale pod tímto pojmem si lze předsta-
vit i dlouhodobé sociální vztahy mezi jedinci a ži-
votní strategie, které do sebe vtahují celé sociální 
skupiny, ba i národy: pro Berneho je rovněž válka 
příkladem hry (tamtéž, 50). Hry mívají tragický roz-
měr – když ne pro národy, tak pro jedince. Jak již 
bylo řečeno, i sebevražda v sobě může mít herní pr-
vek, stejně jako alkoholismus, užívání drog či zločin 
(tamtéž, 17). 
Hru na „Alkoholika“ lze vnímat jako velké sociální 
drama (v obou významech slova: nejen jako něco 
dramatického, ale i jako něco inscenovaného). Je 
v ní množství rolí: „zlá manželka“, „dobrák proda-
vač z bufetu“, spousty „kumpánů“, ale i „přísný 
doktor“, více či méně „shovívaví kolegové“ apod. Ti 
všichni udržují pohromadě celou societu, která by 
bez alkoholika neexistovala. V jejím rámci se hrají 
mnohé dílčí hry: s manželkou může tento hrát hru 

„Zkus, jestli mě načapáš“, s kumpány „Druhý den 
ráno“ (tj. debatovat o kocovinách), s lékařem či ko-
legy „Já se už napravím“ atd. Samozřejmě ne každý 
alkoholik musí nutně hrát hru (stejně jako ji nehra-
je každý sebevrah), ale pokud ji opravdu sehrává, je 
podle Berneho zapotřebí, aby byl léčen tak, že mu 
bude nabídnuta hra jiná (tamtéž, 71–9).
Autorova kniha je plná podobných her. Většina 
z nich se týká každodenních sociálních vztahů 
a každá má svá pravidla. Existuje tak hra na „Dluž-
níka“ (tamtéž, 83), hry hrají chroničtí hypochondři 
(tamtéž, 114), v rodinách se často hraje hra „Vi-
díš, jak se obětuju“ – právě ta podle autora může 
skončit sebevraždou, a to ne vždy toho, kdo tvrdil, 
že se obětuje (tamtéž, 109).

Mnohé hry mají jak podobu rodinnou, tak širší, ně-
kdy i celospolečenskou. Hra na „Vrtáka“, kde jedni 
z hráčů nad druhými uplatňují rodičovský postoj 
„Oni jsou úplně k ničemu“ může skončit velmi ne-
blahým politickým uspořádáním. Vedle všech úvah 
o historických, sociálních a ekonomických koře-
nech totalitarismu jistě zaujme následující názor: 
Nejtvrdší forma takové záležitosti [tj. hry na „Vrtá-
ka“] se může stát totalitní politickou hrou, do kte-
ré se vloží „autoritářské“ osobnosti, a pak vede 
k vážným historickým následkům (tamtéž, 115). 
Osobně se domnívám, že vnímat fungování totali-
tarismu i skrze dynamiku hry může přispět k osvět-
lení mnohých jevů z naší nedávné historie.

4 Zde bych zdůraznil, že jde o různá pojetí dvou autorů. 
Nedomnívám se, že by to byl obecný charakter her, 
spíše jde o to, že každý z uvedených autorů zdůrazňuje 
na hře něco jiného, jiné její aspekty. I když se na pro-
blematiku dívají z různých úhlů, mám za to, že se tyto 
pohledy navzájem nevylučují a nepopírají. Ostatně, 
jak ještě ukážu, mají jejich pojetí některé společné 
body – například to, že společnost je vytvářena hrou.
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Sociální rozměr hry

Hry prostupují celým naším životem, a i když je 
sami hrát nechceme, jsme do jejich hraní vtahováni 
okolím. Mead i Berne si uvědomují sociální význam 
her. Skrze ně jsme členy společnosti, učíme se nor-
mám, hodnotám a vzorcům chování té které kultury. 
Zároveň přispívají k diferenciaci společenství – kaž-
dá ze subkultur, vrstev či sociálních tříd hraje jiné 
hry, popřípadě dává stejným hrám různá pravidla 
a volí jejich odlišné varianty (hra na „Dlužníka“ má 
diametrálně odlišnou podobu v okruhu stamiliono-
vých bankovních půjček a v societách kolem lichvy 
v romských ghettech). V tomto smyslu jsou hry 
součástí našeho sociálního já, skrze ně se s jedněmi 
sociálními skupinami identifikujeme a od druhých
se odlišujeme (někdy dobrovolně, jindy ne). 
Hra vytváří – Finkovými slovy – herní obec a za-
kládá společenství (Fink, 1992, 20 a 21). Ve hře 
se učíme sociálním rolím, které dále hrajeme i mi-
mo ni – a proto se ze hry nikdy nevymaníme. Fink 
se domnívá, že hraní, přesněji řečeno hraní rolí, nás 
zbavuje tíhy světa (tamtéž, 23). Proč? Každodenní 
hraní (rolí) je pro nás osvobozující, ale ne v tom 
smyslu, že bychom se odpoutávali od každoden-
nosti, ale ve smyslu přímo opačném: jsme osvobo-
zeni od toho dělat věci jinak, než je zvykem, nemu-
síme nad nimi přemýšlet, můžeme si odpočinout 
od své jedinečnosti a plně splynout se sociální rolí. 
Je to svoboda od zodpovědnosti za to, co činíme – 
vždy můžeme říci, že jednáme podle pravidel (záko-
nů, norem) a dodržujeme předpisy (scénáře), které 
byly napsány pro naši (sociální) roli. Takto se může 
ospravedlňovat otec, který je líný věnovat se svým 
dětem (Ale muž má přece zajistit svou rodinu fi-
nančně, ne se po večerech starat o děti!), ale po-
dobně se vymlouval i Adolf Eichmann, jeden z na-
cistických strůjců holocaustu (který tvrdil, že vinu 
nenese, jen plnil příkazy, které dostával od svých 
nadřízených!5).

Fink – ryzí hra

Téměř každou sociální situaci tak lze vnímat jako 
hru. „Ryzí hra“ by ovšem podle Finka neměla mít 
žádný jiný účel než právě hru samu. V tom se ten-
to typ nebetyčně liší od toho, co bylo popisováno 
výše. Lidskými nás dělá jazyk či schopnost skrze 
práci přetvářet svět k obrazu svému a nezbytnou 
součástí lidství je i hra bez dalšího smyslu, na je-
jímž konci nemusí být praktický výsledek. Přičemž 
zdůrazňuji, že podle Finka lze za takový výsledek 
považovat i záměrný výchovný aspekt hry nebo 
snahu o zvýšení tělesné zdatnosti skrze ni (Fink, 
1993, 21). Fink má na mysli „kataraktickou“ funk-
ci hry: ta nám má přinést katarzi, očištění (tamtéž, 
155). V jakém smyslu?
Hra může být pro dospělého zvláštní oázou, zasně-
ným místečkem klidu na neklidné pouti a neustá-
lém útěku (Fink, 1992, 16). Ve hře nejsme zatíženi 
minulostí, naše herní aktivita se nemusí podřizo-
vat budoucnosti. Ve hře jsme bez závazků, což je 
v jiných situacích nemožné (alespoň z morálních 
pozic). Mimo hru jsme vázáni naší životní historií, 
často nemůžeme volit, neboť se musíme řídit tím, 
co jsme již dříve vykonali (ale i nevykonali – pokud 
například nepřijdeme k důležité zkoušce či pohovo-
ru, nějak nás to do budoucna determinuje) (Fink, 
1993, 94). Avšak ve hře si nasazujeme masku [a] 
opět můžeme být vším (tamtéž, 77), neboť mas-
ku lze chápat jako únik a osvobození od druhých 
i od sebe sama (tamtéž, 184). 
Ovšem pozor, hra tu získává dvojí tvář: nemusí 
se stát sférou absolutní svobody, nestává se nutně 
nezávaznou a libovolnou! Může jít o nebezpečný 
podnik! (tamtéž, 177). Maskou unikáme přítomnos-
ti (a všem povinnostem, které z ní vyplývají), získá-
váme kouzelnou moc (tamtéž, 153) a hra může zís-
kat hrozivou, nebezpečnou, zneklidňující vážnost 
(tamtéž, 184). Chtělo by se dodat, už si nehrajeme, 
zahráváme si a přibližujeme se nejvážnější vážnosti 
(tamtéž, 192), hra nás nezřídka pohltí, pohroužíme 
se do ní, nejsme pány hry, jsme jí strženi, ztrácíme 
se ve hře, rozplýváme se v ní (tamtéž, 198). 
Zde je třeba upozornit na to, že Fink má za pravzor 
takovéhoto rozměru hry archaickou „kultickou 
hru“, ve které se člověk střetává s démony.6 Žije-li 
člověk bez masky, tedy jednoduše, např. v náma-
ze práce a boje, nemůže proti démonům vystoupit, 
je jim vydán všanc, vystaven jejich prokletí či po-
žehnání (tamtéž, 176). Jedinci nezbývá, než hrát 
s démony hru – stávat se kouzelníkem (šamanem, 
mágem) a takto se podílet na démonické moci 
(tamtéž, 165–6); to ovšem není pro každého, jde 
o privilegium (a zároveň velmi nebezpečný úděl) 
(tamtéž, 177).

5 Více viz Eichmann v Jeruzalémě aneb Zpráva o bana-
litě zla (Arendtová, 1995). Eichmann neustále tvrdil, 
že pouze dodržoval zákony, a nenese tedy vinu. Arend-
tová na tom ukazuje, jak mohlo být monstrózní zlo 
holocaustu uskutečněno skrze banální lidi jako Eich-
mann, kteří si nedokázali představit, že by nemuseli 
dodržovat platná pravidla, předpisy a zákony. 

6 Pak je ovšem otázkou, je-li primárním účelem hry hra 
samotná, jak Fink tvrdí jinde.
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Finkovská hra dnes

I když archaická společnost je alespoň v české 
kotlině dávno ta tam, nenašli bychom i pro naše 
životní postavení ve Finkových slovech paralely? 
Nemáme i my své démony, kvůli kterým si nasazu-
jeme masky? Ať už abychom přijali jejich podobu, 
a tak se s nimi mohli střetnout, nebo abychom 
se před nimi skryli, protože maska nás může obda-
řit i čapkou neviditelnosti (tamtéž, 184)? Nemůže 
být omamná látka maskou? Nejsou maskou někte-
ré terapeutické praktiky, jako holotropní dýchání? 
Není maskou úporné hledání prožitků a zážitků, 
skrze které chceme uniknout každodennímu (nud-
nému, neplnohodnotnému atd.) životu? Nemůže 
být maskou přijímání (hraní) jakoby nezávazných 
(sociálních) rolí v závažných životních situacích, 
které přináší láska a partnerství? Copak si zde mno-
zí dosti často velmi vážně nezahrávají? A co počíta-
čové hry, kde přijímáme roli někoho jiného? I to je 
jistě maska! Všem takovým hrám lze propadnout, 
ztratit v nich sám sebe (mnozí Doni Juani v honbě 
za flirtem nakonec zjišťují, že neví, kým jsou, neboť
jsou vždy právě takoví, jak si myslí, že je chce vidět 
objekt jejich vášně). Vytrháváme se sice ze svých 
každodenních nudných povinností (Jen pro ten 
dnešní den, stojí za to žít!), ale za jakou cenu? 
Archaické hry jsou spojeny s náboženstvími, a pro-
to obsahují velmi vážný rozměr. Takovou hru vede 
(a začíná i končí) ten, kdo byl nějak vyvolen, ostatní 
jsou jen aktéry. V moderní době má ovšem každý 
právo hru hrát i vést. To je na jednu stranu osvo-
bozující, na druhou stranu to může být také hodně 
nebezpečné. 

Sport a kultická hra

Uvažujeme-li o Finkově pojetí hry, nabízí se mnohé 
další otázky: archaická, kultická hra strhávala celá 
společenství, můžeme dnes najít nějakou paralelu? 
Podívejme se na sport. Nezískává on dnes až nábož-
ný rozměr ve všech významech tohoto slova? Sport 
je spojen s kultem – správný fanoušek miluje své 
mužstvo až za hrob, je pro něj ochoten skládat oběti 
(čas, peníze, partnerské vztahy i zdraví). Zároveň ne-
návidí (nebo alespoň nemá rád) ostatní mužstva (fa-
lešné bohy). Jejich fanoušky, ale i nezúčastěné („ne-
věřící“) se alespoň symbolicky snaží obrátit na víru 
pravou (Polib vlajku, nebo dostaneš na držku!). Své 
nekriticky vzývá, ostatní nemilosrdně haní. 
Sama sportovní hra není ani trochu nezávazná a ne-
závažná. Teče při ní krev, jsou prolévány slzy radosti 
i smutku, je plná opojných momentů, jak na straně 
hráčů, tak fanoušků. Mnozí jsou schopni se pro hru 
mrzačit, ba i zemřít.7 Stejně jako aktéři rituálních her 
archaické doby „kladou oběti“. Copak trenéři nutící 
své svěřence polykat „bobule“ nedávají sportu lidské 
oběti? A copak se neobětují sami sportovci? Mnozí 
vrcholoví sportovci sportováním spojeným s braním 
tzv. podpůrných prostředků riskují vážné zdravotní 
následky včetně smrti (v posledních letech hned 
několik fotbalistů, hokejistů a cyklistů vážně zkola-
bovalo nebo přímo zemřelo uprostřed hry/závodu). 
Vždy jsem se zdráhal uvěřit, že se při některých ri-
tuálech lidé sami dobrovolně nechali obětovat bohu. 
Když se podívám na jednání některých současných 
sportovců, začínám tomu věřit.

7 Kolik fotbalových fanoušků úspěch jejich týmu dohnal 
až k sebevraždě? Sebevraždu spáchal po krachu své 
sportovní kariéry i nejeden sportovec – jedním z po-
sledních případů byla smrt motocyklového závodníka 
Jaroslava Huleše.
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Podle Finka sehrává archaická, kultická hra i „ry-
zí“ hra současná ještě jednu úlohu, otevírá se nám 
skrze ni nové porozumění světu: Ve hře rozumíme 
vládnoucímu veškerenstvu jinak – jinak než v práci, 
boji, lásce a kultu mrtvých – a ukazují se nám jiné 
stránky, jiné dimenze (Fink, 1993, 246). Hra je takto 
základní existenciální fenomén, stejně původní jako 
smrtelnost, láska, práce a boj (tamtéž, 249). 
Může vůbec něco takového platit pro moderní sport 
včetně rekreačního? Už jen to, že se sportu, coby 
svým způsobem bezúčelné aktivitě8, věnujeme (ať 
už aktivně nebo pasivně), nás činí lidskými. Domní-
vám se, že právě člověk dokáže vědomě a plánovitě 
vykonávat bezúčelné činnosti. Fyzicky náročný vý-
let na běžkách, na kole, do hor, skal, stepí, divoči-
ny – není to pro mnohé z nás způsob porozumění 
světu (včetně nás samých)? Nepotvrzujeme si zde 
sami sebe – jinak než v partnerství či práci? 
V lidské hře se děje extáze našeho pobytu ke svě-
tu, říká dále Fink (tamtéž, 252). Copak sport, nejen 
ve své vrcholové podobě, není extatickým zážitkem, 
kde si sportovec „sahá na dno svých sil“, „zažívá 
sportovní tragédie“, ale také „dosahuje absolutních 
vrcholů“?9 Není sport bytostně emocionálním zážit-
kem, který v nás (sportovcích i fanoušcích) vyvolává 
až archaické vzepětí? Kde jinde může člověk tak by-
tostně a fenomenálně dosáhnout během momentu 
svého cíle, nebo jej navždy ztratit? A přitom je to vše 

„jen“ hra, která vlastně nemá cíle mimo sebe. Pokud 
za cíl nepovažujeme dělat reklamu sponzorovi…
Kultická hra je zároveň rituálem a alegorií (bojů 
s démony, setkání s božským atp.). I tuto stránku 
lze ve sportu najít. Snad nejklasičtějším příkla-
dem jsou Olympijské hry, které jsou rituálů a ale-
gorií plné. Běh s olympijskou pochodní z Olympie 
do místa konání her, zapálení olympijského ohně, 
slavnostní zahájení a slavnostní defilé sportovců,
to všechno jsou rituály, samotný program zahájení 
je pak prostoupen alegoriemi a často je i nápodo-
bou starých kultických her a obřadů, a totéž platí 
pro zakončení her. I sportovní část olympijských 
her má mimořádný charakter, průběh mnohých 
sportovních utkání a závodů nejedni vnímají jako 
alegorii života, který je plný úspěchů a ztrát, opoj-
né radosti a tragédií, bojů, proher a vítězství.10

A pokud to vše shrneme, má sport a sportování 
stejně jako kultická hra bytostně sociální charakter. 
Chronicky nezaměstnaný má s univerzitním intelek-
tuálem máloco společného, ale přece je povětšinou 
pojí radost z úspěchu Kateřiny Neumannové a dal-
ších sportovců. Samo sportování a sledování sportu 
je výrazně kolektivní záležitostí. Mnozí z nás sportují 
právě proto, aby byli součástí nějaké sociální sku-
piny. A i sportování samotářů má sociální charakter, 
při jízdě na kole či běžkách využíváme trasy, které 
objevili, vybudovali či označili a zakreslili do map 
nám podobní, a tak s nimi vytváříme imaginární ko-
munitu (přičemž stále ještě úplně nevymizel zvyk po-
zdravit protijedoucího běžkaře nebo cyklistu, zvláště 
ocitneme-li se mimo běžné trasy – i to je potvrzením 
příslušnosti k určité societě). 

Závěr

To, co je v archaické kultické hře koncentrováno, na-
cházíme ve sportu a podobných aktivitách roztrou-
šeně. To ještě neznamená, že obojí nelze srovnávat. 
Jednak i kultické hry byly různé a ne ve všech bylo 
vše výše zmíněné přítomné, ale hlavně archaická 
doba neznala pluralitu, v tomto smyslu nebyla 
roztříštěna jako doba moderní. Právě díky rozmani-
tosti moderní doby dnes můžeme těžko najít něco, 
co by v sobě v jeden moment zahrnovalo všechno 
z dob předchozích. Jedno je každopádně zřejmé, 
a to jak v porovnání času archaického s moderním, 
tak srovnáváme-li různé autory zabývající se hrou 
ve 20. století. Hra je svrchovaně lidskou aktivitou 
zakládající společenství, bez hry by nebyl člověk 
člověkem. V tomto smyslu pokaždé, když hrajeme, 
jsme lidmi a pokaždé spoluzakládáme nějaké spo-
lečenství (i když jiné stejnou hrou můžeme ničit). 
A pokaždé, když hru studujeme, studujeme lidství 
a socialitu člověka.
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8 Jistě nejsem jediný, kdo má za to, že ani v rekreačním 
sportu většinou nesportujeme kvůli zdraví. Obávám 
se, že se zakladatelé českého moderního sportování 
a tělocvičení Guth-Jarkovský i Roessler-Ořovský musí 
v hrobě obracet, když vidí, jak často je rekreační sport 
spojen s konzumováním alkoholu, popř. jiných lehkých 
drog. Ostatně, šlo by říci, proč by k rekreačnímu spor-
tu nepatřily rekreační drogy?

9 Zde je nutno upozornit, že pro Finka samotného je 
sport imitací životní vážnosti (Fink, 1993, 96).

10 A pak přijde kanoista Pollert a své olympijské medaile 
prodá. Není to plivnutí na všechny ty kultické rituály 
a alegorie života? Není to nakonec plivnutí na smysl 
života (sportovce a jeho fanouška) samotného? A nemá 
na to Pollert v moderní době právo? Dnes již nemu-
síme věřit ani kultu, kterého se účastníme. Zvláště, 
když se Pollert ve svém lékařském povolání nestřetává 
s alegorií života, ale s životem jako takovým, většinou 
mimo jakékoli hry.
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Summary: The article defines the work of
a game specialist in hospitals, and mentions 
philosophic-historical foundations of game 
work at children hospital departments and 
clinics.

Keywords: GAME SPECIALIST, GAME 
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HERNÍ SPECIALISTA
Gabriela Veselá

Souhrn: Článek vymezuje práci herního specialisty 
v nemocnici a všímá si také filosoficko-historických
východisek herní práce na dětských odděleních ne-
mocnic a na dětských klinikách.

Klíčová slova:  
HERNÍ SPECIALISTA, HERNÍ PRÁCE,  
HERNÍ TERAPIE, KLINIKLAUN

Všeobecně známý slogan Kdo si hraje, nezlobí lze 
parafrázovat na práci herního specialisty asi takto: 
Kdo si hraje, ten se nebojí. Nebo se alespoň bojí 
méně…
Většina z nás si je jistě schopna vybavit strach 
a psychicky traumatizující pocity, které nás zapla-
vily, když jsme byli jako děti hospitalizováni – byť 
jen krátkodobě a s banální diagnózou – v nemoc-
nici. Traumatizující prostředí dětských nemocnic 
před patnácti, dvaceti či více lety se v dětských 
očích dalo srovnávat jen se středověkými mučír-
nami a s představou pekla – odosobnělé a steril-
ní prostředí bílých stěn, bílých plášťů a vážných 
obličejů, odloučení od rodiny, neznámé přístroje, 
činnosti a vyšetření spojené téměř vždy s bolestí! 
Z psychologického hlediska nejméně příznivé pro-
středí pro léčbu, rehabilitaci či navození sanačních 
mechanismů. 

 Anežka využívá ke hře, co viděla před chvílí. 
 u dospělých na kurzu první pomoci pro rodiče –  
 PŠL, ZDrSEM Mama 2005 | foto © Pepa Středa.
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Na nastíněnou situaci v Evropě prvně zareagovali 
ve Velké Británii – již od šedesátých let minulého 
století se na dětských odděleních anglických ne-
mocnic objevuje v profesním týmu lékařů, zdravot-
ních sester, psychologů a pedagogů nový druh po-
máhající profese – herní specialista (herní pracov-
ník). V sedmdesátých letech tam již existuje také 
edukace a příprava herních specialistů, realizovaná 
nejdříve formou kurzů, postupně pak řádným studi-
em ukončeným diplomem (srovnatelným s bakalář-
skou úrovní). V současné době je herní specialista 
ve Velké Británii respektovanou a uznávanou pro-
fesí, je rovnocenným partnerem ošetřovatelského 
týmu dětských nemocnic, přičemž před šesti lety 
pracovalo v těchto institucích již na 450 herních 
specialistů a tento počet má stále vzestupnou dy-
namiku. Je to proto, že si vedení nemocnic uvědo-
muje výhody prostředků investovaných do jejich 
přípravy i odměňování. Jedná se především o to, 
že pokud je dítě i rodič více „v pohodě“, léčba je 
rychlejší a úspěšnější. Nadto, herním specialistou 
připravené dítě více a ochotněji spolupracuje s lé-
kaři i zdravotními sestrami, což se projeví v čase 
ušetřeném odbornému personálu (Stark, in Valenta 
a kol., 2001).

Idea herní práce v českých nemocnicích se objevila 
díky kontaktům českých pediatrů, zdravotních ses-
ter i somatopedů (speciálních pedagogů v nemoc-
nicích) s anglickými herními specialisty (především 
zásluhou londýnské pediatričky českého původu 
Olgy Stark a nestora anglických herních specialistů 
Peg Belson, a to prostřednictvím organizace The 
Catching Up Trust, díky níž mohli ve Velké Británii 
vystudovat první čeští herní specialisté a která také 
financovala a organizovala stáže našich odborníků
na anglických klinikách). K pozitivním trendům 
spojeným s objevením herního specialisty také 
v českých nemocnicích patří rovněž příchod rodi-
čů a možnost jejich pobytu s dětmi na odděleních. 
V současné době u nás probíhá boj o emancipaci 
a uznání práce herního specialisty jakožto profese – 
zatím tuto práci vykonávají především speciální pe-
dagogové či zdravotní sestry uvolňované takovými 
nemocnicemi, v nichž působí poučený a vědoucí 
management, ve spolupráci s primáři příslušných 
oddělení („vlajkovou lodí“ těchto emancipačních 
snah je Asociace herních specialistů v čele s herní 
specialistkou Alicí Řezníčkovou).

 Seznámení se zdravotnickým materiálem. | foto © Gabriela Veselá .
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O jakou práci se vlastně jedná, co tvoří náplň čin-
nosti herního specialisty? Herní specialista přede-
vším dbá o dobrý psychický stav nejen hospitali-
zovaného dítěte, ale také jeho rodičů i sourozenců 
(Řezníčková, in Valenta a kol., 2003). Dále se snaží 
o humanizaci nemocničního prostředí (vybavení 
herny, příjemné a veselé prostředí chodeb, od-
dělení…), o navázání kontaktu s dítětem a rodi-
nou, zkvalitnění spolupráce mezi ošetřovatelským 
personálem a rodinou hospitalizovaného dítěte, 
o informování dítěte a jeho rodiny o tom, co dítě 
v nemocnici čeká za procedury a jak tyto procedury 
probíhají. Do kompetence herního specialisty patří 
též preventivní práce zaměřená na odstranění stra-
chu z nemocničního prostředí pro děti především 
z mateřských škol a prvního stupně škol základ-
ních. Od takto pojímané herní práce je třeba od-
lišit herní terapii (play therapy) (blíže viz rubriku 
Recenze, s. 121–122), která je záležitostí psycho-
logů (v západních zemích především psychologů 
s hlubinnou orientací, vycházejících z prací Anny 
Freudové a Melanie Kleinové) či speciálních – lé-
čebných – pedagogů (na Slovensku). Herní terapie 
je zaměřena na děti s psychickými či psychosociál-
ními problémy, zatímco práce herního specialisty je 
spojena s dětmi a dospívajícími (většinou psychicky 
intaktními), kteří jsou hospitalizováni v nemocnici. 
Naopak velice blízko má k práci herního specialisty 
tzv. kliniklaun – profesionál, který přichází na od-
dělení většinou těžce nemocných dětí, aby je roz-
ptýlil, pobavil, potěšil, vnesl do jejich osudu trochu 
radosti a naděje.
Jak již bylo naznačeno, hlavní náplň práce herního 
specialisty spočívá ve hře na oddělení, při které do-
chází jednak k psychickému uvolnění klientů (hra je 
normální a společně s učením také nejčastější akti-
vitou dětství, proto přispívá k normalizaci nemoc-
ničního prostředí), jednak se prostřednictvím hry 
(a herních prostředků, jako jsou hračky v podobě 
lékařských kufříků, sesterských stejnokrojů, loutek, 
figurín…) děti seznamují s lékařskými procedurami,
které později absolvují. 

Hra v nemocnici musí být vybírána vhodně, vždy 
s přihlédnutím k biologickému a mentálnímu věku 
dítěte, k jeho aktuálnímu zdravotnímu a psychické-
mu stavu, a musí vycházet především ze zájmů dětí. 
Také je třeba respektovat specifika jednotlivých od-
dělení, vycházející z diagnóz hospitalizovaných dětí 
a denního režimu oddělení. Herní specialista by 
měl znát problematiku všech oddělení, na kterých 
pracuje. Rozdílná je např. práce na oddělení „cho-
dícím“ (ORL, neurologie…), kde převažují aktivity 
skupinové, a „ležícím“ (chirurgie, JIP…), které vyža-
duje individuální péči u lůžka. Při výběru herních 
činností je rovněž zapotřebí spolupracovat se zdra-
votnickým personálem, pedagogy, psychology, rodi-
či a mít na zřeteli nepřetěžování dětského pacienta. 
Ve vztahu mezi herním specialistou a dítětem má 
pak dominovat důvěra, rovnocennost, úcta k člo-
věku, s nímž pracujeme, a snaha prožít jeho úhel 
pohledu.
Studium hry a její aplikace v nemocničním prostře-
dí je nedílnou součástí přípravy herního specialisty 
v České republice. V současné době je možno stu-
dovat tuto profesi formou třísemestrálního specia-
lizačního studia (Herní specialista) na Pedagogické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (k akredi-
taci se zde připravuje také bakalářské a magister-
ské studium speciální pedagogiky se zaměřením 
na herní práci), dále na Střední a Vyšší zdravotnic-
ké škole v Plzni (třísemestrální studium Specialista 
pro hru a komunikaci v institucionální a domácí 
péči), krátkodobé kurzy nabídla též Nadace Klíček 
z Prahy.

Literatura
• McMahon, L. (1992). The handbook of play therapy.  

London: Routledge.
• Mišurcová, V., Fišer, J., Fixl, V. (1980). Hra a hračka.  

Praha: SPN.
• Valenta, M. a kol. (2001). Herní specialista. Olomouc: VUP.
• Valenta, M. a kol. (2003). Herní specialista v somatopedii. 

Olomouc: VUP. 

te
or

et
ní

k



34

PRÍSTUPY NA BÁZE  
DOBRODRUŽSTVA A ZÁŽITKU, 
verzus ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA?

Gymnasion, 2006, Vol. 6, pp. 34–40
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ENGLISH
Summary: Recently attention has focused 
on the young field of experiential education,
which in our geographical latitudes is often 
called zážitková pedagogika. The name does 
not give an adequately true picture of its ba-
sic characteristics. In the following lines we 
discuss terminology of the field in English and
German speaking countries, as well as Slova-
kian technical terms describing essential dis-
tinctive elements of our way of working.

Keywords: ADVENTURE, EXPERIENCE, 
PEAK EXPERIENCE

Súhrn: Odborná verejnosť v poslednom období 
zameriava svoju pozornosť na mladý odbor, ktorý 
býva v našich zemepisných oblastiach najčastejšie 
označovaný ako zážitková pedagogika. Uvedený 
názov pritom nevystihuje adekvátne jeho základné 
charakteristiky. V nasledujúcich riadkoch pribli-
žujeme čitateľom názvoslovie odboru v anglicky 
a nemecky hovoriacich krajinách ako aj slovenský 
terminus technicus vystihujúci zásadné odlišovacie 
prvky nami opisovaného spôsobu práce.

Kľúčové slová:  
DOBRODRUŽSTVO, ZÁŽITOK,  
HRANIČNÁ SKÚSENOSŤ

Od detstva som zaujatý čarom hôr. Začal som si 
to uvedomovať niekedy v období dospievania. Vte-
dy som už jasne rozoznával, čo cítim v dôvernej 
blízkosti ich končiarov. Vysoké Tatry boli mojim 
prirodzeným ihriskom, ktoré som mal takpovediac 
hneď vedľa dvora. Ako študent mimo rodičovského 
domu som už vedel ako veľmi mi ich štíty chýbajú. 
Prišiel som aj na to, že podobné emočné rozpolože-
nie, ako mám v Tatrách, prežívam aj v niektorých 
iných horách. Tiež som si všimol, koľko rozmani-
tých mien hory na svete majú. Jediný vrchol je 
často nazývaný niekoľkými menami. Ten najvyšší 
volajú Tibeťania Čomolungma a susediaci Nepál-
ci Sagarmatha. V prvej polovici 19. storočia ho 
Európania označovali ako Peak XV. Až neskôr ho 
Britská Kráľovská zemepisná spoločnosť nazvala 
Mount Everest. Ktorý z tých názvov je správny, 
keď pri pohľade z každej strany má hora celkom 
iný tvar a výstup na ňu predstavuje iný lezecký 
výkon?

Terminologické inšpirácie

Nasledujúce riadky približujú čitateľom mladý ved-
ný odbor zaoberajúci sa zámerným aplikovaním 
dobrodružstva a zážitku, zameraným na vytváranie 
pozitívnych zmien v osobnosti človeka. V súčas-
nosti na Slovensku tento spôsob práce ešte nemá 
jednotnú terminológiu. Pri jej vytváraní je preto 
dôležité vychádzať zo základných odlišností, ktoré 
uvedený prístup prináša v porovnaní s tradičnými 
metódami a formami. Ako jeden z východiskových 
bodov nám môže poslúžiť aj porovnanie s termino-
lógiou krajín, v ktorých si nami opisovaný spôsob 
práce už svoje stále miesto našiel.

Pozn. red.: Intence textu poněkud rozšiřuje hranice oboru, o jehož profilaci se Gymnasion snaží. Zatím-
co G usiluje o pedagogické užití prožitkových situací, autor tohoto textu si klade cíle širší, včetně tera-
peutických (a zároveň nosné specifikum zážitkového pole vnímá v rovině rizika a dobrodružství – v G1, 
12–13 byl tento vztah naznačen z odlišné perspektivy). V této souvislosti viz také rozhovor na s. 129, 
poukazující na odlišnosti zážitkových kurzů a terapie. Rozdílnost názorů tak klade výzvu na čtenáře: 
zapojíte se do terminologické diskuse při hledání vhodného názvu a zpřesnění kontur oboru našeho 
společného zájmu?
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Anglicky hovoriace krajiny
Anglicky hovoriace krajiny začali s hľadaním názvo-
slovia približne začiatkom sedemdesiatych rokov, 
kedy bolo najmä v Spojených štátoch amerických 
zorganizovaných niekoľko veľkých konferencií, za-
meraných na danú problematiku. Diskusie na uve-
dených podujatiach viedli k návrhu na založenie 
národnej asociácie, ktorý bol zrealizovaný v Colo-
rade roku 1977. Vznikla Asociácia pre skúsenostnú, 
(prípadne zážitkovú) edukáciu – Association for 
Experiential Education (AEE) (blíže viz G1, 43–46). 
Samotný názov organizácie, ktorá dnes udáva celo-
svetový trend, do značnej miery stabilizoval aj zá-
kladné terminologické označenie mladého odboru. 
O desať rokov neskôr začali v rámci asociácie pra-
covať aj jednotlivé odborné sekcie so špecifikáciou
na rôzne druhy danej problematiky. Pre naše porov-
nanie je dôležitá najmä sekcia zameraná na využitie 
dobrodružstva v terapeutickej práci, ktorá má ozna-
čenie Therapeutic Adventure Professional Group 
(TAPG). Taktiež môže byť pre nás inšpirujúci názov 
o takmer dvadsať rokov mladšieho európskeho in-
štitútu, European Institute for Outdoor Adventure 

Education and Experiential Learning (EOE) (blíže 
viz G2, 57–62). Z uvedeného vyplýva, že pre celú 
šírku zameraní sa v anglicky hovoriacich krajinách 
používa najmä významovo širšie označenie expe-
riential education a v súvislosti s terapeutickými 
cieľmi najmä termín adventure therapy. Stretne-
me sa ale aj s výrazmi adventure based therapy, 
adventure programming, adventure based coun-
seling či wilderness therapy, je to dôsledok toho, 
že aj terminologicky ustálenejšie anglické jazykové 
prostredie je vo svojom vývine. Ako slovenské ekvi-
valenty tu môžme uviesť slovné spojenia „terapia 
dobrodružstvom“, „terapia na báze dobrodružstva“, 

„programovanie dobrodružstvom“, „poradenstvo 
na báze dobrodružstva“ či „terapia divočinou“1. 
Stretneme sa aj s výrazom outdoor, ku ktorému sa 
potom pridáva aktuálne upresňujúce slovné spo-
jenie, ako to môžeme vidieť napríklad v názve Eu-
rópskeho inštitútu. Výraz outdoor sa však používa 
v súvislosti s označením terapeutického pôsobenia 
zriedkavejšie. 

1 Občas sa stretávame s kalkmi, akým je napríklad preloženie adventure therapy ako „dobrodružná terapie“ či wil-
derness therapy ako „terapie v divočině“ (napríklad Hátlová v G2, 19–25). Dobrodružná terapia totiž môže byť 
napríklad akákoľvek terapia, pri ktorej si klient napríklad nie je istý osobnosťou a spôsobom práce svojho psychote-
rapeuta. Zatiaľ čo pri terapii dobrodružstvom (ako to správne uvádza napríklad Neuman v G1, 45) sa bude klient 
osobnostne meniť práve na základe dobrovoľného prijatia výzvy. Touto výzvou je zvyčajne zvládnutie nejakej emo-
tívne, kognitívne a fyzicky náročnej úlohy. Podobne je to aj s termínom wilderness therapy. Ak by sme tento termín 
preložili ako terapia v divočine, potom by sme mohli toto pôsobenie datovať na Slovensku už od roku 1839. To sú 
totiž začiatky klimatickej a balneologickej liečby osôb vo Vysokých Tatrách. Ak však vedie terapeut skupinové stret-
nutia v prostredí divokej prírody obvyklým terapeutickým spôsobom, rozhodne nemôžeme označiť jeho pôsobenie 
za liečbu divočinou. 
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Nemecky hovoriace krajiny
Druhou veľkou jazykovou skupinou pre naše po-
rovnanie budú pre nás nemecky hovoriace krajiny, 
kde sa používa zastrešujúci termín Erlebnispäda-
gogik, ktorý môžeme voľne preložiť ako „zážitková 
pedagogika“2. Aj v nemčine nájdeme tento termín 
prvýkrát opisovaný (aj keď jednostranne, zastaralo 
a nesprávne) už začiatkom sedemdesiatych rokov. 
A to napríklad v Slovníku pedagogiky od Hehlman-
na (1971, 131) či v Malom lexikóne pedagogiky 
a didaktiky od Zöpfla (1973, 55f). Výborný prehľad
interpretácie tohoto pojmu za posledných dvadsať 
rokov aj s upozornením na početné chyby pri jeho 
výklade a ponímaní podáva autorská dvojica Bernd 
Heckmair a Werner Michl vo svojej práci Erleben 
und Lernen (2002, 79–82). Nemecké pramene, naj-
mä tie novšie, taktiež nezostávajú iba pri pojme zá-
žitok, ale používajú upresňujúci a odlišujúci termín 
„dobrodružstvo“. Napríklad Tom Senninger (2000, 
7–16) vo svojej praktickej príručke Viesť dobrodruž-
stvo – v dobrodružstvách sa učiť3 tak venuje jednu 
celú kapitolu teoretickému zdôvodneniu precho-
du od pedagogiky na báze zážitku k pedagogike 
na báze dobrodružstva. Erlebnispädagogik pritom 
definuje ako metódu obsahujúcu všetky aktivity, 
ktoré majú správanie meniaci, výchovný alebo 
osobnosť rozvíjajúci cieľ vo vzťahu k prírode ale-
bo k prostrediu a používajú pritom zážitky v cel-
kovom zmysle (teda prostredníctvom všetkých 
zmyslových vnemov). Účastníkom sa tak objasňu-
je ich vlastné konanie a správanie, ako aj ich reak-
cia/e na prostredie. Pritom je cielene podporovaný 
proces uvedomovania, aby nadobudli schopnosť 
samostatného rozhodovania (2000, 8). Pedago-
giku na báze dobrodružstva považuje za osobitý 
základ v zážitkovej pedagogike…, Senninger ďalej 
rozvíja, že pre pedagogiku na báze dobrodružstva 
sa ako kľúčový pojem vyvinula veta – zvoľ si svoju 
výzvu (2000, 15). Z jeho práce pritom jasne vyplý-
va, že za základný pedagogický koncept považuje 
hraničnú skúsenosť, a nie akýkoľvek zážitok. 

Slovenský kontext
Pri porovnaní anglickej a nemeckej terminológie 
v našom kontexte si všimneme jedno špecifikum.
Tam, kde má angličtina použitý interpretačne veľmi 
mnohovýznamový výraz education, ale aj tam, kde 
používa presný výraz therapy, nemčina používa 
termín Pädagogik. Pri našom porovnávaní základ-
ných pojmov v troch jazykoch – angličtiny, nemči-
ny a slovenčiny – je teda potrebné vziať do úvahy 
ešte rozdiely v spôsobe myslenia, histórii a kultúr-
nom dedičstve spomenutých národov. Práve tri 
spomenuté oblasti sú dôvodom, prečo nemčina 
chápe výraz „pedagogika“ v širších súvislostiach, 
ako je tomu v u nás, alebo v anglicky hovoriacich 
krajinách. Treba tu spomenúť najmä dôležitý po-
jem Heilpädagogik4 – „liečebná pedagogika“, ktorý 
má v nemecky hovoriacich krajinách viac ako sto-
päťdesiatročnú tradíciu. Práve tento pojem spájal 
a stále spája s výrazom pedagogika napríklad aj 
medicínske pôsobenie, pre ktoré by sme dnes mož-
no presnejšie použili v širšom kontexte výraz „psy-
choterapia“. V Nemecku, Rakúsku či Švajčiarsku 
liečebná pedagogika teda nie je pokračovaním 
ani doplnkom pedagogiky. Oveľa viac je ústred-
nou súčasťou samotnej pedagogiky (ter Horst in 
Klein, Meinertz & Kausen, 2001, 21). V uvedených 
štátoch v tomto kontexte ako pedagogické pôso-
benie označovali svoju činnosť často aj odborníci 
z iných vedných oblastí. Napríklad jeden z prvých 
pedopsychiatrov Hans Asperger zdôrazňuje: Máme 
radi pojem liečebná pedagogika. Hlásime sa ním 
k poznaniu, že len „pedagogično“ v širšom slova 
zmysle je schopné človeka skutočne zmeniť k lep-
šiemu… (Asperger, 1968, 5). Druhú časť nami opi-
sovaného slova Erlebnispädagogik je teda potreb-
né vnímať predovšetkým aj s prihliadaním na zreteľ 
uvedených skutočností. 

2 Nemecky hovoriace jazykové oblasti s veľkou obľubou vytvárajú nové výrazy spojením dvoch alebo viacerých slov. 
Tak vznikajú výrazy ako napríklad Bundesausbildungsförderungsgesetz (spolkový zákon podporujúci vzdelávanie) 
alebo Handelsschiffahrtsgesellschaft (obchodná lodná spoločnosť). Nami opisovaný termín Erlebnispädagogik pre-
to môžeme voľnejšie preložiť aj ako „pedagogika zážitkom“, alebo ešte voľnejšie ako „pedagogika na báze zážitku“, 
aj keď doslovný nemecký preklad by v takomto prípade pravdepodobne znel „Pädagogik auf der Erlebnisbasis“.

3 V nemčine: Abenteuer leiten – in Abenteuern lernen.
4 Výraz Heilpädagogik vychádza z ťažko prekladateľného pojmu Heilserziehung, pričom Heil – spása je použitý 

v zmysle staronemeckého Ganz – celok. Voľnejším prekladom týchto pojmov by mohlo byť slovné spojenie „výchova 
k spáse“, „výchova k plnosti“, alebo „výchova k sebauskutočneniu“ (Speck, 1991 in Horňáková 2003, 14). 
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Česko-Slovenské súvislosti
Skôr ako pristúpime k samotnému vymedzeniu zá-
kladných pojmov v slovenčine, môžeme nahliadnuť 
ešte k našim českým kolegom, kde sa rozhodli pou-
žívať preklad nemeckého termínu Erlebnispädago-
gik. Čitateľsky pútavé vymedzenie pojmu zážitková 
pedagogika nájdeme hneď v prvom čísle časopisu 
Gymnasion od Iva Jiráska. Autor sa tu opiera aj 
o práce Neumana, Vážanského a Smékala. Voľba 
termínu „zažitková pedagogika“ teda je v tomto 
prípade akýmsi potvrdzovaním výrazu, ku ktorému 
inklinujú v Česku okrem Jiráska aj iní odborníci. 
Má to svoje rozpoznateľné príčiny. Okrem tu menej 
podstatného dôvodu silnejšieho vplyvu nemeckej 
kultúry v Česku (v porovnaní zo Slovenskom) tu 
zohráva dôležitú rolu ešte ďalšia skutočnosť. Aj 
keď pri kolíske zrodu zážitkovej pedagogiky stály 
u našich „susedov“ profesionáli z rôznych vedných 
oblastí, veľmi výrazný bol najmä vplyv odborníkov 
profilujúcich sa v oblasti pedagogiky. Je preto po-
chopiteľné, že siahli po pre nich najbližšom termíne 

„pedagogika“. Vzhľadom na historické a kultúrne 
väzby našich národov tento pojem v snahe o jed-
noduché a rýchle utvorenie slovenskej terminológie 
prenikol aj k nám. Jeho používanie podmieňuje aj 
skutočnosť, že jedna z prvých „porevolučných“ slo-
venských organizácií zameraných na tvorbu vzdelá-
vacích a výchovných outdoorových aktivít, Štúdio 
zážitku, vznikla ako sesterská organizácia českej 
Prázdninovej školy Lipnice, čím zároveň v podstat-
nej časti prebrala aj jej metodiku a terminológiu. 
Obidve organizácie zrealizovali a stále realizujú 
množstvo programov na vysokej profesionálnej 
úrovni. Ich vplyv je ako u nás, tak aj v Česku v mno-
hých prípadoch smerodajný. Napriek tomu si dovo-
líme uviesť niekoľko základných zdôvodnení, prečo 
je používanie pojmu zážitková pedagogika nepres-
né, nevystihujúce a zároveň neodlišujúce.

Nepresnosť pojmu  

„zážitková pedagogika“

Jirásek (G1, 15) uvádza: Pod označením „zážitko-
vá pedagogika“ teda naďalej budeme rozumieť 
teoretické vystihnutie a analýzu takých výchov-
ných procesov, ktoré pracujú s navodzovaním, 
rozborom a reflexiou zážitkových udalostí za úče-
lom získania skúseností prenesiteľných do ďalšie-
ho života. Na tomto mieste môžeme konštatovať, 
že kritériá tohto Jiráskovho vymedzenia spĺňa veľa 
činností, ktoré sa vyvíjali mimo kontextu nami 
opisovaného prístupu. Napríklad množstvo psy-
choterapeutických smerov, počínajúc snáď kdesi 
v 18. storočí Mesmerovou hypnózou a pokračujúc 
celým vývinom psychoterapie, až po väčšinu sú-
časných prístupov, ktoré ale historicky ani koncep-
čne nijako so „zážitkovou pedagogikou“ nesúviseli 
a nesúvisia. Na osobnej zážitkovej skúsenosti sú 
založené aj všetky sociálno-psychologické výcviky, 
tréningové alebo encounterové skupiny, ktoré majú 
v súčasnosti už viac ako polstoročnú tradíciu. Tré-
neri týchto výcvikov, podobne ako psychoterapeuti, 
musia mať dostatok skúseností s postupmi, v kto-
rých dominuje učenie zážitkom, a podstata ich 
práce tkvie práve v navodzovaní, rozbore a reflexii
zážitkových udalostí za účelom získania skúseností 
prenesiteľných do ďalšieho života. Taktiež všetky 
odborné špecializácie liečebných pedagógov, ako 
sú napríklad arteterapia, dramatoterapia, muziko-
terapia, psychomotorická terapia, biblioterapia ale-
bo terapia hrou, spĺňajú všetky Jiráskom vytýčené 
kritériá. Uvedené terapeuticko-výchovné špeciali-
zácie sú pritom súčasťou akreditovaného univer-
zitného štúdia liečebnej pedagogiky, ktoré máme 
u nás od roku 1967. Na tomto mieste by sme mohli 
uviesť celý rad ďalších príkladov, medzi ktorými by 

 Z archivu Murarie – krajina nádychu. | foto © Martin Murár .
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mohla byť napríklad aj hipoterapia či ergoterapia. 
Dôležitejšie je ale naopak pripomenúť, že uvedený 
vzťah je tu skôr opačný a „zážitková pedagogika“ 
z uvedených oblastí čerpala a stále čerpá. Chceme 
tým zdôrazniť skutočnosť, že navodzovanie zážitku, 
prípadne jeho rozbor či reflexiu za účelom získania
skúsenosti prenesiteľnej do ďalšieho života, bežne 
praktizujeme v rôznych terapeutických, výchov-
ných a vzdelávacích prístupoch historicky, ale 
často ani koncepčne nesúvisiacich so „zážitkovou 
pedagogikou“. V porovnaní s používaním zážitku, 
ktoré je evidentne dominujúce aj v iných oblasti-
ach, vieme pre nami opisovaný spôsob práce cha-
rakterizovať podstatne výraznejší rozlišovací prvok. 
Je ním „umiestnenie“ našich klientov mimo osobnú 
zónu komfortu. Práve to je dôležitý rozdiel medzi 
programami koncipovanými iba na báze zážitku 
a programami používajúcimi dobrodružstvo. Tu 
kdesi sa nachádza dôvod, prečo je nevyhnutné 
skloňovať vo vedeckých súvislostiach slovo dobro-
družstvo. Zatiaľ čo zážitok môžeme prežívať často 
bez akéhokoľvek vnímania rizika, napríklad pri po-
čúvaní hudby alebo čítaní knihy, konotáciou slova 
dobrodružstvo je v určitom zmysle výraz riziko. 
Práve vnímanie rizika pretransformuje určitý typ 
zážitku na dobrodružný. To je dôvod, prečo majú 
programy na báze dobrodružstva určité špecifiká-
cie, ktoré sú iné v porovnaní s koncepciou založe-
nou na zážitku (Murár, 2005, 710). Pri podrobnej-
šom preskúmaní kľúčových elementov programov 
typu experiential education nájdeme prvok výzvy, 
rizika, dobrodružstva či stresu opisovaný všetkými 
svetovo uznávanými autormi. Schoel, Prouty a Rad-
cliffe (1988, 12 a 17) ho v práci znamenajúcej jed-
no z prvých zásadných vykročení naším smerom 
(v publikačnom zmysle) označujú ako výzvu a stres. 
Michael A. Gass hovorí o využití stresu a atmosféry 
zmeny. Nadler a Luckner (1997) opisujú okamihy 
E-1 a E+1 a Senninger píše o podmienkach nevy-
hnutnosti, vízie a klímy. Carpenter a Priest (1989) 
čerpajú z Ellisovej teórie optiálneho vybudenia. 

Dobrodružstvo
Simon Priest a Michael Gass (1997, 139) uvádzajú, 
že väčšina materiálu, ktorý v našich programoch 
používame na vytvorenie osobnostných zmien, je 
získaná práve z činnosti našich účastníkov v dob-
rodružných aktivitách. Richard O. Kimball (1993) 
dáva do vzťahu tento proces vytvárania zmien 
a v psychológii známu teóriu projekcie. Vychád-
zajúc z tejto premisy, účastníci premietajú jasné 
prejavy ich vzorcov správania, osobnosti a interpre-
tácie skúseností z predchádzajúcich situácií do ne-
známych a mnohoznačných aktivít. Ako Kimball 
uvádza (1993, 154), rovnako ako Rorschachove 
škvrny, aj výzvy divočiny majú veľa mnohoznač-
nosti. Účastník si musí interpretovať nároky úlohy, 
rovnako ako svoju vlastnú reakciu na ne. Čím vyš-
šia je voľnosť a stres, tým vyššia je pravdepodob-
nosť, že premietne jedinečné a individuálne črty 
osobnosti do „testovej“ situácie. Pozorné sledova-
nie týchto reakcií počas rôznych dobrodružných 
aktivít nám umožňuje identifikovať celoživotné
vzorce správania, nefunkčné spôsoby vyrovnávania 
sa zo stresom, spôsob myslenia, konflikty, potreby
a emocionálnu reaktibilitu. Práve tieto prejavy dané 
komplexným spôsobom do vzájomných súvislostí 
sú extrémne cenné pri vytváraní dlhodobých funkč-
ných zmien, ako aj pri tvorbe ďalších programov. 
Naším najvýraznejším rozlišujúcim prvkom teda 
nie je používanie zážitku, ale dobrodružstva a táto 
skutočnosť by mala byť zohľadnená aj v názve nami 
opisovaného odboru. 

Prečo pedagogika?
Z označenia „zážitková pedagogika“ však nie je ne-
presný len prívlastok. Takéto vymedzenie totiž dáva 
naše pôsobenie príliš rezolútne do rámca jedného 
vedného odboru, v tomto prípade pedagogiky. Tro-
chu to pripomína pohľad ambiciózneho horolezca, 
ktorý vďaka svojim nedávno zakúpeným ľadov-
covým okuliarom s bočnicami prišiel o periférne 
videnie. V jeho zornom poli sa tak ocitne iba jeho 
vlastný cieľ. Každý, kto chce žiť svoj život šťastne 
v horách, musí veľmi pozorne sledovať svoje okolie. 
Potom určite nezabudne, že tam od nepamäti žije 
a rastie množstvo fauny či flóry. Zároveň isto pocho-
pí, že dnešné hory už nie sú tým, čím boli za čias 
Michaela Paccarda a Jacquesa Balmata5. Všimne si, 
že je v nich veľa skialpinistov, paragliderov, vodákov, 
jaskyniarov či cyklistov. Každý z nich vníma ich krá-
su iným pohľadom. Tak ako je často pre horolezca 
najcennejším miestom najvyšší vrchol pohoria, pre 
jaskyniara to možno bude najnižšia sieň podzemné-
ho jaskynného systému. Skialpinista túžobne šľape 
v námahe, aby mohol zo štítu v prašane kĺzať do do-
liny, a paraglider zase prahne po chvíli, kedy z toho 
istého vrcholu dokáže vykĺzať v termickom stupáku 
k oblakom. Hory už nie sú výlučným územím pasti-
erov, pytliakov či hľadačov pokladov. Človeka dnes 
neskúma už iba teológia, filozofia a medicína. Roz-
siahlosť súčasných poznatkov o vplyve dobrodruž-
stva a zážitkov na osobnosť človeka je z veľkej časti 
spôsobená práve rozmanitosťou vedných odborov, 

5 Lekár Michael Gabriel Paccard spolu s lovcom kamzíkov 
a zberačom krištáľov Jacquesom Balmatom vystúpili 
8. augusta 1786 krátko pred pol siedmou hodinou ve-
čer ako prví ľudia v histórii na najvyšší štít Álp – Mont 
Blanc. Okrem vlastnej túžby ich k tomu motivovala aj 
finančná odmena za dosiahnutie vrcholu, ktorú úspeš-
ným lezcom prisľúbil ženevský profesor Horace-Bene-
dict de Saussure. Symbolicky sa tento deň považuje 
za zrod horolezectva.
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ktoré vykonali v tejto oblasti veľký kus práce. Ináč sa 
na dobrodružstvo dívajú pedagógovia, psychológo-
via, sociológovia, etológovia, antropológovia, neu-
rológovia či biochemici. Pri pohľade na súčasných 
renomovaných autorov zaoberajúcich sa dobrodruž-
stvom a zážitkami nezistíme majoritu odborníkov 
z jednej vednej oblasti. Rovnako ako pri preskúmaní 
používania dobrodružstva nenájdeme iba ciele vý-
chovné a vzdelávacie. Ľudia dnes často vyhľadá-
vajú dobrodružstvo a zážitky len z kratochvíle. Ich 
cieľom je predovšetkým odreagovanie sa a preži-
tie určitých výnimočných situácií, ktoré považujú 
za zaujímavé či pekné. Za svoju finančnú investíciu
hodnú bungeejumpového skoku či tandemového 
letu na padákovom klzáku nečakajú premenu svo-
jej osobnosti. Vôbec ich pritom nezaujíma, čím to 
je, že padákový klzák môže aj bez motora niekoľko 
hodín plachtiť vzduchom, alebo akým spôsobom je 
schopné bungeejumpové lano opakovane absorbo-
vať pádovú energiu. Pilot padákového klzáku a ani 
„jumpmajster“ na plošine žeriavu v tomto prípade 
nemusia byť doma v pedagogických vedách. Oproti 
tomu terapeut, ktorý so skupinou napríklad absti-
nujúcich alkoholikov prelieza náročný vysokohorský 
hrebeň, nemôže spoliehať len na svoje pedagogické 
spôsobilosti. Nároky na jeho odborné vzdelanie sú 
v tomto prípade úplne iného druhu. Nevyhnutné sú 
nielen profesionálne horolezecké spôsobilosti a roz-
siahle psychologické vedomosti, ale je tu potrebná 
aj značná skúsenosť z priamej psychoterapeutickej 
práce. Je zrejmé, že hĺbka našich programov siaha 
od rekreačných aktivít, prechádzajúc činnosťami 
vzdelávacími, osobnosť rozvíjajúcimi, až po formy 
adjunktívnej či primárnej terapie (Gass, 1993, 74 
a taktiež Itin, 1998, 120). Označiť tento diapazón 
kategóriou „pedagogika“ je preto nepresné a zavád-
zajúce. 

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je prínos práve 
z nepedagogických vedných odborov. Napríklad 
funkčné zabezpečenie prenosu získanej skúsenosti 
z aktivít do ďalšieho života účastníka je z podstat-
nej časti aplikované zo strategických psychotera-
peutických smerov. Prenos získaných skúseností je 
pritom Achillovou pätou väčšiny programov na bá-
ze dobrodružstva a zážitku. Najväčší prínos v tejto 
oblasti sme pritom zaznamenali najmä vďaka pou-
žívaniu metaforického prístupu prevzatého od psy-
chiatra a psychológa Miltona H. Ericksona. Jeho 
prvými protagonistami boli najmä Stephen Bacon, 
Michael Gass a Christian Itin. V priamom skúmaní 
intenzity a kvality zážitku sa opierame o výskumy 
psychológa Mihalyho Czikszentmihalyiho a inšpira-
tívne sociologické postrehy nachádzame napríklad 
v práci Gerharda Schulza či Jamesa S. Colemana. 
Z takéhoto medzinárodného interdisciplinárneho 
spoločenstva by mal dnes Kurt Hahn určite veľkú 
radosť, ale nie sme si istí, či by tento odbor nazval 
pedagogikou. V žiadnom prípade nám týmto nejde 
o bagatelizovanie prínosu pedagógov či samotné-
ho „pedagogična“ v našom pôsobení. Naopak – do-
mnievame sa, že pedagogika v ňom má svoje veľmi 
dôležité a nezastupiteľné miesto. Chceme iba upo-
zorniť na skutočnosť, že haruľu tiež nenazývame 
majoránkovou pochúťkou, aj keď si ju bez majorán-
ky asi nevieme predstaviť. 
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Prístupy  

na báze dobrodružstva a zážitku

Po celkovom zosumarizovaní uvedených skutoč-
ností prichádzajú na rad logické otázky. Ako teda 
nazývať progresívny odbor zaoberajúci sa vplyvom 
zážitkov na osobnosť človeka? Je termín „zážit-
ková pedagogika“ akceptovateľný? Odpovedáme, 
že áno, ale iba v oveľa užšom významovom rozsahu, 
než v akom sme ho v súčasnosti zvyknutí použí-
vať. Pokiaľ bude naše pôsobenie skutočne najmä 
pedagogické a hlavným druhom pôsobenia budú 
zážitky, a nie hraničná skúsenosť, stres či pocit 
existencie mimo osobnej zóny komfortu, je tento 
pojem adekvátny. Ako názov označujúci celý rozsah 
odboru ho však používať neodporúčame. Upred-
nostníme síce viacslovný, pritom však presnejší 
termín „prístupy na báze dobrodružstva a zážitku“, 
ktorý spĺňa všetky v tejto práci rozoberané kritériá. 

Výrazom „prístupy“ pritom označujeme rozmani-
tosť základnej odbornej orientácie, ako aj rozdiely 
v samotnej hĺbke programov. V doplnení „na báze 
dobrodružstva a zážitku“ je obsiahnutý základný 
rozdiel oproti iným spôsobom práce, ktoré taktiež 
preferujú predovšetkým zážitkové formy. 
Vo svojom príspevku na túto tému Ivo Jirásek 
krásne starosvetsky píše: bene docet qui bene di-
stinguit (dobre učí, kto dobre rozlišuje). Odlíšme 
sa teda zreteľnejšie, aby bolo zrejmé, v čom spo-
číva špecifikum nášho prístupu. Nebojme sa prijať
jednu z prvých veľkých výziev, ktoré nám tvorba 
základných pojmov prináša. 
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Vladimír Svatoš – pro bližší představení viz str. 3.

MOŽNOSTI  
TU JSOU
O Žofii, která si celý život hrála
Žofie seděla na lavičce za domem, klá-
tila nohama a čekala, za jak dlouho někdo obje-
ví, že nic nedělá. To byla taková její hra. Vždycky, 
když ji někdo v domě poslal něco dělat, dřív nebo 
později vylezla tajně oknem, někam si zalezla 
a počítala si, jak dlouho tu vydrží, než se na to 
přijde. Někdy ale zapomněla počítat a jen se díva-
la na mraky, hledajíc v nich obrázky. Ostatní z to-
ho byli už poněkud unaveni – pořád ji do něčeho 
nutit – a tak začali postupně všechno, co se dalo, 
dělat za ni. Časem se však Žofie začala dost nudit.
Navíc byla spousta věcí, které za ni nikdo udělat 
nemohl, a které musela nakonec s velkým sebeza-
přením stejně absolvovat. Tak třeba chodit do ško-
ly. Když se však měla něco učit, dokázala to všem 
okolo tak znepříjemnit, že už nad ní málem zlomi-
li hůl. Naštěstí však měla dobrého učitele, který 
se pro ni kvůli jejím šibalským očím pokusil udělat 
nemožné – školu hrou. Nakonec z toho těžila celá 
třída. Její spolužáci už si nemuseli Pod lavicí vyrá-
bět gumové kuličky do flusaček, protože se bavili
třeba tím, že společně vytvářeli města, posloucha-
li vyprávěné příběhy a objevovali netušené…
Jednoho dne však dospěla a rozhodla se, že je 
konec dětským hrám, a že od teď už bude dělat 
všechno jen doopravdy a seriózně. Namalovala se, 
oholila si nohy a vypravila se na svůj první pra-
covní pohovor. Ze začátku jí to všechno připadlo 
trochu studené. Ve své nové práci dělala všechno 
tak, jak měla, ale stejně ještě mezitím pokukovala 
po ostatních, jestli si třeba někdo náhodou nehra-
je na svém počítači Piškvorky. Ale nic takového. 
Po čase si však všimla něčeho zajímavějšího. I ta-
dy se hrály zajímavé hry, ale byly to nové hry – hry 
dospělých. Jednou přišel její kolega z kanceláře 
dost rozčilen, byl Bez kravaty a měl rozepnuté tři 
vrchní knoflíčky, jako by potřeboval dýchat i kr-

David Másilka – pro bližší představení viz str. 2.

Vedoucí rubriky a podrubrik:

Petra Drahanská – pro bližší představení viz str. 2.

Pod lavicí

Bez kravaty

Petra Drahanská – pro bližší představení viz str. 2.
V různých postavách

Jiří Kirchner – pro bližší představení viz str. 2.
Na okraji

kem, aby se zchladil – zřejmě byl ve své hře pora-
žen a těžce to nesl. Žofie se postupně naučila být
dobrým pozorovatelem lidí kolem sebe. Začala si 
zase hrát – snažila se V různých postavách a v ži-
votě kolem sebe rozpoznávat roztodivná pravidla 
hry, která se časem nedala přehlédnout. Tak na-
příklad pravidlo otevřené mysli, svobodného roz-
hodování a čistého svědomí se dřív nebo později 
už nedalo obcházet. Jen některým figurkám trvalo
déle se tato pravidla naučit, a tak dokola vypadá-
valy z hracího pole a ztrácely se Žofii z dohledu.
Když bylo Žofii už hodně let, stála Na okraji je-
zera, které se rozprostíralo za jejím domem. Bylo 
tam nádherně. Cítila se skvěle – jako někdo, kdo 
už mistrně ovládá svůj part a může si vyhrávat 
s detaily. Nádech, výdech, chuť lesních jahod 
na jazyku a v kapse si pohrávala s barevnými 
umělohmotnými vršky od lahví, které sbírala 
pro svá vnoučata. Zrovna si říkala, že si od nich 
musí nechat povyprávět, na co že je vlastně potře-
bují, když vtom se zahleděla do mraků a vypadlo 
jí to z hlavy, jako to počítání zamlada. Ten obláč-
kový pes byl prostě úchvatný…

Petra Drahanská
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Do této rubriky přispěli:

Mgr. Ivan Bauer (1966), učitel dějepisu 
na ZŠ Golčův Jeníkov, autor výukových 
materiálů v oblasti dějepisu, vedoucí 
metodických kurzů pro učitele dějepisu 
s celorepublikovou působností. Pravidel-

ně spolupracuje s Prázdninovou školou Lipnice na re-
alizaci projektu Klíč financovaného ESF se zaměřením
na tvorbu Školních vzdělávacích programů.  
hobit@ivanbauer.cz, www.ivanbauer.cz

PaedDr. Zdenka Hanková (1963), vyuču-
jící semináře Výchova zážitkem na Peda-
gogické fakultě UK Praha, instruktorka 
Outward Bound – Česká cesta, s.r.o., 
poradkyně Rozvojového centra Ianus. 

zdenka.hankova2@tiscali.cz

Daniel Drahanský (1972), trenér a od-
borný garant oblasti tréninku v Outward 
Bound – Česká cesta, s.r.o.  
daniel.drahansky@quick.cz 

Mgr. Iva Jeriová (1961), psycholožka, 
renomovaná lektorka sociálního rozvoje 
a měkkých manažerských dovedností. Ab-
solventka dlouhodobých výcviků gestalt 
psychologie pro práci se skupinami. 

Tréninky a koučování manažerů realizuje zejména pro-
střednictvím společnosti Argo d.t., s.r.o., členka Eurodec 
(Evropská asociace Gestapy konzultantů).  
iva.jeriova@argodt.cz

MgA. Michal Procházka (1981), absol-
vent oboru Dramatická výchova na DiFa 
JAMU. Je zakládajícím členem o.s. Augus-
to, vede divadelní soubor Tečky v ohni, 
je hudebník a pracovník SVĆ Domeček 

v Brně. Dlouhodobě se věnuje realizacím dílen divadla 
fórum. vas.augusto@seznam.cz, www.vasaugusto.net

Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. 
(1958), docentka na katedře kinantropo-
logie Fakulty sportovních studií MU, kde 
mj. přednáší psychologii sportu, psycho-
logii zdraví, psychologii koučování, spor-

tovní gymnastiku a vede lekce psychomotoriky. Zabývá 
se problematikou osobnosti sportovce a působením 
psychomotorických aktivit na některé dimenze  
osobnosti. blahutkova@fsps.muni.cz

Mgr. Dagmar Trávníková (1982), studuje 
doktorský studijní program na Katedře 
kinantropologie Fakulty sportovních 
studií MU. Zabývá se problematikou spe-
cifických poruch učení a chování a vlivu

žonglování na tyto poruchy. travnikova@fsps.muni.cz 

Mgr. Viktor Pacholík (1979), doktorand 
na Katedře kinantropologie Fakulty 
sportovních studií MU, kde se věnuje pro-
blematice anxiozity a psychologii sportu. 
pacholik@fsps.muni.cz
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ENGLISH SUMMARY Possibilities are here

Under the Desk –  
Zážitková pedagogika and school

Zdenka Hanková, lecturer from the Peda-
gogical Faculty of Charles University, Prague 
and an instructor at Outward Bound – Česká 
cesta, recommends a structured programme 
for teaching humanities. The programme has 
several parts and it is possible to use in hu-
manities lessons at elementary and secondary 
schools. The author says, based on her experi-
ence: “this programme does not bore!” His-
tory teacher Ivan Bauer, from the elementary 
school Golčův Jeníkov, and leader of methodi-
cal courses for history teachers, prepares sev-
eral ideas, which you can use to make your 
history lessons more interesting! In his article 
you can read how to use a book by a classi-
cal author for motivation of students, how to 
teach historical facts in an amusing way, and 
what travelling and history have in common 
and something more.

Without a tie –  
Zážitková pedagogika  
and management training

“Can a game be a tool for development, edu-
cation or training or is it only a fervid wish of 
those who use it?” Daniel Drahanský, an ex-
cellent instructor, who himself masters inter-
active approaches brilliantly, asks this ques-
tion at the end of his article. In the article he 
shows how it is possible to use games really 
efficiently. He also warns of cheap and uncon-
sidered inclusion of games, which can make 
the programme more interesting but do not 
have to be a tool for planned development.
In the article How adults play or Introduc-
tion into the typology of cooperative games 
Iva Jeriová, a psychologist, consultant and 
outdoor trainer, tries to show shortcomings 
in the communication of managers in their 
behaviour to inferiors with a humorous exag-
geration. She builds on her insight into the 
managerial environment, psychological edu-
cation with her slightly sarcastic humour.
Vladimír Svatoš puts his many year of ex-
perience as an instructor in outdoor train-
ing into the series of articles Mini-school of 
group dialogues (we publish the second part 
in this issue). He mentions basic theoretical 
assumptions of good analysis, offers practical 
suggestions, introduces concrete techniques 
and brings examples from his own instruct-
ing work. The Mini-school can help as a useful 
guide for beginning instructors but also for 
those more experienced.

In different characters –  
Zážitková pedagogika, theatre  
and education

Michal Procházka – a founding member of 
the civic association Augusto, which focuses 
on Theatre projects in education, introduces 
a practical workshop focussed on education 
as spectators. During his school teaching 
he tries to lead students to stop only being 
passive spectators but to become active co-
creators, both in the relationship to art and 
social interaction in common life. The con-
cept of spectator in this article is not only 
understand as a “consumer” of a theatrical 
performance, but also as an individual who 
is able to perceive events around him/her, to 
create a critical opinion in it and influence it
actively.

In different characters –  
Zážitková pedagogika, theatre  
and education

Experts from the Faculty of Sport Studies in 
Brno introduce in their article “cheap games”, 
which we can include into the category of psy-
cho-motor exercises. Their cheapness is not 
that they would be somehow inferior, but is in 
the fact that you do not need any expensive 
aids. Pegs from plastic bottles are enough. 
Let’s try it as well and you will see you can 
experience a lot of fun with such ‘cheap’ aids.
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Zdenka HankováMĚSTEČKO 
Jak na nudné učivo o státní správě

Od 1. třídy základní školy po gymnázia se v náplni 
společenskovědních předmětů opakuje téma stát-
ní správy v různé hloubce i šíři záběru. Žáci se učí 
chápat proč a jak fungují zastupitelstva obcí, minis-
terstva, jak stát přerozděluje společné finanční pro-
středky, jak pracují sociální sféry. Děti slyší v televizi 
i od dospělých – a ne zrovna lichotivě – co spíš ne-
funguje než funguje, jak ty daně, ti ministři a proč 
ty nadace… atp. I proto je nutné se tímto tématem 
zabývat, vysvětlit smysl, strukturu a mechanismy. 
Má to však háček, jde o učivo nudné a suché – uči-
tel ani děti jím nebývají nadšeni.
Před pár lety jsem učila na základce a potýkala 
se s tím taky. Hledala jsem recept proti nudě. Moji 
tehdejší žáčci toto téma ve finále prožívali jako de-
tektivku, a tak jej nabízím dál. Máte to jako recept 
na guláš. Doporučuji.

Městečko –  

blok učení pro výuku o společnosti

Věková skupina a předmět: 
varianty pro 1. stupeň ZŠ (prvouka, vlastivěda); 
2. stupeň ZŠ i střední školy (občanská nauka, dě-
jepis).
Cíle: 
• Pochopení principů přerozdělování ve společ-

nosti, finance, vznik a funkce společenského
systému na solidárním principu.

• Rozvoj osobnosti žáka a sociálního klimatu 
ve třídě – sebepoznání, komunikační dovednosti, 
řešení problémů, vyjednávání, empatie, podpo-
ra potřebných, objevování společných potřeb 
skupiny, společné řešení, spolupráce.

Základní obsahová linie: 
V našem městečku žijí pracovití lidé, umí řadu ře-
mesel a se svými výrobky obchodují na trhu. Lidé 
jsou to šikovní, na trh toho nesou dost, a z trhu si 
též chtějí hodně odnést. Některým se však nedaří, 
ne všichni jsou spokojeni. Proč je tomu tak? 
Výchozí situace: 
Třída představuje obyvatele městečka, kde existuje 
pouze směnný obchod.
Učitel by neměl nahlas vyslovit, že neexistují pení-
ze – přišli bychom o ten samotný okamžik: Ahaaa, 
peníze – proto existují! Na to musí děti přijít samy.

Krok 1 – volba řemesla (povolání)
Nabídku možností tvoří žáci v počátečních deba-
tách s učitelem. Je vhodné dbát na rovnoměrné 
zastoupení takových povolání, která jsou pro sobě-
stačnou společnost potřebná. V diskusi se studenti 
vyjadřují k úvahám: Jak bych se uživil? Co umím? 
Co se nám všem hodí? Co potřebujeme? Bez čeho 
se neobejdeme? Nepřijde-li požadavek na strážce 
pořádku, nevadí. Za vhodné považuji podsunout 
lékaře a učitele.

m
ož

no
st

i t
u 

js
ou

Zážitková pedagogika a škola

 „Městečka“ pod vedením Blanky Mikulové, ZŠ Semice. |  
 foto © Jakub Ševčík .
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Krok 2 – výroba produktů
Žáci kreslí výrobky svého „řemesla“ a pak je vystřih-
nou, aby jimi bylo možné jednotlivě manipulovat 
při směnném obchodu. Motivací pro výtvarnou 
část je vyhlášení trhu, který se koná příští týden. 
Účelem této části je zhotovit dostatečné zásoby 
materiálu pro uskutečnění trhu, ale též umožnit 
autentický prožitek tvoření vlastního „díla“ (ra-
dost, úsilí, smysluplnost tvoření, hrdost na své dílo 
apod.). Aby byl prožitek tvoření vskutku autentický, 
je třeba vymezit odpovídající množství času. Dopo-
ručuji celou hodinu výtvarné výchovy, v níž se mi-
mo kresby uskuteční i jednoduchá výstava (moti-
vace pro budoucí zájemce). Děti se na trh začnou 
opravdu těšit.

Krok 3 – trh s výměnným obchodem
Stánky, spontánní „handlování“, vyvolávači a jedi-
ný úkol, společný pro všechny: Získejte co nejvíce 
za své zboží, za vlastní výrobky! Motivujte žáky 
k obchodování: Bez práce nejsou koláče! My jsme 
si tu práci dali, a teď přijdou ty koláče! Do zahájení 
trhu začnou vyvstávat problémy typu:
• Ty chceš ode mne roubený dům za pár hou-

sek? Jakým způsobem lze provést směnu takto 
nepoměrných výrobků? Nutnost univerzálního 
platidla, zrod peněz.

• Mně teď nic není, nepotřebuji lékaře, tak proč 
ti mám dát mísu či podkovy? … Když na to 
přijde, své děti si naučím číst sám, za své 
zboží – boty – potřebuji získat něco užitečného, 
třeba postel! Jak docenit profese, jako je lékař 
nebo učitel, z čeho mají žít?

• Na scéně se objevila stará babička. Nikoho 
nemá, potřebuje doktora, jídlo, a nemá co na-
bídnout. Vystačí s milodary, nechce žebrat. Proč 
na ni nemyslí ostatní, jen já a selka? … Co bude 
se mnou, až budu stará a děti budou daleko? 
Jak by měl fungovat solidární systém podpory 
ve společnosti?

• Zloděéééj! Pokud se nikdo neodváží sám, je 
dobré někoho požádat, aby si na něj zahrál, a to 
na konci zdůraznit, tedy že šlo o hru. Když ho 
budu honit, opustím své zboží! Pokud mi ublíží, 
budu plakat! Proč je třeba společně vydržovat 
strážníka, soudce, správce společných peněz? 

Učitel vše pozoruje a jednotlivé situace si zazna-
menává. Otázkami podněcuje aktivitu jednotlivců 
a ve finále hru ukončí, poté, co proběhne většina
výše uvedených situací.

Krok 4 – reflexe trhovců
Učitel míří k prožitým emocím, popisu situací, které 
při obchodování vznikly (viz výše – krok 3). Nesna-
ží se příliš usměrňovat rozrušenost při interpretaci 
konfliktů. Upozorňuje, že podobné situace se v his-
torii určitě stávaly. Nechá viset ve vzduchu otazníky. 
Až děti vyčerpají svá témata, připomíná ty situace, 
na které se nedostalo a jsou důležité. Vše zakonču-
je shrnutím a zápisem klíčových momentů.

Krok 5 – strukturování
Orientace v základních problémech, návrhy řešení 
a jejich záznam. Jednou z možných technik je za-
psat nápady na lístky a ty pak lepit na velké papíry. 

• nepoměr hodnoty zboží při směňování –  
potřeba peněz

• nedoceňovaná, ale nezbytná povolání (lékař, 
učitel, strážník, soudce…) – společný zájem 
obyvatel, potřeba financování ze společných
příspěvků – daně

• co s těmi potřebnými, kteří se o sebe nedoká-
žou postarat – solidární systém podpory

• kdo se bude o naše společně vybrané peníze 
starat, zařizovat kam půjdou, rozhodovat 
o řešení problémů městečka – starosta, 
radní, konšelé – státní správa, ministerstva

...

Městečko vám umožňuje pracovat se zážitky dětí 
z konkrétních situací a ty pak v průběhu programu 
propojit s analogickými historickými zkušenostmi 
lidské společnosti, a tak společně pochopit důvody 
tvoření společenských a ekonomických struktur.
Výhodou je, že jejich účel a princip je dětem jasný 
a zřetelný. Žáci pak snáz chápou realitu současné-
ho stavu v naší společnosti.
Za úvahu stojí, kdy otevřít témata související s osob-
nostním rozvojem a skupinovou dynamikou ve tří-
dě, která se při programu otevřou. Program skýtá 
řadu momentů, kdy se děti v postojích, reakcích či 
názorech poznají navzájem víc a jinak než dosud. 
Aby se však udržela věcná rovina učiva, doporučuji 
pro tato témata najít prostor jindy. Pracovat s nimi 
by se však mělo co nejdříve po proběhnutí aktivity. 
Domnívám se, že hodiny tohoto typu nelze zařa-
zovat často, neboť jejich příprava není v běžných 
silách ani časových možnostech učitele. Z jejich 
efektu se však „dá žít“ ještě několik dalších výuko-
vých hodin. Mám tu zkušenost, že dětem se leccos 
vybaví později v podobných souvislostech a též v ji-
ných předmětech. No, prostě zážitek! Ale chce to 
mít „šťávu“, to děti ocení.
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Ivan BauerFLAKON, FERULE,  
FĚRTOCH A JINÉ ROZMANITOSTI  
čili Náměty pro výuku dějepisu

Před časem psali moji studenti popis osoby. Jeden 
z nich popisoval mě. Když jsem tu práci četl, musel 
jsem se usmívat: Pan učitel je neustále v pohybu, 
nejrychleji běhá na vlak. Nosí brýle a velkou kabe-
lu. Pan učitel je hovorný a veselý.
Zastavím se jen u té kabely. Je opravdu velká, proto-
že se do ní musí vejít ledacos. Jednou ona zmíněná 
ferule nebo fěrtoch, jindy magnetické šachy, sada 
dřevěných kostek nebo kupecké váhy. To všechno 
se může při výuce hodit. Na následujících řádcích 
se s vámi podělím o několik námětů a nápadů, kte-
rými můžete zpestřit své hodiny. 

Dedukce
Rozhodněte, ke kterému období se vztahuje úryvek 
z Julia Zeyera a ke kterému národu patřila Chio-
mara, o níž se vypráví: Jmenují mne Chiomarou. 
Byla jsem dcerou lidu mocných bohatýrů, dcerou 
zmizelých. Umlkly stříbrné harfy bardů, zaváta je 
stopa jejich nohou, nevrátí se do stínu doubravy. 
Ó, hrade bohatýra Maelunga, jak jsi pustý! Nezbyl 
než vychladlý kámen z vyhaslé kovářské výhně 
uprostřed bodláků a travin. Strop tvůj jsou černá 
noční nebesa beze hvězd a ticho smrti lidu mého 
dlí v tvých rozvalinách.
Chiomara bývala tvojí kněžkou, dcera boha nej-
vyššího, Essa hrozného. Chiomara, dcera druidů, 
Chiomara zlatovlasá. Proplétá si vlasy listím dubu, 
zlatým srpem je ze stromu snímá…
Marná sláva, umějí to ti básníci. Neběhá vám po zá-
dech mráz? Nechcete tenhle monolog nechat re-
citovat nějakou blondýnku ze „šestky“ jako úvod 
k hodině o Keltech?

Kostky
Dřevěné kostky nám mohou prokázat cenné služby. 
Můžete s nimi stavět Nové Město nebo kyklopské 
hradby, ale můžete nad nimi také uvažovat. Popište 
je stručnými fakty a vyzvěte studenty, aby z nich 
poskládali pyramidu souvislostí. Naučí se tak uva-
žovat „ve vrstvách“. Naučí se přemýšlet, co s čím 
souviselo a jak. Možností je spousta. Jednu z mož-
ných ukázek představuje obrázek.

BISKUPOVÉ 
A CÍRKEV

EVANGELIUM

JEŽÍŠ

STĚHOVÁNÍ 
NÁRODŮ

ZPROSTŘEDKO- 
VÁNÍ ŘÍMEM

KŘESŤANSTVÍ BARBARSKÉ 
ŘÍŠE

ANTIKA

Každá kostka je opatřena jedním z těchto faktů. 
Chcete-li vystavět pyramidu, musíte nad každou 
kostkou uvažovat. Do kterého patra patří? Kde je 
příčina a kde následek? Je dokonce pravděpodob-
né, že se objeví několik řešení, ale to přece nevadí.
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Cestovní ruch
Představte si, že byste si otevřeli – dejme tomu 
v roce 1000 – cestovní kancelář. Kam byste poslali 
své klienty, aby viděli:
• Cheopsovu pyramidu
• Maják – jeden z divů světa
• Artemidin chrám
• Lví bránu
Do které země jedou, když si ve směnárně vyměnili:
• obolos
• sestercius
• denár
• solidus
Tohle maličké srovnání věcí dnešních a minulých 
může otevřít zajímavou diskusi, a hlavně může 
dějepis přiblížit dnešku. Směnárnu určitě mnozí 
šesťáci znají.

Slíbené jiné rozmanitosti

Slepci
Zavažte vybraným žákům oči šátkem a nechte je 
poznávat věci, plody aj.
• Co pěstovali Arabové na Pyrenejském poloostro-

vě? (citrony, víno, pomeranče)
• Jaké byly důležité vynálezy Číňanů? (střelný 

prach, papír, porcelán, kompas)
• Co vyráběly francouzské manufaktury v 18. sto-

letí? (gobelíny – stačí kousek koberce; porcelán, 
voňavky)

Pro a proti
Tahle metoda se hodí k jakémukoli vyhraněnému 
stanovisku. Potřebujete k ní staré kupecké váhy, 
v nouzi poslouží i běžné váhy laboratorní, a pytlík 
kuliček. Nastiňte situaci, vyložte potřebné informa-
ce a vyzvěte děti k vyjádření stanoviska. Na jednu 
misku patří klady, na druhou zápory. Každý řekne 
svůj názor a pak položí kuličku na misku. Jaký ná-
zor převládne ve vaší třídě?
Možné situace:
• kladné a záporné vlastnosti Napoleona
• dilema kolem obrany v roce 1938
• byla „doba temna“ opravdu zlá?

Hrst maličkostí
Vyzkoušejte dobovou hudbu, zkuste tkát a filcovat,
vypůjčte si v archivu městskou pečeť a odlijte ji 
s dětmi, vyrobte sádrové sgrafito, s kolegou chemi-
kem oživte hodinu o vědách v renesanci pokusem 

„sopka na stole“ nebo reakcí jódu s hliníkem. Efekty 
zaujmou. Magnetické šachy mohou ilustrovat fáze 
významné bitvy atd. 
Proč píši o pestrosti právě teď? Protože každá zá-
kladní škola má bezmála za rok začít pracovat pod-
le vlastního vzdělávacího programu. Protože jeho 
příprava žádá čas, práci a odvahu. Protože dějepisu 
patří na prahu jedenadvacátého století pevné mís-
to ve vzdělání a protože bych chtěl kolegům ušetřit 
pár kroků na dlouhé cestě.

Jaký by měl být dějepis? 

Poutavý. Student se musí cítit vtažen do děje, musí 
být účastníkem gladiátorských her, bitev, slavností 
a průvodů, musí „vidět“ neolitické tábořiště nebo 
fénický přístav. Je třeba umět vyprávět!
Přehledný. Fakta se mají předkládat v systému, 
chronologicky a logicky. Studenti potřebují získat 
dobrou a jasnou kostru, do které pak doplňují po-
stupně další fakta. Dějepis má naučit fakta třídit, 
protože dobrý historik nesmí ulpět na drobnomal-
bě a detailu, jakkoli jsou zajímavé.
Blízký. V dějepise přece nejde jen o velké dějiny, 
o revoluce, bitvy a konference, ale také o dějiny 
všedního dne (kapličku za humny, kašnu na ná-
městí, o dům, kde bydlím, vyprávění starousedlíků 
nebo třeba o rodinné tradice).
Otevřený. Má být o živých lidech, má vést k tomu, 
že zvažovat a pochybovat je normální. Vždyť Vald-
štejn nebo Karel IV. jistě mnohokrát seděli u stolu 
s hlavou v dlaních a přemítali a dumali, které řeše-
ní zvolit, kterou cestou se dát, jaké důsledky přine-
se jejich rozhodnutí. V současném pojetí dějepisu 
vzniká dojem, že tak to bylo a hotovo, ale mizí prá-
vě to nejcennější – úvahy.
Etický. Dějepis má předkládat vzory, má učit hodno-
tit chování druhých. Studenti by se v hodinách měli 
zamýšlet nad pohnutkami jednání, zvažovat, co je 
správné, jaká je individuální odpovědnost každého 
člověka. Ve výuce mají místo i úvahy o tom, nakolik 
je naše jednání omluvitelné dobou, kde jsou hra-
nice naší pohodlnosti ve smyslu: stejně s tím nic 
neudělám, já za to nemůžu, apod.
Chápu, že řada metod a postupů je nepřenosná. 
Chápu, že já mohu při hodině o českém státě vy-
lézt na katedru, šokovat sedmáky a hřímat: Toto 
je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, mlékem 
a strdím oplývající…, nemohu to však chtít od paní 
učitelky v minisukni. Chci jen říct, že k dosažení vý-
sledků je dovoleno téměř vše! Je tu jen jediná pod-
mínka – dělejte to, co vám vyhovuje, co vám nejde 
proti srsti, co vy pokládáte za svou cestu. 

Přeji vám zdar a správný směr.
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Daniel DrahanskýHRA JAKO NÁSTROJ… 
NEBO JEN JAKO HRA?

Může být hra opravdu nástrojem rozvoje, vzdělá-
vání či tréninku, nebo je to jen vroucné přání těch, 
kdo hry používají? Můžou se lidé při hře opravdu 
něco konkrétního naučit? Může mít hra faktický 
přínos pro reálné pracovní prostředí?
Nejprve vždy zjednodušeně „vyznačím hřiště“, 
na kterém se budu pohybovat. Půjde o vymezení 
různého typu kurzů pro klienty s využitím zážitko-
vého a herního přístupu, z kterého pak budou vy-
cházet rozličné způsoby použití hry. 

Čirý zážitek ze hry

V prvé řadě je to typ ryze zážitkových kurzů (nebo 
jednotlivých programů v rámci většího celku), je-
jichž ambicí je účastníky pobavit, nechat je něco 
zajímavého zažít, skrze netradiční zážitky stmelit 
atp. Zde je cílem samotný zážitek – zajímavý, netra-
diční – a předpoklad (nebo víra), že si z něho účast-
níci něco „vezmou“. Příkladem může být program 
Casino Las Vegas – jde o společenský, večerní, zá-
bavný program s velmi volnou strukturou, kdy jsou 
účastníci pozváni do (téměř doopravdového) kasi-
na; kde však platí fiktivní peníze, které je možné
získat za prodej směnky s nějakou vlastní reálnou 
službou bance; směnky jsou na závěr večera vydra-
ženy, takže se dostávají do rukou jiných účastníků. 
Účastníci zažijí něco zajímavého – pokud ještě ni-
kdy nebyli v kasinu (autor tohoto článku například 
nikdy), budou na to jistě dlouho vzpomínat. Dá 
se předpokládat, že tento zážitek může napomoci 
navázání neformálních vztahů; zvláště poté, kdy 
člověk vázaný službou na směnce musí např. jeden 
týden roznášet po ránu všem kolegům v práci kafe 
s písní na rtech. Také je možné, že si někteří jedinci 
z takového zážitku dokáží extrahovat (v neposlední 
řadě díky dobře vedené reflexi) nějaký konkrétní
přesah, který si zachovají a přenesou i do jiného 
prostředí. Např. poznání, že dosáhnout nějakého 
úspěchu s absolutním vyloučením rizika je téměř 
nemožné nebo že když se nezapojí do akce s ostat-
ními… zůstanou bokem.

…co se ze hry vyklube

Do druhého typu – z hlediska použití hry – řadím 
kurzy (nebo úseky kurzů, programy), při kterých 
se hra používá jako nástroj pro otevření „balíku 
témat“, s nimiž je možné dále pracovat. Tedy si-
tuace, kdy není předem jasné, jaké téma se ukáže, 
vyplaví na povrch. Takto se postupuje v převážné 
většině tzv. teambuildingových kurzů, v jejichž pří-
padě se dále pracuje s tématy konkrétní skupiny. 
Samozřejmě existuje určitý okruh témat, které je 
možné očekávat, což je na jednu stranu výhoda, ale 
na stranu druhou to může být past. Zvláště pro mé-
ně zkušené instruktory, kteří se „chytí“ tématu, kte-
ré přitom pro účastníky nemusí být důležité a z hle-
diska kontextu situace ani reálné vzhledem k jejich 
pracovnímu prostředí: např. téma práce s časem, 
které se automaticky nabízí při každé časově ohra-
ničené hře (jednou z otázek instruktora nakonec 
vždy bude: A co čas? Hlídali jste si ho?! Logická 
reakce je na místě: Proč, mysleli jsme, že ho hlídáš 
ty, když to organizuješ!).
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U tohoto typu kurzů je běžné, že jedna a ta samá 
hra může na dvou podobných kurzech proběhnout 
naprosto odlišně, protože předem nesleduje kon-
krétní (pouze obecný) cíl, a tudíž mu není nijak při-
způsobeno její uvedení. Jako příklad uvedu známé 
cvičení ABC řada – skupina lidí stojí na trámku či 
obrubníku a jejich úkolem je seřadit se bez sestou-
pení na zem dle různých kritérií v různé obtížnosti; 
variant je mnoho – např. poslepu dle výšky. Rád ho 
používám v úvodu kurzu jako „icebreaker“ – smys-
lem hry je prolomení bariér, vytvoření atmosféry, 
bližší poznání účastníků, nastavení stylu práce 
atp. Přesně v tomto duchu jsem nedávno zařadil 
ABC řadu na začátku druhého kurzu (ze série pěti 
pro stejnou skupinu) pro sociální konzultanty. Cí-
lem série bylo „síťování“ jednotlivých účastníků-
-zaměstnanců různých sociálních organizací z regi-
onu, a to do funkční komunikační struktury napříč 
organizacemi. Po „rozehřátí“ jsem měl připravenu 
sérii cvičení s narůstající obtížností, která povede 
účastníky k poznání synergického principu v týmu, 
prozkoumání jeho podstaty, k postupnému přijetí 
žádoucího modelu fungování a následného trénin-
ku, jak tohoto docílit v praxi. Z hříčky, která obvyk-
le trvá 10–20 minut, se nám „vyklubal“ dvouhodi-
nový program, ve kterém si účastníci zkoušeli růz-
né možnosti spolupráce, proběhlo několik „porad“, 
definovali si silné a slabé stránky skupiny. Nebylo
nutné vršit zážitky v dalších hrách, protože již zde 
se objevilo přesně to, co bylo žádoucí, aby skupina 
účastníků při hře zažila: že bez vzájemné domluvy 
(komunikace), podpory a pomoci (spolupráce) není 
možné úkol splnit. Podobně jako není realizovatel-
ný záměr funkční sociální sítě v regionu bez jejich 
fungující spolupráce. 

Konkrétní téma, které hra nabízí

Třetím typem jsou kurzy, které mají definované
konkrétnější a také obtížněji splnitelné cíle; např. 
téma právě probíhající změny v organizaci. Cílem 
zde může být, aby byl člověk schopen na změnu 
nahlížet i z jiného úhlu pohledu než jen jako pa-
sivní příjemce změn; aby přijal aktivní roli v nově 
nastaveném prostředí; aby pochopil přínos změny 
pro tým, organizaci, nové cíle. 
I v tomto případě jde o zážitek, který již není cílem 
sám o sobě. Stává se nástrojem k zprostředkování 
předem definovaného tématu. Konkrétním příkla-
dem byl program, při němž účastníci – zaměstnanci 
velké nadnárodní korporace v čase před propuknu-
tím ohlášených změn – v rámci kurzu plnili klasický 
komunikační úkol Farmáři. Jedná se o jednu z de-
sítek variant (a sama má mnoho mutací) komuni-
kačního rébusu, kdy účastníci skládají dohromady 
celek z jednotlivých – zdánlivě neúplných – infor-
mací, které si mezi sebou mohou sdělovat pouze 
verbálně. 
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V běžném provedení dostane skupina na začátku 
jednotlivé informace – každý člověk na svém papí-
ře – a jejím cílem je zodpovědět definované otázky.
V tomto případě jsme hru upravili tak, aby odpo-
vídala cílům kurzu. Po určité době od jejího zahá-
jení oznámil vedoucí hry skupinám (hra probíhala 
paralelně v několika menších týmech), že nastává 
změna a že musí okamžitě uvolnit dva své členy. Ti 
byli přiřazeni každý k jiné skupině a na jejich mís-
to přišli dva členové z jiných dvou skupin. Hra pak 
pokračovala dál až do konce. V následném review 
jsme se zaměřili především na téma, jak se násilná 
a nečekaná změna projevila v práci týmu. Nakolik ji 
výměna členů rozhodila a zpomalila – bylo potřeba 
nově nastavit již probíhající komunikační procesy. 
Nebo naopak, jak tým dokázal této změny využít 
pro sebe – jestli skrze nově příchozí členy využil 
zkušenost jiných skupin, z nichž přišli. A také, zda 
a nakolik aktivně se nově příchozí členové zapojili 
do týmu, nebo jestli pasivně čekali, až jim někdo 
určí, co mají dělat, když se najednou ocitli v novém 
prostředí.
V tomto kontextu plní hra nástroj určitého vhle-
du, pochopení, nového pohledu, ujasnění. A záleží 
na osobnostním nastavení (dalo by se říci připra-
venosti) jednotlivých lidí-účastníků, zda tuto „zku-
šenost“ přijmou a následně nějak zakomponují 
do svého pracovního nebo soukromého života. 

Trénink hrou

Čtvrtým typem jsou kurzy, které mají za cíl poskyt-
nutí nových nebo rozšíření stávajících znalostí či 
trénink konkrétní dovednosti. Zde herní přístup – 
tedy celek hry a jejího „vytěžení“ – zajišťuje nejprve 
vstup do prvního patra pomyslné pyramidy. V její 
spodní části je povědomí – zažití tématu, nový po-
hled, ujasnění. V horní části je funkční používání 
dovednosti, kterou jsme si na začátku definovali
a o niž nám jde – čili cíl tréninku. Prostřední část 
přináší poznání hlubších souvislostí, teoretického 
zázemí – tedy vzdělávací cíl.
I v dalších krocích tréninkového procesu – z hle-
diska popsané pyramidy – je samozřejmě možné, 
ba žádoucí použití herního principu. Ke hře však 
přistupujeme již více pragmaticky. Účastníci do ní 
již na rozdíl od předchozích oblastí nevstupují jako 

„nepopsaná deska“, ale často s jasně definovaným
tréninkovým plánem svého působení. Hra pak sle-
duje pouze vytyčený tréninkový cíl, což je nejvíce 
patrné při následném review, kde se – na rozdíl 
od typu co se ukáže – zaměřujeme pouze na danou 
dovednost tématu, a vše ostatní takzvaně „padá 
pod stůl“. 

Ukážu to na dvou konkrétních příkladech. V prvním 
z nich bylo cílem tréninku osvojení si konkrétních 
stylů řízení vedoucích projektových týmů s krátkou 
působností a jejich okamžité použití v praxi. Nejpr-
ve účastníci získali – jak jinak než ve hře – povědo-
mí o tom, jak vypadají jednotlivé styly vedení z hle-
diska podřízených. Následovala teoretická část, 
kdy účastníci kombinací více forem (samostudium, 
přednáška, diskuse) hlouběji poznávali a studovali 
danou problematiku. Třetím krokem byl individuál-
ní trénink jednotlivců – opět za použití her. Každý 
účastník-budoucí vedoucí týmu se postupně ocitl 
v roli, kdy dostal zadaný konkrétní úkol a prostřed-
ky k jeho splnění, což zahrnovalo také ostatní účast-
níky. Bylo již na každém, jak si plnění úkolu naplá-
nuje, jakým způsobem ostatní do úkolu zasvětí, jak 
rozdělí role a úlohy, jaké zdroje využije atd. 
Jedním z úkolů byla např. stavba klenby, pod kterou 
projde dospělý člověk za použití pouze přírodních 
materiálů bez jejich úpravy. Pokud bychom chtěli 
postihnout všechna témata, která se ve hře obje-
vila, zabrali bychom jejím rozborem několik hodin. 
Mohli bychom se zaměřit na efektivitu, role v týmu, 
plánování, zadávání úkolů, konflikty, které vznikaly…
a mnoho dalších. My jsme však v rozboru zaměřili 
pozornost pouze na úzký výsek dění – na důsled-
nou zpětnou vazbu všech členů týmu člověku, který 
měl úkol na starost. Každý měl popsat své vnímání 
tohoto „šéfa“ z pohledu podřízeného; co konkrétně 
mu na jeho vedení vyhovovalo, co mu naopak vadi-
lo, čím ho dotyčný motivoval k výraznějšímu zapo-
jení, a co jej naopak frustrovalo a bralo mu energii 
a chuť do práce. Dotyčný pak porovnával sdělení 
ostatních se svým tréninkovým plánem (např. 
že bude poskytovat prostor pro nápady ostatních 
a nebude si prosazovat pouze svou vizi), který si 
předtím stanovil, a společně s nimi vyhodnocoval, 
jak se mu to dařilo.
Druhým příkladem byl trénink plánování a struk-
turování úkolu pro management výrobní firmy.
Účastníci-manažeři měli za sebou již několik škole-
ní, na nichž jim byly poskytnuty potřebné znalosti, 
přesto se jim stále nedařilo důsledně naplňovat 
jejich používání v praxi. Náš trénink jsme proto vy-
stavěli jako opakovaný nácvik používání základních 
dovedností pro plánování v praxi.

m
ož

no
st

i t
u 

js
ou

B
EZ

 K
R

AV
AT

Y

Zážitková pedagogika a Outdoor Management Training



52

Účastníci dostali nejprve za úkol zrekapitulovat 
základní znalosti o plánování, stanovování cílů a je-
jich strukturování, které měli k dispozici – ze své 
praxe, z předchozích školení. Následně si v malých 
týmech připravili představení konkrétní znalosti 
(např. použití časové osy) pro ostatní tak, jak by ji 
mohli využívat při své práci. Teprve potom byla sku-
pina postavena před úkol – nalézt body vynesené 
do mapy v terénu; účastníci ale museli v menších 
týmech nejprve zmapovat vymezený prostor, svou 
mapu pak předat dalšímu týmu – a od jiného do-
stat zase jeho mapu, s jejímž použitím bylo pak ná-
sledně třeba nalézt vynesené body v terénu. To vše 
v různě nastavených časových limitech. V průběhu 
hry, která trvala dvě a půl hodiny, se opět otevřelo 
mnoho zajímavých témat, my jsme se však zaměřili 
pouze na to, jak si skupina jako celek rozplánovala 
jednotlivé etapy, jak detailně si určila časovou osu 
a jaké kritické body na ní vynesla; jak důsledně byly 
stanoveny předem strukturované činnosti jednotli-
vých týmů a jejich návaznost; zda byl plán realistic-
ký, a nakolik se ho dařilo naplnit. Individuálně pak 
každý zhodnotil, do jaké míry se jim dařilo nástro-
je – které si předtím sami zrekapitulovali a předsta-
vili – používat ve hře. Poté přidělili sledování oblas-
tí, ve kterých se jim nedařilo, konkrétním garantům 
ze skupiny a následovala další hra. 

Ano, ale…

V závěru se vrátím ke svým otázkám z úvodu. Ano, 
hra může být nástrojem rozvoje, vzdělávání nebo 
tréninku, ale: 
1. Vždy musím vědět, jaký cíl danou hrou sleduji, 
zdali tato hra daný cíl naplňuje:
• Je jejím cílem samotný herní zážitek?
• Nebo je smyslem hry otevřít témata, na kterých 

se bude dále pracovat?
• Je cílem hlubší vhled do předem definovaného

tématu/problému?
• Nebo chci pomocí hry trénovat konkrétní doved-

nost?
2. Kromě toho, že vím, jaký cíl danou hrou sleduji, 
musím mít také představu o tom, jakým způsobem 
z ní dostanu to, co potřebuji. Protože hra je jako 
život nanečisto a život je velmi pestrý. 
3. Kromě toho, že smysl hry znám já jako vedoucí 
programu – znají ho i jeho účastníci? Mají předsta-
vu, proč se jej účastní? Kladné zodpovězení této 
otázky je nejspolehlivější prevencí nepříjemných 
situací, kdy:
• Účastníci nechápou, proč by zrovna toto měli 

absolvovat; nevidí žádný smysl, aby např. v no-
ci putovali po lese se zavázanýma očima.

• Instruktoři žehrají na obtížné účastníky, kteří 
nepochopili jejich „úžasný“ záměr.

• Účastníci s chutí absolvovali herní část progra-
mu (postavili si plavidlo a přepluli řeku), ale 
vůbec nerozumí tomu, proč už půl hodiny sedí 
v kruhu a stále se „plká“ o tom, jakou měl kdo 
roli – když si to přece tak příjemně užili a o to 
jde.
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JAK SI VELCÍ HRAJÍ  
aneb Úvod do typologie manažerských her

Iva Jeriová

Každý z nás, snad s výjimkou sadistů a masochistů, 
touží po dobrých vztazích s lidmi v okolí. A vzhle-
dem k tomu, kolik času trávíme v práci, patří k těm 
nejdůležitějším i vztahy pracovní. Jim pak vévodí, 
jak jinak, vztah s naším šéfem, vedoucím, bossem, 
direktorem… Ne, nelekejte se, nejedná se o celou 
armádu manažerů, máme na mysli jen jednoho, 
konkrétního, přímého nadřízeného. A proč používá-
me tolik obratů pro pojmenování této pozice? To už 
je přece jedna z disciplín oblíbených manažerských 
her.
Snem mnohých z nás je vedoucí, který je člověkem 
pevných morálních zásad, dodržující sliby, odbor-
ník na slovo vzatý, otevřený, komunikativní, naslou-
chající, spravedlivý, rozhodný, trpělivý, podporující, 
s ostrými lokty, ale zároveň empatický, důsledný… 
Ne, už pokračovat nebudeme. Existují totiž charak-
teristiky dokonalého šéfa, které obsahují až stovky 
adjektiv. S těmi rozhodně soutěžit nechceme.
Připomeneme jen jednu jedinou, zato však klíčovou 
kvalitu dobrého šéfa – osobnostní integritu. Díky ní 
je člověk pro druhé důvěryhodný, protože reaguje 
konzistentně (a tedy předvídatelně) z hlediska hod-
not, a přitom různě, podle povahy dané situace. 
Osobnostní integrita a s ní spojená autenticita je 
podmínkou reálného kontaktu s druhými lidmi. 
Takový šéf s námi nehraje podivné hry, nezkouší 
to na nás obehranými taktikami, které vlastně už 
všichni známe, ale obavy nám nedovolí se jim brá-
nit nebo je zpochybnit.

Máte-li autentického a integrovaného vedoucího, 
zavýskněte radostí, poskočte si a utíkejte mu říci, 
jak dobře se vám s ním pracuje a jak si ho vážíte 
(možná to bude stačit až na příštím hodnotícím 
rozhovoru). Pokud takového vedoucího nemáte, pa-
tříte mezi mnohé, kteří jsou opakovaně konfronto-
váni s plejádou nejrůznějších manažerských her.
Pojďme se ale ještě na chvíli zastavit u vztahů, kte-
ré jsou funkční, zdravé a podporují růst (profesní, 
osobní i vztahový). Pro takový typ bychom mohli 
použít psychologický termín kontakt. Kontakt, 
podmíněný autenticitou, opravdovostí, je předpo-
kladem růstu, zároveň je však nesmírně ohrožující. 
Dáváme totiž všanc sami sebe, své reálné „já“. A tak 
velmi riskujeme. Tím hlavním rizikem je, že budeme 
odmítnuti, tzn. kritizováni či zpochybňováni. Platí 
to jak v osobních, tak i pracovních vztazích. A „být 
odmítnut ve své lidské podstatě“ je jedním z nej-
větších zranění, které člověka může potkat. Co tedy 
můžeme dělat, abychom se riziku takových zranění 
vyhnuli? Použijeme „ochranný štít“, nasadíme si 
„profesionální škrabošku“ a začneme hrát hry!
Hra – tedy scénář pro určitou roli – pak vstupuje 
jako ochranný val mezi nás a ty druhé. Brání zra-
ňujícímu reálnému kontaktu. S naší „neprůstřelnou 
vestou“ budeme sice vnímáni jako panák reagující 
podle navyklých schémat, a to dokonce i v situa-
cích, kdy tato schémata přestávají být funkční, ale 
na druhou stranu předejdeme zranění našeho já.
A tak se potkáváme s jedním z nejčastějších para-
doxů současné doby: Lidé touží po kontaktu, pro-
tože je v sociálním smyslu slova léčivý, ale záro-
veň se ho bojí, protože může být zraňující. Drží 
se svých škrabošek zajišťujících „imunitu“, brání-
cích však životodárnému pohlazení.
V následujících řádcích bychom vás rádi seznámili 
s několika nejoblíbenějšími hrami, s nimiž je mož-
né se setkat v rámci pracovních vztahů. Jejich iden-
tifikování vám pomůže lépe „číst situaci“ a bránit
se tolik frekventovaným manipulacím.
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Jestli se ti to nelíbí, můžeš jít.

Popis: Hra se s velkou oblibou hrála v 90. letech 
20. století zejména ve firmách s (relativně) exkluziv-
ními podmínkami. Její pravidla jsou velmi jednodu-
chá. Na jakoukoliv „drzost“, např. námitku ze stra-
ny podřízeného, odpovídá manažer větou: Jestli 
se ti to nelíbí, můžeš jít. Za branami čekají zástu-
py dalších. Pikantní je, že se hraje hojně i dnes. Pi-
kantní proto, že za branami již dávno nečekají davy 
schopných. Troufneme si tvrdit, že za málokterými 
branami čeká někdo, kdo by chtěl a uměl poctivě 
a s nasazením pracovat (pokles kvality pracovní 
síly přiznává řada renomovaných firem, o ty skuteč-
ně schopné se přetahuje celý personální trh). 

Vnitřní význam sdělení manažera: Manažer za-
hnaný do kouta množstvím vnějších požadavků, 
s nimiž sám nesouhlasí nebo s kterými si neví rady, 
těžko snáší zvídavé dotazy svých podřízených. Tyto 
dotazy se většinou vztahují ke smysluplnosti, efek-
tivitě či reálnosti úkolů, na kterých je třeba začít 
pracovat. V principu tato věta znamená: Jsem bez-
radný, nemám ti na to co říci, nevím si s tím rady, 
tvé otázky mě dostávají do úzkých, neodporuj.

Následky pro vztahy: Málokdo tuto repliku skousne 
v klidu a bez následků více než jednou. Při opako-
vání se podřízený většinou „zasekne“, ztratí zájem, 
stáhne se z kontaktu, rezignuje, začne litovat svého 
šéfa, anebo začne hledat jiné místo.

Kdopak mě tento týden najde?

Popis: Hra vyskytující se v podmínkách složitých, 
nadnárodních společností. Typický je nekontakt 
manažera s jeho lidmi, nulový čas, který s nimi 
reálně tráví, minimální komunikace odehrávající 
se především v mailové podobě. Manažer se občas 
prožene kolem svých lidí s nepříčetným, skelným, 
a hlavně nevidoucím pohledem.

Vnitřní význam sdělení manažera: V principu na-
stávají dvě varianty. 
a) Soudobý manažer často uniká před svými pod-

řízenými, aby zvládl nespočet úkolů, které má 
na svém triku. A tak, přikován k monitoru počí-
tače, úkoluje po mailu, chystá plány, rozpočty, 
prezentace, prezentace o prezentacích, potom 
o všem reportuje a na závěr udělá analýzu 
odeslaných reportů. Důležité je, aby ho při tom 
nikdo nezdržoval! Když pak v deset večer všech-
no konečně zvládne, přijde mu mail od jeho šéfa, 
že se změnilo zadání a vše je třeba zpracovat 
nejpozději do příštího poledne jinak.

b) Obtížnější variantou je strach z podřízených, 
daný nejistotou ve vlastní manažerské pozici. 
Všetečné otázky by mohly odhalit nekompetent-
nost vedoucího. Proto je důležité vytvořit zdání 

„ředitele zeměkoule“, kterého si už nikdo na nic 
nedovolí zeptat.

Následky pro vztahy: Podřízení po určitém čase 
hledání svého šéfa vzdají. Pokud někdy chtěli ta-
kové podružnosti jako osobní zadávání úkolů, in-
formace o tom, jak si pracovně vedou, konzultaci 
v situacích, kdy si sami nevědí rady či včasné roz-
hodnutí, které nemohou udělat sami, této iluze 
se vzdají. Stanou se samořízenou jednotkou, která 
svého šéfa vídá jen na obrázcích firemního časopi-
su a která se bez něho koneckonců docela dobře 
obejde. Zmatek do situace ale šéf vnese, pokud 
se nečekaně objeví a začne se pokoušet řídit.
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Dej mi to do mailu!

Popis: Tato hra je často doplňující ke hře Kdopak 
mě najde? Hrají ji s úspěchem manažeři, ale také 
kolegové navzájem. Typické pro ni je, že na každou 
snahu o osobní kontakt reaguje objekt univerzální 
větou: Dej mi to do mailu! Úžasné je, když toto 
sdělení zazní po několikahodinovém jednání! Hra 
se nejprve objevila ve velkých, složitě strukturo-
vaných korporacích. Pro svou značnou oblíbenost 
se rozšiřuje i do společností menších.

Vnitřní význam sdělení: Manažer či kolega může 
touto větou sledovat několik významů:
a) nemám na tebe čas (a ani mít nebudu)
b) nezajímáš mě ty ani tvůj problém/názor
c) nesouhlasím s tvým návrhem
d) nemám odvahu zaujmout stanovisko
e) ještě jedna informace navíc  

a praskne mi mozek!

Následky pro vztahy: Následkem této hry je expo-
nenciální nárůst mailů, které už nikdo nestíhá číst, 
neřku-li podle nich konat. A tak virtuálním prosto-
rem běhají tuny informací, které ztratily jakýkoliv 
význam.

Jsme jeden tým  
aneb „Kdo neskáče, není Čech“

Popis: Hra v českých podmínkách původně neob-
líbená (dáno historickými kořeny) získala na půso-
bivosti jako odnož importovaná ze zámoří. Jakožto 
uznávaný motivační nástroj bývá dnes částí ma-
nažerské obce hojně užívána. Jedná se především 
o mladší manažery, z nichž někteří se právě vrátili 
ze svých zahraničních studií, kde v univerzitních 
týmech hráli basketbal za účinného povzbuzování 
třpytivých roztleskávaček. Objeví-li se v pracovním 
týmu opozice proti názoru šéfa, často bývá do hry 
imaginárně vtažena celá skupina jako apelativní ná-
stroj. Její síla je velmi účinná, a proto zvolání Jsme 
přece jeden tým! pomáhá rebelanty usadit.

Vnitřní význam sdělení: Sdělení v tomto případě 
zní: Neprovokuj! Nekveruluj! Přizpůsob se (stejně 
jako ostatní)! Snaha vytvořit zdání všeobecné a ra-
dostné jednoty (konsensu) manipuluje s druhými 
ve smyslu „máš-li jiný názor, jsi nepatřičný“. Účin-
nost této hry je založena na psychologickém efektu, 
že odmítnutí skupinou bolí, a na poznání reality, 
že odmítnutí šéfem je nebezpečné. 

Následky pro vztahy: Používá-li vedoucí tuto hru 
často, začne ho skupina vnímat jako slabého a v té-
to slabosti autoritativního, manipulujícího. Slabší 
jedinci skloní hlavu (přestanou tvořit a hledat vlast-
ní cesty, přejdou do „vnitřní emigrace“), silnější in-
dividualisté odcházejí.

Kdo je větší pašák?

Popis: Poznávací znaky této hry jsou: velká kance-
lář, velký stůl, velké auto, mnohahvězdičkové hote-
ly (k ubytování na služebních cestách), rozesmáté 
mladé manželky, ještě mladší rozesmáté asistentky, 
a hlavně – velká slova! Povšimněme si, že stěžejním 
slovem je velikost.

Vnitřní význam sdělení: Potřebuji u svého okolí 
vytvářet dojem, že jsem absolutně úspěšný (často 
proto, abych překryl strach z možné ztráty posta-
vení či z prázdnoty ve vztazích, do níž mě dovedla 
ztráta vnitřní integrity). Podřízení hrají roli části 
publika (zdaleka ne nejdůležitější), která má přede-
vším vzhlížet, obdivovat, potvrzovat mimořádnost, 
poslouchat a pracovat.

Následky pro vztahy: Pro část podřízených je tato 
hra fascinujícím představením, ve kterém by chtěli 
také jednou hrát hlavní roli. Svého bosse obdivu-
jí, chtějí být jako on a vydatně mu šlapou na paty. 
Podřízené však pozice obdivovatele většinou ne-
naplňuje, práce často ztrácí reálný smysl, obtížně 
se spolupracuje… A tak se začnou rozhlížet jinde.
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Vladimír SvatošTak co, jak to šlo? aneb  
MINIŠKOLA SKUPINOVÝCH  
ROZBORŮ II – speciální techniky

Opakování je matkou moudrosti, říkali staří latiní-
ci. Dejme na ně a pojďme si ve stručnosti připome-
nout obsah minulé lekce.
Co to vlastně rozbory jsou? 
Jedná se o společné zpětné ohlédnutí za aktivitou, 
programem či určitým časovým obdobím kurzu. 
Smyslem rozborů je napomoci účastníkům v proce-
su racionalizace a zobecnění subjektivních prožitků 
do podoby v praxi využitelné zkušenosti.
Proč je děláme?
Odpověď je obsažena již v předchozí definici. Jde
nám o to, aby na zpracování zážitků nebyl účastník 
kurzu sám. Abychom proces utváření zobecněné 
zkušenosti iniciovali a také trochu usměrňova-
li. Abychom pomohli klientům hledat a nacházet 
i pod povrchem dějů a odhalovat myšlenky, které 
je v první chvíli nenapadnou nebo se neodváží je 
formulovat.
A jaké dílčí cíle můžeme sledovat?
Tím základním je sdílení zážitků, zkušeností a po-
citů. Můžeme se soustředit na zajímavé interpre-
tace průběhu řešení či osobní ponaučení, která si 
jednotliví účastníci z programu odnášejí. Snažíme 
se přimět účastníky k osobnímu zamyšlení nad je-
jich prožitky a rozvíjet jejich schopnost sebereflexe
a generalizace nabytých zkušeností. Porovnáním 
subjektivních pohledů na průběh aktivity může-
me poukázat na individuální rozdíly a vést lidi 
ke schopnosti vnímat rozdílnosti jako potenciál, 
nikoliv problém. Rozbory jsou i prostorem, v němž 
každý získává a, chce-li, i sám poskytuje ostatním 
zpětnou vazbu. V neposlední řadě jde o odhale-
ní a pojmenování obecných principů fungování 
jednotlivců i skupin, lidské motivace a vedení lidí. 
Opatrně musíme nakládat s vyplavením latentních 
skupinových problémů – nebránit se jim, ale „ne-
tlačit na pilu“. Vždy je dobré mít na paměti hranice 
mezi zážitkovým učením a skupinovou terapií.
A nyní již k dnešnímu tématu miniškoly. Tím jsou 
konkrétní techniky vedení rozborů.

Bezesporu nejklasičtější a zároveň nenahraditelnou 
technikou rozborů je řízená skupinová diskuse. In-
struktor v roli facilitátora klade otázky, iniciuje a řídí 
debatu, usměrňuje její průběh a podporuje proces 
zobecňování a transferu zkušeností z kurzovních ak-
tivit do pracovního života. Vedení skupinové diskuse 
je „královskou disciplínou“ lektorské práce, a proto 
mu věnujeme celé příští pokračování našeho seriálu.
Velmi praktickou a často užívanou technikou rozborů 
je samostatná práce ve skupinách. Hodí se zejména 
u větších skupin nebo v situaci, kdy jsme účastníky 
kurzu rozdělili do dílčích týmů a každý tým prožíval 
aktivitu trochu jiným způsobem. Šikovná je i v situa-
ci, kdy nemáme v instruktorském týmu dalšího zku-
šeného kolegu a s vedením rozboru pro několik sku-
pin najednou se musíme poprat sami. Na flipchart
napíšeme několik otázek a vyzveme účastníky, aby 
se sesedli v jednotlivých týmech, témata probrali 
a shodli se na společných odpovědích. Nezapome-
neme na podložku na psaní, papír a tužku, aby své 
závěry mohli účastníci zaznamenat. Je-li ve středis-
ku více místností, mohou se skupiny rozejít, obvykle 
však nevadí, sedíme-li v několika kroužcích v jedné 
místnosti. Účastníci bývají do své debaty natolik 
zabráni, že je další skupiny neruší. Osvědčilo se mi 
zadávat tři otázky, jednu na průběh aktivity, druhou 
zaměřenou na hodnocení procesu fungování týmu 
a třetím tématem jsou zpravidla ponaučení, která si 
účastníci z aktivity odnášejí. V době debaty v krouž-
cích rozhodně nemá lektor volno. Obchází jednotlivé 
skupiny, s každou se chvilku zdrží. Sleduje dynamiku 
diskuse, sonduje hlavní témata. Pokud někde debata 

„drhne“, snaží se napomoci jejímu uvolnění. Sleduje 
i posun v tématech a případně „popožene“ přílišné 
diskutéry. Důležité je citlivě sladit tempo dílčích 
skupin tak, aby některé sestavy dlouho nečekaly 
na ukončení debaty v dalších kroužcích. Na závěr, již 
v celé skupině, prezentují jednotlivé týmy výstupy 
kolektivní diskuse. V této fázi je zásadní rolí lektora 
napomoci zobecnění, zaznamenat klíčové myšlen-
ky a porovnat výstupy jednotlivých týmů. Podaří-li 
se nám dojít k společným skupinovým zobecněním, 
nebo naopak dát do souvislosti rozdíly v jednotli-
vých týmech s výsledky hry, odvedli jsme jako lektoři 
dobrou práci. 

m
ož

no
st

i t
u 

js
ou

B
EZ

 K
R

AV
AT

Y
Zážitková pedagogika a Outdoor Management Training



N
ÁM

ĚT
Y 

PR
O

 V
AŠ

I P
RÁ

CI

57

Slepé prsty jsou vynikající technikou k nastar-
tování skupinové diskuse. Využívám je zejména 
po drobnějších týmových úkolech, kdy pracujeme 
s menšími skupinami do deseti osob. Bezprostřed-
ně po skončení aktivity požádám účastníky, aby za-
vřeli oči a na prstech jedné ruky oklasifikovali, jak
jsou spokojeni s výsledkem své práce. Když všichni 
ukážou známku, vyzvu je k otevření očí, porovnání 
své známky s ostatními a začnu se vyptávat, proč 
udělili právě takové hodnocení. Přestože se nej-
prve ptám na spokojenost s výsledkem, objevují 
se ve zdůvodněních i komentáře k procesní stránce. 
Upozorním na přirozenou vazbu mezi spokojeností 
s průběhem a s výsledkem a přenesu pozornost 
k hodnocení úrovně spolupráce týmu (procesu). 
Klasifikace je jen odrazovým můstkem k řízené
diskusi. Vždy se lidé spíše rozmluví, když se jich 
zeptáte: proč jste úroveň spolupráce oklasifikoval
stupněm 4, než budete-li se ptát: jak se vám spo-
lupracovalo?
Do kategorie „starterů“ můžeme zařadit i živé mě-
řítko. Zde k ohodnocení neslouží prsty rukou, ale 
naznačená číselná osa (položené lano, diagonála 
místnosti, kláda…), na kterou si účastníci stoupnou 
do místa, jež odpovídá jejich klasifikaci. Důležité je,
aby každý věděl, na které straně je + a kde – (mož-
ná vám to připadne zbytečné zdůrazňovat, ale 
v praxi jsem zažil mnohá nedorozumění plynoucí 
z nepochopení polarity os) a co se hodnotí, zda vý-
sledek, proces, osobní spokojenost, míra vlastního 
zapojení atd. Když se lidé na osu poskládají, může-
me se například ptát: Proč stojíte právě na tomto 
místě? Co by muselo v průběhu aktivity nastat, 
abyste se mohl posunout plusovým směrem? 

Jako nenápadná, nicméně velmi efektivní technika 
vzájemného poskytnutí zpětné vazby může poslou-
žit jednoduché zadání Ukažte, kdo…. Bezprostředně 
po skončeném cvičení nebo na závěr rozboru mů-
žeme vyzvat účastníky, aby se rozhlédli kolem sebe, 
zavřeli oči a na povel instruktora ukázali na toho, 
kdo… přispíval nejlepšími nápady… uklidňoval pře-
hnané emoce… dával jednání skupiny řád… všímal 
si nejvíce detailů… stál stranou a nezapojoval se… 
Teprve když všichni ukážou, necháme účastníky ote-
vřít oči. Sledujeme, zda jsou výsledkem překvapeni, 
ptáme se, zda si to sami uvědomovali, zda je to 
jejich obvyklý způsob chování, proč se tak chova-
li atd. Pozor, jako každá zpětnovazebná technika 
může být v ne příliš otevřených skupinách nebo 
pro labilní účastníky choulostivá až zraňující. Zva-
žujme, kdy je na místě ji zařadit.
Kolující žezlo (jako žezlo může posloužit fixka, stej-
ně jako karabina, štafetový kolík či třeba šiška nebo 
větvička břízy) pomáhá strukturovat debatu v příliš 
aktivních skupinách, které mají tendenci se překři-
kovat. Pomoci může u dětí, stejně jako u dravých 
obchodníků. Hovořit smí jen ten, kdo má „žezlo“ 
v ruce. Kdo chce mluvit, musí se přihlásit o slovo 
a vyčkat, až se mu žezlo dostane do rukou.
Stejná technika může mít i zcela opačný účel. Tedy 
pomoci rozmluvit „němé“ skupiny. „Žezlo“ kolu-
je a každý, ke komu se dostane, se musí vyjádřit 
k předem položené otázce. Pořadí nemusí být pra-
videlné, můžeme nechat na řečnících, aby předali 
žezlo, komu sami chtějí. Technika je trochu nátla-
ková, je třeba s ní nakládat opatrně. Měli bychom 
být připraveni i na to, že vyjádření budou plytká či 
vyhýbavá.
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 „Slepé prsty“ – praktická technika k nastartování skupinové diskuse. | foto © Petr Lebeda.
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Vzniklo nové profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání 

Po téměř dvouletém období příprav se 5. 9. 2005 sešli v Praze zástupci osmi firem působících
v oblasti outdoorového vzdělávání z Čech, Moravy a Slovenska, aby společně založili Profesní sdru-
žení zážitkové vzdělávání – PSZV. 
Proč se tak stalo a co si klade sdružení za cíl se dočtete v podrobnější představence PSZV  
v rubrice Domácí hřiště.

Podobnou funkci jako „žezlo“, totiž „rozmluvit“ 
skupinu, může sehrát i balíček karet. Každý člen 
skupiny si vytáhne jednu kartu. Kdo má červené, 
musí na předem dané téma říci něco pozitivního, 
držitel černé karty bude kritikem. Vlastníci esa 
až šestky budou hovořit k některému z jednotlivců, 
kdo si vytáhl kartu vyšší, promluví o skupině jako 
celku. Tyto podmínky můžeme pochopitelně libo-
volně měnit. Podstatné je, že karty jsou pro jejich 
držitele výzvou k promluvě a dávají společné reflexi
určitý řád. 
Chceme-li zmapovat aktuální témata skupiny, může-
me položit jednoduchou otázku: O čem to pro vás 
bylo? A pak záměrně potlačovat rozpovídané od-
povědi a žádat stručné, třeba i jednověté vyjádření. 
Pokud se témata opakují i v dalších cvičeních nebo 
je sdílí více lidí, nebývá to situační náhoda, ale 
dlouhodobé (často neřešené) téma skupiny. 
Rád bych připomněl i možnost seznámit účastní-
ky kurzu s některým z jednoduchých teoretických 
modelů souvisejících s fungováním pracovních 
týmů a využít jeho strukturu jako osnovu skupino-
vého rozboru. Může jít například o Adairův model 
tří kruhů (cíle – tým – jednotlivci), Kolbův cyklus 
učení nebo oblíbené PPP schéma (z anglického ori-
ginálu Product – Procedure – People, v české ver-
zi upraveno jako Výsledek – Proces – Lidi). Těmto 
schématům věnujeme podrobněji některé z dalších 
pokračování naší miniškoly. 

„Pošťuch“ na závěr

Ve známé knížce inspirativních historek Slepičí po-
lévka pro duši autorů Canfielda a Hansena se mi
dostalo zajímavého ponaučení. Zkráceně a ve for-
mě parafráze se o něj s vámi podělím.
Když jsem byl malý, říká autor, nutili mě učit 
se hrát na čelo. Stále zdůrazňovali, že se učím. 
Proto jsem nabyl dojmu, že učit se něčemu a dě-
lat to jsou dvě rozdílné činnosti. Napřed se musí 
dokončit ta první – učení – abyste mohli dělat 
druhou – třeba hrát. Učit se mě nebavilo, rád bych 
hrál, ale to jsem nemohl, neboť jsem dosud nedo-
končil tu první fázi – učení. 
Teprve mnohem později a sám jsem pochopil, 
že nejsou dvě oddělené fáze – učení se nějaké 
věci a dělání té věci. Je to stále stejná fáze – tím, 
že hrajete, tím se i učíte.
A tak vám doporučuji – dělejte rozbory. Budete 
se jim zároveň učit, zdokonalovat se, získávat jis-
totu. Ale buďte opatrní a hlavně pokorní. Nezapo-
meňte, že hlavním nástrojem rozborů jsou citlivě 
položené otázky.

A ještě krátké připomenutí nabídky z minulého čís-
la. Máte-li svoji oblíbenou techniku rozborů, o které 
zde dosud nebyla řeč, nebo osobní zkušenost s ně-
kterým způsobem vedení review a chcete se se čte-
náři Gymnasionu o ni podělit, napište nám. Buď pí-
semně do kanceláře PŠL na adresu Jaromírova 51, 
120 00 Praha 2 s označením na obálce Gymnasi-
on – Miniškola rozborů, nebo mailem přímo na mo-
ji adresu asvatos@volny.cz. Kdyby se postupně 
z jednosměrně pojímané školy stala mnohosměrná 
dílna, byl bych velice rád. Navíc by se to přiblížilo 
i praxi zážitkových kurzů.
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VELKÁ HRA NA DIVÁKA Michal Procházka

Občanské sdružení Augusto vzniklo v roce 2004 
z potřeby aktivně prověřovat možnosti dramatické 
výchovy ve stávajícím školském systému. V sou-
časné době otevíráme projekt Výchova k diváctví, 
který bych vám rád představil. Jeho cílem je pod-
nítit u žáků základních a středních škol pozitivní 
vztah k divadlu. Z výzkumu, který v současnosti 
provádíme, totiž vyplývá, že představení navštěvo-
vaná se školou častěji utvrzují v nezájmu o divadlo, 
v horších případech dokonce vyvolávají odpor. Proč 
tedy vlastně chodit do divadla? 
Věříme, že poznávání světa skrze umění tvoří při-
rozenou protiváhu poznávání vědeckému, jež je 
v dnešní době výrazně preferované. Jeho absen-
ce v konečném důsledku vede ke stereotypnímu 
způsobu vnímání a myšlení, což zabraňuje plné-
mu rozvoji lidského potenciálu jak v osobním, tak 
v profesním životě. Chceme, aby studenti přestali 
být pouze pasivními diváky, ale stali se aktivními 
spolutvůrci, a to jak ve vztahu k umění, tak i k so-
ciální interakci v běžném životě. Pojem divák tedy 
nechápeme pouze v úzkém divadelním kontextu. 
Divák je pro nás také člověk, který dokáže vnímat 
dění kolem sebe, vytváří si na něj kritický názor 
a aktivně ho ovlivňuje.

Jakým způsobem projekt probíhá?

1. Pomůžeme škole vybrat z aktuální nabídky diva-
del takové představení, které je nejen kvalitní, ale 
zároveň atraktivní pro danou věkovou skupinu.
2. Po návštěvě divadla zrealizujeme na půdě školy 
dílnu, která vychází z tohoto představení. Pracuje-
me s konkrétním diváckým zážitkem, který studenti 
skrze vlastní tvorbu reflektují. Dílna je interaktivní
a rozvíjí klíčové kompetence.
3. Dále je možné absolvovat modulový systém na-
vazujících dílen, aby mohli studenti získané zkuše-
nosti prohlubovat (nabízeny jsou tyto dílny: Disku-
se s režisérem, Herecká práce, Scénografie a diva-
dlo, Hudba a divadlo, Jak se píše dramatický text, 
Vývoj divadla a jeho historický kontext, Jak vzniklo 
divadlo, Dramatické žánry atd.). Každý učitel si tak 
může zvolit variantu, která je pro jeho třídu opti-
mální.
Chceme, aby studenti důvěřovali svému diváckému 
zážitku, aby si uvědomili, že za jeho srozumitelnost 
odpovídá jeho tvůrce, a ne divák. Takový postoj je 
však dobré podložit základními znalostmi divadel-
ních mechanismů. Když jsme si položili otázku, ja-
kým způsobem se dá kultivovat schopnost recepce 
(aktivního diváctví), našli jsme v podstatě dvě cesty. 
Ta první není ničím překvapivým. Jedná se o spo-
lečnou reflexi se studenty, při které můžete otevřít
řadu otázek, týkajících se shlédnutého divadelního 
představení – téma, použité divadelní prostředky, 
režijní koncepce atd. I tady se dá samozřejmě po-
užít celá řada herních postupů, které celý proces 
zatraktivní. Hra zde ale není cílem, pouze prostřed-
kem. Tou druhou cestou je zážitek z vlastní tvorby. 
Myslíme si, že toto je skutečný klíč k aktivnímu 
diváctví. Tady se už stává hra (přesněji řečeno dra-
matická hra) středobodem celého procesu. Pokud 
mluvíme o tvorbě, tak nemáme na mysli tvorbu 

„velkého umění“ – je třeba si uvědomit, že na jed-
nu dílnu máme tři vyučovací hodiny a 20–25 žáků. 
Pro lepší ilustraci se vám pokusím popsat dílnu, 
která vychází z představení Kytice brněnského Di-
vadla Polárka v režii Martina Františáka. 
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Ukázka průběhu dílny  
„Divadlo a jeho sdělení“

• Téma: Dílna je tematicky zaměřena na divadelní 
představení. Studenti zde hledají přesah příbě-
hu do svého vlastního života, ke svým vlastním 
tématům. Měla by proběhnout nejpozději 
do týdne od návštěvy divadla, jinak hrozí, že si 
již žáci nevybaví všechny podstatné informace. 

• Úvod: Práci většinou otevíráme otázkou: Co 
pro vás divadlo znamená? Považujete ho 
za důležité? Proběhne kratinká diskuse, jejíž 
výsledky se zapíší, abychom je mohli zhodnotit 
v závěrečné debatě.

• Evokace: Pokud vycházíte z představení, které 
třída viděla před týdnem, je nezbytné věnovat 
nejdříve určitý čas rozpomenutí. Existuje celá 
řada možností. Jedna z nich využívá volných 
asociací a hudby, která je v Kytici velmi expre-
sivní. Vyberete tedy ukázku a necháte žáky, aby 
psali cokoliv, co se jim při poslechu vybavuje. 
Třídu pak rozdělíte do menších skupin (maxi-
málně 7–8 lidí). Ty dostanou za úkol vytvořit 
ze sepsaných slov společnou báseň a připravit si 
její prezentaci. Je dobré zdůraznit, aby se pokud 
možno vyhnuli veršům a příliš uhlazené stylizaci. 
Nejde o recitační soutěž. Jde o to vystihnout 
slovy pocit, který ve vás hudba vyvolala. Nechte 
dostatek času na přípravu, nebojte se chodit 
mezi skupinami a sledovat, co se tam zrovna 
děje. Můžete poradit, ale v žádném případě 
skupině nenuťte svoje návrhy (choroba příliš ak-
tivních učitelek). Poté následuje aktivita na způ-
sob sborové recitace před ostatními. Erbenova 
Kytice je poměrně hororový námět, takže naše 
básně při minulých realizacích této dílny větši-
nou překypovaly smrtí, strachem a smutkem. 
Nutno dodat, že tak silné téma jenom ulehčí na-
lezení cesty k poezii, která v tomto věku nemá 
příliš velký kredit. Některé skupiny se dokonce 
nespokojily s recitací a samy od sebe prezentaci 
zdivadelnily. Mimořádně účinného, a přitom 
jednoduchého efektu dosáhnete, když při pre-
zentaci pustíte v podkresu původní hudební 
ukázku. Je to přesně ten případ, kdy tíhu diva-
delního sdělení, jehož úspěch je závislý na celé 
řadě dovedností (například hereckých), přenese-
te na jiné dramatické prostředky (hudba, světlo, 
kostým, loutka). Studentům tím ulehčíte a také 
zvýšíte šanci, že prezentace dopadne dobře. 
Hudba a volné asociace nejsou samozřejmě 
jediným prostředkem evokace. Stejně tak dobře 
můžete použít celou řadu výtvarných technik, 
psaní automatického textu nebo – se zkušenější 
skupinou – pohybové techniky (živé sochy, fyzic-
ké básnictví atd.). 

• Rozbor: Po evokaci pocitů, které si s sebou 
diváci odnesli z představení, je na řadě racio-
nálněji vedený rozbor. Ten vyžaduje, aby si stu-
denti dokázali vzpomenout na velmi konkrétní 
věci. Nejvíc se nám asi osvědčil videozáznam 
vybraných scén. Neměl by ale přesáhnout deset 
minut, takže doporučuji pečlivě vybírat, které 
scény pustíte. Pokud však dílna následuje 
do 2–3 dnů po návštěvě divadla, tato fáze je 
v podstatě zbytečná.

• Mapa konfliktů: Slouží k vysvětlení a pochopení 
základního principu divadelní anatomie. Snaží-
me se studentům ukázat, jak vlastně divadelní 
představení funguje, seznámit je se zákonitost-
mi dramatické situace. Třídu rozdělíte libovol-
ným způsobem do maximálně osmičlenných 
skupin (můžete je například nechat seřadit 
podle barvy očí nebo ponožek a tento řetěz pak 
rozseknete tam, kde vám to zrovna vyhovuje). 
Každá skupina dostane kus balicího papíru 
a fixu. Jejím úkolem je odpovědět na následující
otázky: Jaké postavy vystupovaly v příběhu? 
Jak byste každou z nich charakterizovali? Čeho 
chtějí dosáhnout? Jaké jsou jejich motivace? 
Na co jejich chtění naráží? Proti komu stojí? 
Řeší některá z postav výrazné vnitřní dilema 
a nemůže se rozhodnout, co udělat? Je vhodné, 
aby se lektor přeptal, jestli všichni otázkám ro-
zumí. Pokud ne, je to skvělá příležitost pro malý 
nenásilný teoretický vstup o principu divadelní 
anatomie, který je v podstatě jednoduchý: Zá-
kladem dramatické situace je konflikt. Každá
z postav něco chce, o něco usiluje a konflikt
vzniká tak, že na sebe narážejí protichůdná 
chtění postav. To je vnější konflikt, existuje však
také vnitřní konflikt, kdy se některá z postav
nemůže rozhodnout, co by měla udělat.

• Prezentace: Každá skupina vyšle člověka, který 
představí jednu z postav. Nejlepší je, když ji 
zahraje: napodobí pohyb nebo hlas. (Jsem Vod-
ník, jsem docela osamělej a nešťastnej chlap. 
Chci, aby mi žena neutekla na souš, protože 
bych to neunes. Ona ale pořád, že chce vidět 
matku. Svolím pod podmínkou, že dítě zůstává 
se mnou. Matka ji ale nechce pustit zpátky. 
Prosím, vyhrožuju, ona nejde. A to už jsem fakt 
nezvlád.) Ostatní jej doplňují. Lektor vysvětluje 
a vše se zapisuje na balicí papír.
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• Hledání tématu: Další krok už směřuje k samot-
nému jádru dílny, kterým je popsání tématu 
představení. Protože ale každý člověk vnímá 
jiným způsobem, také téma bude pravděpodob-
ně každý vnímat trochu jinak. To je ovšem skvě-
lý základ pro diskusi, kde se mohou jednotlivé 
pohledy konfrontovat. Doporučujeme tedy, aby 
měl před diskusí každý účastník chvíli na to, aby 
si ujasnil, o čem pro něj divadelní představení 
bylo. Postačí tužka, papír a deset minut. Pak už 
ale přijde na řadu to nejpodstatnější – řízená 
diskuse na téma: Co tím chtěl básník říci a jak 
to vnímám já? Kolikrát nás až zaráží, jak přesně 
dokáží i třináctiletí žáci vystihnout podstatu 
věci. Druhá část otázky je přitom možná ještě 
podstatnější než ta první, protože naším cílem 
je, aby si studenti uvědomili, že v divadle je 
třeba aktivně hledat vlastní témata, a ne jenom 
pasivně konzumovat hotový výsledek. 

• Hledání osobního tématu: V další fázi lektor 
vybere z mapy konfliktů ten, který nejvíce odpo-
vídá tématu, na kterém se studenti shodli. Zadá 
ho třídě, která se rozdělila do skupin po pěti 
lidech. Skupina má za úkol najít analogii tohoto 
konfliktu ve svém vlastním životě a reálnou situ-
aci, na níž by bylo možné tento konflikt ukázat.
Dohodne se, jaké jsou v dané situaci postavy, 
motivace a secvičí krátkou scénku. Tento proces 
má tři části: hledání – fixace nápadu – prezen-
tace. Nejnáročnější je fixace. Vyžaduje trpělivost
a disciplínu, což je u každé nové skupiny pro-
blém. Pro nás je v tuto chvíli nejdůležitější fáze 
hledání, protože chceme, aby si žáci odnesli 
pozitivní zážitek z vlastní tvorby. Zároveň by-
chom se ale neradi vzdávali prezentace, a proto 
se snažíme fixaci všemožně obelstít. Bohužel
platí pravidlo, že první improvizace bývá skvělá, 
druhá naprosto katastrofální, a všechny další 

jsou vždycky o malinký krůček lepší, až se na-
konec podaří dospět k jakž takž uspokojivému 
výsledku. Na tak malé časové ploše nemáte 
možnost dohlédnout na to, aby byly všechny 
skupiny perfektně připraveny na vystoupení. 
Hrozí tedy nebezpečí, že místo pozitivního zá-
žitku z tvorby bude výsledkem kardinální trapas 
před spolužáky. Proto je někdy lepší spokojit 
se s první improvizací, na které se aktéři jenom 
domluvili. Často má vtip a svěží energii, což je 
nejlepší cesta k vytouženému cíli. Pokud ale 
máte dostatek času, je rozhodně dobré, aby si 
svůj výstup skupina alespoň jednou vyzkoušela. 
Nemusíte mít vůbec obavy z toho, že se bude 
připravovat víc skupin v jedné třídě. Všichni 
jsou obvykle tak zabraní do práce, že je v pod-
statě nezajímá, co se děje vedle. Navíc u toho 
bývá takový hluk, že stejně není nic slyšet. Zjis-
tili jsme také, že vůbec nevadí, když se prezenta-
ce pojme jako veřejná zkouška, do které můžete 
z pozice režiséra zasáhnout. Tento postup do-
poručuji ve chvíli, kdy herci nemluví dostatečně 
nahlas, točí se k divákům zády, a vůbec to vy-
padá, že jejich prezentace „vyšumí do ztracena“. 
A samozřejmě platí také to, že čím více přenese-
te zodpovědnost studentů za kvalitu hereckých 
výkonů na jiné divadelní prostředky (hudba), 
tím větší je také šance na úspěch.

• Reflexe: Našli byste v divadelním představení 
další takové momenty, které odrážejí reálnou 
situaci z vašeho života? Co byste ocenili na vý-
konech svých spolužáků? Proč se tedy hraje 
divadlo? Doporučujeme zařadit také reflexi,
která vám poskytne informaci, jak byli studenti 
s vaší dílnou spokojeni. Buď se jich můžete 
otevřeně zeptat, nebo si připravit krátký dotaz-
ník. Bez zpětné vazby můžete na sobě jen těžko 
pracovat. 
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Třikrát poznámka pod čarou
• Práce s prostorem: Jedna z nejdůležitějších 

dovedností v lektorské práci je schopnost pra-
covat s prostorem. Pokud pracujeme přímo 
ve třídě s odsunutými lavicemi, zůstává v ní příliš 
mnoho věcí, které odvádějí pozornost: svačiny, 
mobily, pohozené aktovky, katedra, umyvadlo, 
i pan prezident. Jediným řešením, na které jsme 
přišli, je mobilní opona. Už jenom samotný fakt, 
že se postavíte před velkou černou plachtu, vám 
zaručí, že vás žáci budou vnímat daleko víc. Také 
je dobré sledovat, kde se zrovna nachází ohnisko 
pozornosti celé skupiny. Je totiž možné s ním 
velmi dobře pracovat – vytvářet ho, měnit ho, 
postavit se před něj nebo ho zrušit, když potře-
bujete mít ohnisko jinde (někdo například vyru-
šuje). I zapomenutá židle nebo odtažená lavice 
vám může značně zkomplikovat práci, a proto 
se vyplatí sledovat rovněž takové drobnosti. 

• Práce s časem: Podobně funguje i správné 
načasování. Pokud máte zkušenost s vedením 
mnohahodinových dílen, dáte mi asi za pravdu, 
že je třeba velmi pečlivě hospodařit s vlastní 
energií, aby to člověk vůbec přežil. Musíte 
prostě hlídat, kdy je ta správná doba mluvit, 
a kdy naopak mlčet. Klasická chyba spočívá 
v tom, že zadáte první část úkolu, rozdělíte třídu 
do skupin a s druhou částí zadání pak obcházíte 
každou skupinu zvlášť. Pokud vám to podmínky 
umožní, je lepší práci v určité chvíli zastavit 
a vzít si slovo. Podobný případ nastává, když vy-
světlujete zadání písemného úkolu a váš kolega 
rovnou začne rozdávat papíry a tužky. Ohnisko 

pozornosti se okamžitě rozptýlí a nakonec zjis-
títe, že vás vlastně nikdo neposlouchá. Velmi 
užitečné je také jednoznačně oddělit situace, 
kdy chcete, aby vás skutečně všichni vnímali, 
a sáhnete proto k větší expresivitě projevu, a si-
tuace, kdy je úplně jedno, že vůbec nevíte, co 
se děje. V těch prostě vypněte, protože jak říkají 
rodičové: Všechno má svůj čas.

• Teď a tady: Největší síla divadla spočívá v tom, 
že se děje teď a tady. Skoro by se dalo říct, že to 
je naprostá samozřejmost, ono to ale zas tak 
jednoduché není. Můžete připravit herce, aby 
perfektně ovládali každou sekundu svého vy-
stoupení, vytvořit dokonalý jevištní stroj, pokud 
však nedokážete přesvědčit diváky, že to vše 
se rodí právě teď a tady, před jejich zraky, nikdy 
se vám nepodaří předat své sdělení – zasáhnout 
diváka. I tady se setkává práce pedagoga s he-
reckou prací studentů. Je to jedna z mála cest, 
jak jim dát pocit, že se bezprostředně podílejí 
na procesu poznávání. Přitom neplatí, že jim 
předáváte pouze hotové, zpracované informace, 
ale naopak je vtahujete do víru dění a nutíte je 
samostatně uvažovat. Technicky vzato nastává 
ideální případ tehdy, když se učitel dokáže od-
poutat od připravených bodů programu a rea-
guje na bezprostřední podněty skupiny. To však 
vyžaduje hodně zkušeností a flexibilní myšlení.
Jako každý jiný ideál je bohužel i tento takřka 
nedosažitelný. Za pokus ale stojí.
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„LACINÉ“ HRANÍ Marie Blahutková

Viktor Pacholík

Dagmar Trávníková

Hry patří odedávna k oblíbeným činnostem kaž-
dého člověka. Hrají si děti, hrají si dospělí, hrají 
si senioři. Hra však ve svém vývoji doznala řadu 
změn. Jednou z nejvýraznějších je dokonalost hra-
ček a herních potřeb vůbec – ve smyslu jejich pro-
pracovanosti, výrobní nákladnosti a nápaditosti. 
To vše se ve svém důsledku odráží v ceně těchto 
instrumentů.
Předkládáme několik her z oblasti netradičních 
pohybových aktivit. V těchto hrách jsou základní 
pomůckou předměty, které po použití ztrácejí svůj 
prvotní význam a my je bez rozpaků vyhazujeme. 
Jde o vršky od PET lahví.
Tyto pomůcky mají z obecného pohledu mnoho vý-
hod a stejně tak jim nemůžeme upřít přínos pro pl-
nění výukových a výchovných cílů.
Především se jedná o materiál finančně nenáročný
a velmi snadno dostupný. Děti se velmi rády podí-
lejí na tvorbě či jiném získávání nástrojů pro hry. 
K hračkám a pomůckám, na kterých mají „svůj 
podíl“, si vytvářejí osobní vztah. V tomto případě 
se nám navíc otevírá ideální příležitost pro uplat-
ňování ekologických přístupů a vedení dětí k eko-
logické výchově. Sbírání víček může mít i soutěžní 
charakter. Děti mohou soutěžit např. v tom, kdo na-
sbírá více víček, a motivačně také působí, mohou-
-li sledovat, jak se plní (průhledná) nádoba určená 
pro víčka.
Výhodou uvedeného materiálu je velká rozmani-
tost barev a barevných odstínů. Tato vlastnost 
se s úspěchem využívá v řadě her. Důležitý je také 
pedagogický význam – děti se učí rozeznávat zá-
kladní barvy, odlišovat jemnější odstíny a přiřazo-
vat barvy různým předmětům (zelená tráva, čer-
vené jablko apod.). Pomocí barev rozvíjíme rovněž 
kreativitu dětí.
Zkušenosti ukazují, že vhodné je využívání těchto 
her pro integraci handicapovaných osob. S výhodou 
je lze použít u dětí se sluchovým, zrakovým, inte-
lektovým i tělesným handicapem. Také se uplatňují 
u dětí s poruchami chování a učení, u dyskalkuliků, 
dyslektiků atd.
Tyto činnosti lze včlenit do kterékoliv části vyučova-
cí hodiny tělesné výchovy. Jsou vhodné pro zahřá-
tí organismu, lze je využít pro rozvoj pohybových 
schopností v hlavní části hodiny nebo např. při 
rozvoji sociálních kontaktů, relaxační hry s vršky 
mohou být zařazeny do závěru hodiny. Hry tohoto 
typu mohou tvořit nejen části, ale i celou vyučovací 
jednotku. Záleží nejen na nápaditosti a tvořivosti 
učitele, ale i dětí, jak využijí nabízených možností.

Ukázky her s vršky od PET lahví

Déšť
Víčka vysypeme do prostoru místnosti. Hráči mají 
za úkol je rychle vyhazovat do vzduchu tak, aby co 
nejmíň vršků leželo na zemi.

Padají kroupy
Určíme „vyhazovače“, ti rychle vyhazují kroupy (víč-
ka) do vzduchu a ostatní hráči se snaží ve vzduchu 
co nejvíce plastových uzávěrů pochytat. Vítězí ten, 
kdo pochytal nejvíce krup.

Hamouni
Vysypeme víčka na podlahu, hráči na stanovený 
signál vybíhají ze stanoviště a snaží se sesbírat co 
nejvíce vršků a přinést je zpět na stanoviště. Vítězí 
ten, který nasbírá největší počet uzávěrů.
Poznámka: víčka lze i krást soupeřům v poli, ne však 
na stanovištích.

Veverky a kuny
Doprostřed místnosti umístíme žíněnku nebo jeden 
volný díl švédské bedny (veverčin domeček) a vysy-
peme tam všechny plastové vršky. Určíme jednoho 
nebo dva hráče – kuny, které vlezou do veverčina 
domečku a snaží se co nejvíce oříšků (víček) rychle 
vyhazovat z domečku. Ostatní hráči – veverky rych-
le sbírají vyhozené oříšky a vrací je zpět do domeč-
ku. Vítězí ta skupina, která má větší počet sesbíra-
ných oříšků po ukončení hry zvukovým signálem.

Hra barev
Hráči vytvoří skupinky po čtyřech (nebo větší druž-
stva) a rozestoupí se na vytyčené mety (předem ur-
čené). Doprostřed místnosti nasypeme vršky od PET 
lahví. Na povel vybíhá vždy jeden hráč z každé sku-
piny a po jeho návratu vybíhá další (v poli může 
být za každé družstvo vždy pouze jeden účastník):
a) hráči se snaží shromáždit co nejvíce víček  

jedné barvy,
b) hráči se snaží získat co nejrychleji  

všechny barvy víček,
c) hráči se snaží shromáždit co nejrychleji předem 

stanovený počet víček (např. 25 modrých).
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Cvrnkaná
Družstva mají na startovní čáře stejný počet ba-
revných uzávěrů. Na povel se cvrnkáním postupně 
snaží přemístit víčka co nejrychleji do vymezené-
ho prostoru. Hru můžeme obměňovat např. tak, 
že za různé barvy vršků dostává družstvo bodové 
hodnocení. Po ukončení hry spočítáme víčka ve vy-
mezeném prostoru nebo počet bodů.

Žbluňk
Hráči dostanou stejný počet barevných vršků a ro-
zestoupí se na startovní čáře. Do vzdálenosti 5–8 m 
rozmístíme barevné koše (podle barev uzávěrů) 
a hráči se pokouší trefovat do košů:
a) koše jsou různě vzdáleny od startovní čáry 

a podle vzdálenosti získávají hráči body  
(nejvzdálenější koš = nejvíce bodů),

b) koše jsou barevné – boduje se shodná barva 
víčka a koše.

Barevná cesta
Hráči si z víček postaví cestu tak, aby zátky tvořily 
okraje (patníky) cesty. Cesta může být klikatá. Hráči 
probíhají cestu tak, aby se nedotýkali patníků:
a) šířku cesty postupně zmenšujeme (zužujeme),
b) hráči absolvují cestu se zavázanýma očima,
c) hráči postupují cestou co nejrychleji  

bez dotyku patníků,
d) hráči vytvoří dvojice, jeden má zavázané oči 

šátkem a druhý jej pomocí taktilních signálů 
vodí po cestě,

e) cestu postavíme na lavičkách.

Chůze s víčkem
Hráči si položí na každý nárt víčko a:
a) pohybují se chůzí po prostoru tak,  

aby jim víčka nepadala,
b) vystupují na lavičky,
c) podlézají překážky,
d) překonávají překážkovou dráhu.

Včelky
Do prostoru tělocvičny libovolně rozestavíme nářa-
dí, na které naskládáme víčka. Vymezíme hráčům 
stanoviště – úly. Včelky se pak snaží přinést do nich 
co nejvíce plastových vršků. 
Poznámka: pro menší děti doporučujeme jako hu-
dební doprovod píseň Včelka Mája.

Postav obličej
Hráči si vezmou libovolné množství umělohmot-
ných vršků, zavážou si oči šátkem a snaží se posta-
vit z víček obličej. Po skončení hry vyhodnocujeme 
nejzdařilejší obrazec.
Poznámka: Z barevných uzávěrů lze sestavovat 
i další tvary – jednoduchá zvířata, květiny, stavby 
apod. U zrakově postižených doporučujeme místo 
obličeje napsat své jméno Braillovým písmem.

V odpadkovém koši
Jeden z hráčů provede vzpor klečmo nebo leh, uvol-
ní se a ostatní na něj sypou všechna víčka. Hráči si 
pak zátky posbírají nazpět a vymění se – na řadu 
přichází další účastník. Hra pokračuje tak dlouho, 
dokud se všichni hráči nevystřídají jako odpadkový 
koš.

Víčková masáž
Vršky rozestavíme po prostoru otvorem dolů a hrá-
či se po nich chůzí pohybují bosýma nohama. Totéž 
provádíme se zavázanýma očima. Pro obtížnější 
chůzi otočíme víčka otvorem vzhůru (nenutíme 
zúčastněné k této variantě hry, pokud mají příliš 
citlivá chodidla).
Obměna: Bosým chodidlem uchopíme víčko mezi 
prsty a přenášíme na určená místa v prostoru.

Fakír
Hráči vytvoří dvojice a jeden provede podpor kleč-
mo sedmo na předloktí (může to být i leh na břiše), 
druhý na něj naskládá vršky a pomalu se na něj 
položí.
Poznámka: Pro citlivější hráče můžeme víčka na spo-
luhráči zpočátku překrýt dekou nebo novinami.
Obměna: Zdatnější hráči mohou vytvořit sendvič – 
tři ležící hráči nad sebou proloženi víčky, nebo vrš-
ky poskládáme na podložku, na ně se položí první 
hráč, spoluhráč na něj naskládá uzávěry a položí 
se na ně. Tyto masáže lze provádět v různých polo-
hách (leh na břiše, na boku, na zádech apod.).

Literatura
• Blahutková, M. (2003). Psychomotorika.  

Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.
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ENGLISH SUMMARY

Views into the world
Experiences from abroad with experiential 
learning are introduced in two texts in the 
sixth issue of Gymnasion. 
The first view into the world introduces three
associations focused on studying games. If 
you are interested how games and toys can 
go together with biology, ethnology, psychol-
ogy or sociology, you should turn your atten-
tion to institutions, whose main activity is 
promotion and development of their scientific
investigation. Jiří Němec will introduce in his 
article the Association for the Study of Play 
(TASP), the American Association for Child’s 
Right to Play and the Committee of Interna-
tional Children’s Games (ICG).
In the second one, Jan Neuman will intro-
duce different forms of application of circus 
art into leisure programmes and its inclu-
sion into school education. Circus pedagogy 
offers through magician’s tricks and motor 
activities a new possibility, how children can 
be “dragged into a game”, how we can wake 
up their creativity and interest in learning 
something.

POHLEDY 
DO SVĚTA
Za sedmero horami…

Když mi bylo asi osm, dostala jsem od rodičů 
úchvatnou hračku. Krasohled. Stačilo přiložit oko 
k otvoru, a při každém pootočení mi dokázal vyjevit 
nádherná uskupení geometrických tvarů ve všech 
barvách, co jich jen duha má. Ty donekonečna 
měnící se obrazce byly fascinující. Do záhadného 
průzoru jsem byla svolná čučet a zírat celé hodiny. 
Když nad tím tak přemýšlím, později mě úplně stej-
ně upoutaly vystřihovánky z různě překládaných 
ubrousků, jejichž výsledné refrakce připomínaly 
mně známý pohled do kaleidoskopu, dávno ztrace-
ného spolu s čurací panenkou bez nožičky, psem 
Máslo a sbírkou obalů od Baja. Měli jste taky něja-
kou takovou svoji zamilovanou kratochvíli? Třeba 
ve stavebnici, domečku pro ponyho, uzoulaném 
maňáskovi, autíčku/vláčku/lodi/letadlu, plyšákovi, 
loutce, hlavolamu, ve skorooživlém cínovém vojáč-
kovi, jako v tom od Andersena? 
Pokud se vám cestou do dospěláctví také tak 
nějak poztráceli, vyhlédněte do světa a zkuste 
se vydat po stopách her a hraček mnoha generací, 
kterých je v něm nepočítaně. Ochutnávku můžete 
začít třeba v Krušnohorském muzeu hraček v Seif-
fenu (Německo, www.spielzeugmuseum-seiffen.
de/cz/spm1.htm), pokračujíce přes Muzeum hra-
ček v Menchelenu (Belgie, www.speelgoedmuse-
um.be), které je se svými 7000 metry čtverečními 
a celkem třiceti odděleními svého druhu největší 
v Evropě. A bude-li váš uzlík buchet dostatečně 
velký, pokračujte cestou necestou dál, a zastav-
te se až ve Švýcarském muzeu her v krásném 
starém hradu na břehu jezera ve městě La Tour 
de Peilz (Švýcarsko, www.museedujeu.com/site), 
kde si můžete zahrát Pachisi z Indie, Awelé z Af-
riky či Nyout z Koreje (pokud vás ovšem neod-
loudí tamní pokusná kasino herna). A kdo netrpí 
mořskou nemocí či strachem z turbulencí, může 
zkusit Národní muzeum her Strong (USA, www.
strongmuseum.org) v newyorském Rochesteru či 
veletrh hraček v Hongkongu. Virtuálně se pak mů-
žete projít po Muzeu videoher (Kybersvět, www.
vgmuseum.com).
Pohledy do světa hrátek – hledáte-li času svá-
tek – a nestačí vám kolovrátek – skýtá v pondělí 
až pátek – také Muzeum historických hraček v Be-
nátkách nad Jizerou (www2.webpark.cz/muzeu-
mhracek), Muzeum stavebnice MERKUR v Polici 
nad Metují (www.merkurpolice.cz), Muzeum hra-
ček v Rychnově nad Kněžnou (www.muzeumhra-
cek.wz.cz) nebo Muzeum hraček v Přešticích (je 

 Jan Neuman – pro bližší představení viz str. 3.

Vedoucí rubriky:

součástí Muzea historických motocyklů, www.
e-hracky.cz/zpravy/muzeum_hracek.htm). A stá-
lou expozici her a hraček má pod názvem „Bylo-

-nebylo“ i Východočeské muzeum v Zámku Par-
dubice.
A nebo ne! Než třikrát hodím kostkou, zůstaňte 
stát na čtvrtém políčku a pohleďte spolu s námi, 
na co zaměřili hledáček svého kukátka Jiří Němec 
a Jan Neuman. Čeká vás exkurz do světa cirkuso-
vé pedagogiky i okružní jízda po asociacích stu-
dujících hru. Jestli přitom zahlédnete fakíra, nebo 
draka Soptíka, to do jisté míry záleží na vaší fan-
tazii. Možná však přijde i kouzelník…

Marika Blažková

Do této rubriky přispěl:

 Jiří Němec – pro bližší představení viz str. 2.
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HRA JAKO PŘEDMĚT 
STUDIA I OCHRANY

Jiří Němec

The Association For The Study  

Of A Play (TASP)

Dnešní „pohled do světa“ vede nejprve k multidisci-
plinární organizaci, jež má jako jeden ze svých hlav-
ních cílů propagaci a rozvoj „výzkumu her“. Asoci-
ace pro studium her spolupracuje s organizacemi, 
které se zabývají podobnými aktivitami, publikuje 
informační bulletin a knižní publikace a podporuje 
výzkum v různých disciplínách. TASP vydává rovněž 
svůj sborník s názvem Play and Culture Studies 
(Studie o kultuře a hrách).
Podíváme-li se pečlivěji na celou škálu projektů, 
které TASP podporuje, najdeme pozoruhodné vý-
zkumy z nejrůznějších oblastí – chování zvířat, bi-
ologie, komunikace, filosofie, psychologie, historie,
folkloru, kineziologie, muzikologie, rekreologie a ta-
ké například sociologie. Všechny zdánlivě různoro-
dé aktivity a výzkumy jsou prezentovány na každo-
roční konferenci – ta letošní květnová sjednotila 
multidisciplinární chápání světa tématem Síla her 
(The Power of Play).

Z historie TASP 
Již v roce 1973 se na popud Alyce Taylor Cheska se-
šlo několik vědců, kteří se zabývali hrou v obecné ro-
vině. Pozvání přijalo i několik kulturních antropologů. 
Na základě vzájemných debat a především z velké 
chuti „hravých“ vyučujících a vědců, kteří pravidelně 
publikovali o hrách, se o rok později setkala v Onta-
riu z iniciativy Michaela Saltera skupina, která dala 
vzniknout organizaci s názvem The Association for 
the Anthropological Study of Play (TAASP) – Asoci-
ace pro antropologický výzkum her.
V tomto roce bylo rovněž zvoleno vedení organiza-
ce, a za oficiální datum vzniku TASP se tedy pova-
žuje rok 1974. V roce 1987 organizace změnila svůj 
název na The Assocition for the Study of a Play 
(TASP) a svoji pozici stále posiluje. Pracovní zase-
dání probíhají jak v Evropě, tak v Americe, od roku 
1988 pak pravidelně vychází nejméně jeden sborník 
ročně. Mezi neznámější publikace patří Play & Cul-
ture, Journal of Play Theory & Research a nejnověj-
ším počinem je Play & Culture Studies.
Další podrobnosti o Asociaci: www.csuchico.edu/
kine/tasp

International Play Association USA 

(IPA/USA)

Druhou americkou organizací, kterou dnes stručně 
představíme, je The American Association for the 
Child’s Right to Play (Americká asociace za právo 
dětí si hrát). Jedná se o pobočku nevládní organi-
zace IPA (www.ipaworld.org), založené v roce 1967 
v Dánsku. Americká pobočka samotná sdružuje 
a otevírá se také všem dalším organizacím, které 
podporují Deklaraci o právech dítěte, vydanou 
Spojenými národy. 
IPA/USA se v prvé řadě snaží zastřešit a spolupra-
covat s řadou klubů, spolků a organizací po celých 
Spojených státech tak, aby spolu s nimi mohla na-
plňovat svoje hlavní cíle, a to chránit, podporovat 
a rozvíjet „hru“ jako základní právo každé bytosti. 
Organizace se za dlouhou dobu svého působe-
ní přesvědčila, že hra je základním prostředkem 
pro rozvoj společenství, že napomáhá růstu kreati-
vity, individuality, sociálnímu, fyzickému i intelektu-
álnímu růstu.
Hra je, podle základních materiálů IPA/USA, zá-
kladní zkušeností, která člověka těší, emocionálně 
uspokojuje, a jako jediná lidská činnost vede k for-
mování produktivního člena společnosti. IPA/USA 
podporuje rozvoj prostředí pro hry, zdůrazňuje 
univerzální přístup ke hře nejenom v rámci volné-
ho času, vytváří a podporuje programy ke komplex-
nímu rozvoji dítěte, podílí se na výchově školitelů, 
spolupracuje na výrobě hraček a materiálů k pro-
pagaci her.

Teoretická činnost IPA/USA
Asociace vydává v angličtině čtyřikrát za rok mezi-
národní časopis PlayRights, který je v omezeném 
rozsahu k dispozici i ve španělštině. Kromě toho vy-
dává – rovněž čtyřikrát do roka – informační bulle-
tin, který je dispozici v online verzi, a to na adrese 
www.ipausa.org/newsletter.htm. Kromě vydava-
telské činnosti společnost organizuje jednou za tři 
roky významné konference, které analyzují a rozví-
její dosavadní poznání a jsou vždy dalším mezní-
kem pro vytyčení nových cílů a formulace dalších 
ambicí. Pravidelnou aktivitou Asociace jsou potom 
školení, sympozia a workshopy, konající se vždy 
na zadané téma. 
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Od roku 1979 je tato americká pobočka IPA stano-
vena jako hlavní konzultant pracovní skupiny Chil-
dren and Their Surroundings: Play and Recreation 
(Děti a prostředí: Hra a rekreace). Je rovněž vede-
na jako konzultantská organizace pro nejrůznější 
výbory pracovní skupiny OSN.
Další podrobnosti o Asociaci: www.ipausa.org

The International Council  
for Children’s Play (The ICCP)
Mezinárodní výbor pro dětské hry je poslední 
organizací „ze světa“ v tomto přehledu. Jedná 
se o instituci se sídlem v Belgii, nicméně sdružuje 
spolupracovníky z řad akademiků nejen z Evropy, 
ale i z Ameriky. Odborní biologové, historici, etno-
logové, specialisté na volný čas, psychologii, komu-
nikační strategie či sociologii se v této organizaci 
sjednotili pod heslem „Hra a hračka“.
Podobně jako u ostatních organizací, i ICCP prefe-
ruje interdisciplinární pohled na věc a zdůrazňuje, 
že hry a hračky jsou jedním z kulturních aspektů 
každé společnosti a jejich multidisciplinární nazírá-
ní a zkoumání je základním předpokladem pro udr-
žení národního kulturního dědictví. Syntézou ná-
rodních výzkumů a jejich přesahy se pak zabývají 
pravidelně pořádané konference ICCP. 
Vzhledem k tomu, že má ICCP ve svých cílech po-
měrně široce definovaný předmět zájmu, dochází
pravidelně k upřesnění cílů. Mezi ty aktuální patří: 
podpora výzkumu vlivu hry a teorie her na rozvoj 
lidské společnosti, stimulace a podpora výzkumu 
teorie hry a hračky z pohledu filosofického (civili-
zační studium), psychologického, sociologického 
(komparativní výzkum civilizací), kultura hry a pro-
středí, hra – volný čas – škola – společnost, a nako-
nec také sledování kvality hraček.

Příští konference ICCP
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Br-
ně bude v příštím roce ve spolupráci s dalšími orga-
nizacemi hostit v pořadí již dvacátou čtvrtou kon-
ferenci této organizace. Jako jedno z hlavních té-
mat byla zařazena evoluce dětské hry (her, hraček, 
herních zařízení) s ohledem na multikulturní vlivy, 
komerčně vyráběné hračky, vytržení dětí ze svě-
ta dospělých, změny v kulturách, vliv moderních 
a tradičních her a říkadel, na technologickou evolu-
ci, sociální změny, vliv tzv. západního fenoménu.
Mezi sledovaná témata bude patřit například i feno-
mén videoher a možnost jejich analýzy paradigma-
tem tradičně chápané hry. Konference se bude dále 
zaměřovat na komercionalizaci hry, snižování pro-
storu pro hru ve školských systémech a na mnoho 
dalších zajímavých příbuzných témat.

Kongres v Brně
Celosvětový kongres WORLD PLAY  
CONFERENCE, na který jste srdečně zváni 
i vy, čtenáři Gymnasionu, se uskuteční v pro-
storách Pedagogické fakulty MU ve dnech 
3.–5. 9. 2007. 

Program a další podrobnější informace budou 
postupně zveřejňovány na stránkách konferen-
ce www.ped.muni.cz/iccp a na domácí stránce 
této organizace www.iccp-play.org.

Partnerem konference je také  
Prázdninová škola Lipnice.
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Jan NeumanCIRKUSOVÁ PEDAGOGIKA

Při svých návštěvách v Německu a při čtení od-
borné literatury z oblasti zážitkové pedagogiky 
jsem se v minulých letech poměrně často setkával 
s popisy nejrůznějších aplikací cirkusového umění 
do programů volného času i do školní výuky. Zau-
jalo mě to, ale nevěnoval jsem tomu výraznou po-
zornost. Teprve před šesti léty, kdy jsem připravoval 
pro nakladatelství Portál publikaci Dobrodružné 
hry v tělocvičně, jsem začal s důkladnějším studi-
em. Část poznatků jsem využil a poměrně velkou 
část textu věnoval akrobatickým cvičením ve skupi-
nách a zařadil jsem do knížky také krátké kapitolky 
s názvem Žonglování a Cirkus v tělocvičně.
Zaujal mě také vzrůstající zájem o aplikace cirkuso-
vých aktivit. V krátkém období vznikly nové organi-
zace a různorodé projekty, které téma cirkusu a cir-
kusového umění spojovaly s volným časem, škol-
ními programy, prevencí i s prací se zdravotně po-
stiženými dětmi. Vážně se těmito projekty začali 
zabývat i odborníci na jedné z největších vysokých 
škol na světě, v Kolíně nad Rýnem. Podnětné byly 
v tomto směru diskuse s H. Michelsem (2006), kte-
rý v té době pracoval na Institutu pro vědy o vol-
ném čase a sám se na některých projektech aktivně 
podílel. Uvědomoval jsem si, že téma „cirkus“, ote-
vírá velké možnosti pro vychovatele na nejrůzněj-
ších úrovních. Nakonec mně to trochu připomínalo 
různé typy českých programů, které předcházely, 
ale hlavně v modifikovaných verzích následovaly
po uvedení hry Česká čítanka v PŠL.
Tento článek píši také proto, že stále cítím v progra-
mech využívajících cirkusové umění velké možnosti 
pro uvolnění fantazie, kreativity i motivace pro sa-
mostatnou tvůrčí práci vychovatelů i jejich svěřen-
ců. Tento názor podporují i některé mé zkušenosti. 
V následujícím textu se snažím o tomto tématu 
přinést další informace, které by zájemcům tuto 
oblast poněkud více přiblížily a pomohly v odborné 
orientaci.

Ohlédnutí do nedaleké historie

Inspirace pro napodobování cirkusového umění na-
jdeme v literatuře u nás i v zahraničí. Mnohá cviče-
ní, která by bylo možné zařadit do cirkusového umě-
ní, nacházíme i ve starších sokolských metodických 
publikacích (např. Kožíšek, 1920). Nahlédneme-li 
krátce do historie, zjistíme, že aplikace „kejklířské-
ho“ a pohybové umění zařadili do konceptu škol-
ního „přirozeného tělesného cvičení“ rakouští pe-
dagogové Gaulhofer a Streicherová už ve třicátých 
letech dvacátého století, a to jako reakci na jedno-
stranné zaměření tělesné výchovy. Zcela záměrné 
využití zkušeností z cirkusového světa v rámci vol-
nočasových aktivit dětí začaly v roce 1929, kdy je-
den z ředitelů YMCA, Roy Coble, založil v Kalifornii 
The Great Y Circus, unikátní společnost zaměřenou 
na učení dětí cirkusovým dovednostem. Tato tradi-
ce pokračuje a pod hlavičkou YMCA se každoročně 
několik měsíců připravují na amatérská cirkusová 
představení stovky dětí (více viz www.ycircus.org/
ccac.html). Nezanedbatelný vliv na rozšíření toho-
to směru měl jistě i francouzský Cirque Nouveau, 
který vznikl v sedmdesátých letech minulého stole-
tí jako metoda práce umožňující objevovat umělec-
ké talenty. Děti a dospělí byli fascinování cirkusem 
jako formou umění a ve Francii je dnes více než 150 
registrovaných škol, které pracují vedle profesionál-
ních souborů. Velkou popularitu má tento směr 
i v Norsku (viz kupř. www.kulturskoleradet.no).

Vytváření odborné disciplíny

V německé odborné literatuře se poměrně nově ob-
jevuje termín „pohybové umění“ (Bewegunskunst) 
ve spojení s „cirkusovým uměním“ (Zirkuskunst) 
(Gaal, 1994). Hned nato najdeme zajímavé slovní 
spojení cirkusová pedagogika (Zirkuspädagogik). 
Odborníci (Ballreich, 1997, Steybe, 2006) mají 
za to, že cirkusová pedagogika přebírá prvky dal-
ších oborů či oblastí, jako je „pohybová pedagogika“ 
(Motopädagogik), „sportovní pedagogika“ (Sport-
pädagogik), „pedagogika hry“ (Spielpädagogik) 
a „zážitková pedagogika“ (Erlebnispädagogik).
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Za devizu pohybových umění, a tedy i cirkusových 
her a cvičení, pak tito odborníci pokládají odklon 
od frontálního vyučování směrem k partnerskému 
a skupinovému vyučování, to, že mohou být sou-
částí projektového vyučování, i návrat zpět k mezi-
oborovému vyučování (sport, pohyb, umění, hudba, 
dramatizace, choreografie atp.).Aktivity zahrnované
pod střešní pojem „cirkusová pedagogika“ nabírají 
na popularitě koncem dvacátého století. V Němec-
ku dnes možná pracuje několik stovek pracovních 
skupin a sdružení, které připravují cirkusové akti-
vity s dětmi a mládeží. Některé odborné a vysoké 
školy zadávají na toto téma diplomové práce a při-
pravují doškolení pro učitele a vychovatele (Sahm, 
2000, Lüttmannová, 2004). Akrobatické prvky 
se uplatňují v práci s dětmi (Blume, 1998).

Co si můžeme pod tímto  
novým pojmem představit? 

Cirkusová pedagogika zprostředkovává pravidel-
ným a vysoce motivovaným cvičením nové pohy-
bové vzorce společně s dalšími výchovnými hodno-
tami, aniž by musela být pedagogická a výchovná 
práce předem zdůrazňována. Mezi cíle cirkusové 
pedagogiky patří rozvoj osobnosti prostřednictvím 
uměleckých pohybových činnosti. Dále rozvoj sku-
piny a sociálních kompetencí spočívajících ve vzá-
jemném respektu, ve schopnosti řešit konflikty
a v rozvoji kooperace a komunikace. Cílem je také 
společné učení a učení se od sebe navzájem. Cirku-
sová pedagogika se podílí rovněž na vytváření ra-
dosti ze života, kterou posiluje podíl na společném 
díle, společný podíl na prezentaci výsledků práce 
a koncentrace na prožívání všech aktivit ve volné 
atmosféře hry.
Jednotlivé cirkusové hry a činnosti různorodým 
způsobem přispívají k plnění obecně formulova-
ných cílů cirkusové pedagogiky. 
Akrobatická cvičení ve skupinách všestranně pod-
porují skupinové procesy. Je to příklad vzájemné 
spolupráce, podporuje se důvěra mezi cvičícími 
a dává se příležitost i těm, kteří při „normální“ 
sportovní výuce projevují málo zájmů. Jsou zde 
potřeba všichni – ti s větší tělesnou váhou i ti, kte-
ří jsou malí a slabí. Během pravidelného cvičení 
se zvyšuje schopnost udržet zátěž, zvyšuje se sva-
lový tonus, zlepšuje cit pro rovnováhu. 
Kouzelnictví je založeno na dovedné manipulaci 
s prsty a ve velké míře na důkladné koncentraci 
i na předvedení hereckého talentu.
Při žonglování, házení a chytání se rozvíjí přesnost 
pohybů, zlepšuje se koordinace ruka-oko, rozvíjí 
se cit pro čas a rytmus, je to trénink rovnováhy, 
rozvíjí se reflexy, pohybové a výrazové chování,
koncentrace pozornosti. Díky zlepšující se reakční 
schopnosti a zpřesňování pohybů se získává vyšší 
kontrola nad polohou těla a končetin. Žáci se při 
tom učí analyzovat chyby a nalézat vlastní cesty při 
řešení problému. Nutnost stálého opakování posi-
luje i frustrační toleranci. Podporuje se propojení 
mezi levou a pravou hemisférou.
Rovnovážná cvičení vyžaduji přesnost pohybu 
a zvýšený cit pro rovnováhu. V akci je celé tělo 
a nutným předpokladem je maximální soustředění 
na výkon. Patří sem taková cvičení, jako je chůze 
po laně, jízda na jednokolce, balancování na prkně, 
míči či válci. Nároky jsou kladeny také na zajíma-
vou choreografii i na spolupráci s ostatními členy
skupiny. Je také nutná vytrvalost při cvičení. 
Fakírská cvičení obvykle zahrnují různé triky s oh-
něm či ležení na prkně s hřebíky. Vše vyžaduje se-
bedisciplínu, odpovědný přístup žáků a uvědomo-
vání si nebezpečných situací. 
Klaunovství. Klauni vytvářejí správnou cirkusovou 
atmosféru a propojují jednotlivá cirkusová čísla. Vy-
žaduje to improvizační talent i určitou dávku herec-
tví. Mnoho improvizací probíhá pantomimicky. 
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Organizace, média a rekvizity. Aby cirkus vůbec 
fungoval, musí všichni společně dbát na připrave-
nost prostředí (manéž, hlediště i občerstvení), vol-
bu kostýmů a převleků, připravenost nejrůznějších 
pomůcek, líčidel a výběr působivého hudebního 
doprovodu.
Cirkusové vystoupení. Příprava cirkusových vy-
stoupení přispívá k samostatnosti a k sebekontrole. 
Ke zvládnutí mnohých cirkusových disciplín je také 
potřeba budování vnitřní rovnováhy. Pomáhá to 
k budování realistického vlastního obrazu a reálné-
ho sebeoceňování. Prožívají se nové formy pohybu, 
zlepšuje se přizpůsobivost, odbourává se strach, 
zmenšuje se pocit stresu z učení a zkoušek. Při 
pohybových improvizacích a při přehrávání situací 
účastníci her prožívají a učí se ovládat emoce. Cir-
kusové představení, nácvik a závěrečné vystoupení, 
to vše je dílem společné práce všech zúčastněných. 
Je to výborná možnost poznávat druhé lidi za růz-
norodých okolností. Je to přirozená cesta, jak učit 
mladé lidi, aby vlastní spolehlivostí přispěli k roz-
voji spolehlivosti druhých. Toto poznání je možná 
jedním z nejvyšších cílů cirkusu.

Plnění hlavních cílů

Když mluvíme o cirkusu v souvislosti se zážitkovou 
pedagogikou a tvořivostí, je jistě zřejmé, že se ne-
může jednat o nejvyšší artistické výkony. Pro kaž-
dého účastníka musí být vypracovány individuální 
cíle. Přes rozvoj všech pohybových dovedností, přes 
usilovný trénink a znalost mnoha cirkusových triků, 
spočívá největší síla cirkusové pedagogiky v tom, 
že musí přinášet všem zúčastněným radost a zá-
bavu. Znovu lze připomenout, že tím hlavním není 
perfektně inscenovat show, ale umožnit účastníkům 
zkušenost vytvořit něco vlastního a za to sklidit 
uznání a potlesk. To posiluje sebevědomí a pomáhá 
utvářet osobnost. Děti a mládež zde získávají šanci 
tvořivě uchopit téma „cirkus“ a připravit divákům 
stejné zážitky jako ve skutečné manéži.

Různé podoby a aplikace

Do rozrůstajícího se hnutí cirkusové pedagogi-
ky se zapojily také alternativní školy (waldorfské 
a montessoriovské), které aktivity spojené s pohy-
bovým uměním zařadily do výuky žáků již před mno-
ha léty (Scholze, 2004). Existuje řada cirkusových 
projektů pro základní školy. Takový projekt musí 
trvat nejméně týden. Třídy jsou rozděleny do dvou 
až tří pracovních skupin, přičemž je výhodné pro-
míchat žáky 1. a 2. třídy a žáky 3. a 4. třídy. Každý 
den jsou tomuto projektu věnovány dvě praktické 
hodiny a další dvě hodiny zaměřené na téma „cir-
kus“. V sobotu se pak koná cirkusové představení 
pro celou školu (Steck, 2006). 
Podobné týdenní programy jsou připravovány i bě-
hem letních prázdnin (Hälsig, 2006). V mnohých 
spolkových zemích se již řadu roků vytvářejí pra-
covní skupiny a organizace, které pořádají různé 
druhy setkávání a festivalů dětských cirkusových 
skupin (Norhein – Westfalen, Niedersachsen, Ber-
lín – Brandenburg). V posledních letech vznikla po-
dobná iniciativa také ve spolkové zemi Schleswig-
-Holstein, kde pracuje více než 20 dětských a mlá-
dežnických cirkusových skupin a kde se vytváří 
nová tradice pravidelných dětských cirkusových 
festivalů (www.stiftung-jugendarbeit.de).
V tomto roce se připravují semináře, které se bu-
dou zabývat využitím metod cirkusové pedagogiky 
i ve školkách (www.aim-ihk.de). Před časem vznikl 
v sousedním Rakousku pod názvem Kaos (www.
kaos.at) první dětský cirkus. Pro děti, které se dob-
rovolně přihlásí, to znamená tvůrčí a objevnou prá-
ci vyžadující celou osobnost dítěte. Koncem školní-
ho roku předvádějí v závěrečných vystoupeních své 
umění. Cirkusové umění dětí a mládeže podporuje 
v Rakousku Institut für Spiel- und Sporttechnolo-
gie, který nabízí mimo jiné různé typy jednokolek, 
létající hrazdy, žonglovací materiál, různé druhy lan, 
akrobatické žebříky atp. 
Informace o „cirkusové pedagogice“ se v posledním 
období objevují také ve vzdělávání „outdoorových“ 
trenérů (www.seminarportal.com.html).
V roce 2002 byl v rámci Programů Sokrates při-
praven projekt Comenius 2.1., který rozpracovává 
výukový program pro další vzdělávání cirkusových 
pedagogů pro volný čas v oblasti „Pedagogiky 
a metodiky artistických disciplín“.
Zajímavý je příklad projektu Cirkus Wunderland 
(Gaal, 1994). Klasický školní program, který byl 
v rámci projektu zpracován, lze stručně popsat 
takto: úvodní předehra školní kapely, balancování 
na kouli, vystoupení žonglérů, scénka prvního klau-
na – vtip s ředitelem, vystoupení akrobatů, vystou-
pení kouzelníka, scénka druhého klauna, artisté 
na kolech, vystoupení smolaře s klarinetem, akro-
bati z Číny, klaun číslo tři, pantomima s imaginární-
mi balóny, klaun číslo čtyři, orientální tanec – břišní 
tanec, kouzelník s ohněm, finální rozloučení všech
účinkujících s nafukovacími balónky, mýdlovými 
bublinkami a zázračnými svíčkami.
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Úspěchy projektu Cirkus Wunderland, který začal 
v roce 1988, a nadšený ohlas velkého cirkusového 
festivalu konajícího se v roce 1991 v rámci „Dne 
hry“ v olympijských prostorách v Mnichově, silně 
zapůsobili na bavorské ministerské úředníky. Povo-
lali organizátora projektu Josefa Gaala, aby s další-
mi experty integroval myšlenku cirkusu do nového 
sportovního předmětu „Pohybové umění“, zařaze-
ného do diferencovaného vyučování sportu a těles-
né výchovy. Tak byl tento předmět včleněn do výuky 
na bavorských gymnasiích (1992), reálkách (1994) 
a základních školách (1995).
Předmět „Pohybové umění“ (Gaal, 1994) je zdůvod-
něn z hlediska zdraví, smyslu pro „fair play“, koope-
race a vztahu k prostředí. Různé druhy pohybového 
umění zařazené do vyučování představují pro mno-
ho žáků nové podněty, spojené s novostí aktivit a po-
můcek i s nároky na jejich ovládání. Prvky pohybové-
ho umění velmi dobře rozvíjejí motorické schopnosti, 
diferencované vnímání vlastního těla, a posilují sebe-
důvěru. Zlepší se také specifická koordinace a kondi-
ce. Vyžaduje se zvládnutí techniky pohybového diva-
dla, pantomimy a cirkusového umění (žonglování, 
jízda na jednokolce, akrobacie). Výběr a kombinace 
různých technik pomáhají žákům rozvinout vlastní 
výraz a kreativitu. V teorii se rozšíří znalosti odborné 
mluvy, kulturních dějin a práce s médii.

Závěrečné poznámky

Zajímavé je zjištění učitelů, že i přes náročná cvičení 
přitahují cirkusové hry mnoho žáků a mladých lidí, 
které nedokázal oslovit sportovní program ve škole 
či klasická nabídka sportovních svazů. Řada údajů 
nasvědčuje tomu, že projekty spojené se začleně-
ním cirkusového umění do práce s dětmi a mládeží 
nacházejí oblibu nejen v Německu, ale po celém 
světě. Předměty a dílny spojované s „cirkuso-
vým uměním“ můžeme považovat za školu života 
pro děti a mládež. Do skutečného života je možné 
přenést pozitivní tělesné pocity, zlepšit si svoji mo-
toriku a koordinační schopnosti, získat cit pro rov-
nováhu, odkrýt vlastní talent, ovládnout působivé 
dovednosti hravým způsobem, prožít situaci „být 
ve světle ramp“, získat odvahu, sebejistotu a radost 
prostřednictvím vlastního výkonu, odčerpat pohy-
bový neklid, rozvinout své tvořivé síly a smysluplně 
prožívat volný čas ve společnosti.

(K obdobné tematice u nás viz G5, 70–73, případně 
také 78–80).
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DOMÁCÍ  
HŘIŠTĚ
Předvečer velkých výročí
Zvláštností roku, který zanedlouho přijde, budou 
tichá či halasná výročí mající přímý vztah k zážit-
kové pedagogice a českému duchovnímu hnutí 
výchovy v přírodě. Právě v předvečer těchto vý-
ročí stojí za to o nich přemýšlet. Naše současné 
konání vyrůstá z historických kořenů, na  nichž 
tvořivě rozvíjíme jedinečnou cestu výchovy – čes-
kou zážitkovou pedagogiku. Co vše tedy můžeme 
oslavovat v roce 2007? 
Bude tomu 190 let od doby, kdy se narodil ame-
rický filosof a znalec přírody, bojovník za lidská
práva Henry David Thoreau, a uplyne 160 let 
od jeho úžasného 24 měsíčního experimentu, 
v rámci něhož žil ve vlastnoručně zbudovaném 
srubu u jezera Walden a prokázal, že člověku po-
stačí pracovat 60 dní v roce, aby se uživil. Zkuše-
nosti a prožitky později popsal ve své nejslavnější 
knize Walden aneb Život v lesích. Před 150 lety 
se narodil sir Rober Baden-Powell of Gilwell, za-
kladatel světového skautingu. Před 125 lety vznik-
ly v Glasgow Boy Brigades – Chlapecké brigády, 
předchůdci skautingu anglického. Dalším výročím 
bude uplynutí 120 let od narození průkopníka 
Lesní moudrosti v Čechách Miloše Seiferta – Wo-
owotanna, zakladatele prvních kmenů Lesní 
moudrosti, překladatele knih E. T. Setona, J. Rus-
kina a autora knihy Přírodou a životem k čistému 
lidství. Příležitost ke slavení znamená také výro-
čí 105 let od vzniku prvního kmene Woodcraft 
Indians, kmene Modravých volavek v Cos Cob 
ve státě New York. Největším svátkem roku 2007 
bude však právě 100. výročí založení světového 
skautingu, za počátek jehož historie se považuje 
první pokusný tábor Baden-Powella a jeho přítele 
McLarena s dvaceti chlapci na ostrově Brownsea, 
kde zněla legendární zulská píseň Inqonyamu. 
U nás v Čechách budeme slavit 100. výročí naro-
zení spisovatele Jaroslava Foglara (k této mimo-
řádné příležitosti chystáme sborník, který vyjde 
v příštím roce jako 1. svazek dlouho zvažované 
Knihovničky Gymnasion), autora Rychlých šípů 

Radek Hanuš – pro bližší představení viz str. 2.

Do této rubriky přispěli:

Mgr. Petr Soják (1976), odborný asistent 
na Katedře sociální pedagogiky Peda-
gogické fakulty Masarykovy univerzity, 
předseda občanského sdružení Educa-
tio, jednatel – Apro2outdoor (outdoor 

& sport training) – sdružení fyzických osob-lektorů 
a manažerů. sojak@educatio.info

Vedoucí rubriky:

a téměř tří desítek knih, jako Boj o první místo, 
Hoši od Bobří řeky, Záhada hlavolamu, Stínad-
la se bouří, Tajemná řásnovka, Chata v Jezerní 
kotlině, Pod Junáckou vlajkou…, významného 
skautského vůdce legendárního oddílu Pražská 
dvojka, v jehož čele stál od roku 1927. Oslavíme 
však také 70 let, která uběhla od vzniku světové 
pedagogické rarity – jedinečných Foglarových čte-
nářských klubů zaměřujících se originálním způ-
sobem na výchovu mládeže ve věku od 10–15 let, 
jež byly založeny a inspirovány časopisem Mladý 
hlasatel. V roce 2007 budeme slavit rovněž 95. 
výročí od založení Junáka a prvního kmene Les-
ní moudrosti Děti živěny u nás. Opomenout by-
chom neměli ani 40 let od vzniku oddílu Zálesák 
pod tehdejším Svazarmem (Svazem pro spolu-
práci s armádou), a pak také 30. výročí založení 
Prázdninové školy Lipnice, které představuje 
vyvrcholení snah experimentálního období prv-
ní poloviny let sedmdesátých o hledání nových 
a moderních forem výchovy a pobytu v přírodě… 
Na konferenci, jež v příštím roce proběhne k to-
muto výročí, jste zváni už dnes.

Radek Hanuš

Mgr. Jan Kolář (1978), odborný pracov-
ník Psychologického ústavu Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity – Akade-
mického centra poradenství a supervize, 
člen výkonného výboru a lektor občanské-

ho sdružení Educatio. jankolar@phil.muni.cz

Edukace and education are words which are in-
cluded in the name of the civic association from 
Brno which works with the experientially peda-
gogical development. Its work will be described 
by Petr Soják and Jan Kolář. The Professional 

Association for Experiential Education is an or-
ganisation of experiential education companies 
and institutions of higher education in the Czech 
Republic and Slovakia. Its goals, sense and vi-
sion are introduced in the text by Radek Hanuš. 
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
EDUCATIO – POSTARU, 
A PŘESTO JINAK

Educatio 
Tř. Tomáše Bati 3329 

760 01 Zlín 
www.educatio.info 

Petr Soják

Jan Kolář

Zájem o aktivity orientované na rozvoj osobnostní 
kompetence pracovníků tzv. pomáhajících profesí 
v současnosti viditelně roste, a neděje se tak jen 
v souvislosti se zjevnou a stále naléhavější potře-
bou využití intervenčních metod a postupů za-
ložených na schopnosti reflexe a sebereflexe jak
klientů, tak i nás, coby samotných nositelů těchto 
intervencí.
Nejinak je tomu také v oblasti profesní přípravy 
pedagogických pracovníků v nejširším slova smys-
lu. Např. Kraus (1999) v této souvislosti považuje 
za bazální dispozici účinného a efektivního výkonu 
pedagogického pracovníka naplnění předpokladu 
zralé, prosociálně orientované osobnosti bez neuro-
tických či psychopatických rysů, osobnosti schopné 
sebereflexe vlastního jednání a rozhodování a záro-
veň osobnosti otevřené novým podnětům, motivo-
vané k práci na sobě a ochotné podstoupit různo-
rodé formy supervize své vlastní činnosti. 

Jak jsme na tom?

Leckdo by jistě očekával podchycení zmíněných po-
žadavků ve fázi počáteční profesní přípravy peda-
gogů. Dlouhodobě se však ukazuje, že něco jiného 
je přání, a něco jiného reálná skutečnost. Kupří-
kladu Kolář (2005) ve své práci poukazuje na vý-
sledky provedených empirických šetření, z nichž 
vyplývá, že jakkoli se v oblasti rozvoje osobnostní 
kompetence budoucích odborníků během uplynu-
lých šestnácti let již mnohé podařilo, stále se ne-
daří situaci optimalizovat plnohodnotně, a navíc 
na plošné úrovni. Jistým příslibem by, zdá se, mohl 
být živelně se rozvíjející systém dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků (dále jen DVPP), který 
v souladu s koncepcí celoživotního učení dovolu-
je již graduovaným pedagogickým pracovníkům 
neztratit kontakt s vlastním kariérním rozvojem. 
Záměrně nezodpovězenou však ponecháváme otáz-
ku, zda mohou mít aktivity zaměřené na rozvoj 
osobnostní kompetence, realizované v rámci DVPP, 
ambici eliminovat nedostatky ve fázi počátečního 
vzdělávání.

Kde bychom chtěli být?

Výše popisovaná situace se stala primárním pod-
nětem pro vznik občanského sdružení Educatio, 
které ve spolupráci s Pedagogickou a Filozofickou
fakultou Masarykovy univerzity v Brně začalo re-
alizovat několik vlastních projektů, směřovaných 
do námi vnímaných problematických oblastí pro-
fesní přípravy. Ústředním cílem aktivit Educatia je 
zprostředkování sebezkušenosti a sebepoznání bu-
doucím a stávajícím pedagogickým pracovníkům 
s úmyslem přispět ke zvýšení jejich schopnosti 
objektivní (či spíše objektivnější) reflexe sociálních
dějů, probíhajících v rámci výchovně vzdělávacího 
procesu, a schopnosti účelné a adekvátní interven-
ce do pedagogického prostředí, týkající se takových 
oblastí, jako jsou podpora prosociálního chování 
žáků a studentů, optimalizace školního a vyučova-
cího klimatu, prevence sociálně patologických jevů, 
autentická a efektivní komunikace s žáky a stu-
denty, skupinová práce, týmová spolupráce apod. 
Domníváme se totiž, že pedagog a vůbec všichni 
odborníci působící v tzv. pomáhajících profesích 
v kontaktu „face to face“ se svým klientem dispo-
nují především jedním nástrojem, a tím jsou oni 
sami – jejich osobnost (Prokopová, 2000). Lze si 
ale představit profesionální aplikaci tohoto nástro-
je bez předchozího a pečlivého nastudování „návo-
du k jeho použití“? 

do
m

ác
í h

řiš
tě

http://www.velkyvuz.cz/


76

Proč vlastně?

Chceme-li se vyznat v osobnosti druhých, měli by-
chom umět vnímat rovněž osobnost naši vlastní. 
Spilková (2004) v tomto kontextu považuje porozu-
mění sobě samému za základní cestu k pochopení 
druhých. Schopnost sebereflexe, sebeuvědomování
zároveň vnímá jako důležitou podmínku pro au-
toregulaci a úsilí o vnitřní rozvoj. To vše předpo-
kládá dostatečný prostor pro otázky typu: Kdo 
jsem? Jaký jsem? O co usiluji? Čeho se obávám? 
Co umím, a s čím mám naopak problém? Nakolik 
jsem sám sobě a okolí čitelný? apod. 
Hovoříme-li tedy o rozvoji osobnostní kompetence 
v pojetí Educatia, máme na mysli aktivity zaměřené 
na posílení způsobilosti pedagoga účinně a efektiv-
ně využít ve výchovně vzdělávacím procesu sebe 
sama, a to v celé šíři své osobnosti. Ve své ideální 
podobě tato způsobilost zahrnuje především schop-
nost sebereflexe s cílem dosáhnout objektivního ná-
hledu na sebe samého, při vědomí všech možných 
souvislostí, hranic a možností, předností i slabin, 
a to nejen v rovině individuální, ale rovněž v širším 
sociálním kontextu. Osobnostně kompetentní pe-
dagog je v tomto ohledu zralou a emočně stabilní 
osobností s vyřešenými vnitřními konflikty, orientu-
jící se ve vlastních motivacích a způsobech chování, 
rozumějící sociálním interakcím, k nimž v pedago-
gické realitě dochází či může docházet, a efektivněji 
se učící, jak v nich intervenovat (Kolář, 2005, 11). 

Naše cesta?

Během více než pětiletého úsilí o posílení osobnost-
ní kompetence pedagogických pracovníků dospělo 
Educatio ke koncepci třífázového vzdělávání, v je-
jímž rámci probíhají více či méně všechny dílčí akti-
vity jednotlivých projektů. Jádro celé koncepce není 
přitom v našich krajinách žádnou výraznou inovací, 
je odvozeno z modelu tradiční osobnostní přípravy 
psychoterapeutů – sebezkušenostních výcviků typu 
SUR. Postupem času jsme totiž dospěli k závěru, 
že co se týče osobnostní přípravy budoucích psycho-
terapeutů a přípravy budoucích pedagogů, existují 
styčné body, jež jsou pro obě profese prakticky shod-
né. Jedná se především o shody v oblasti cílů této 
přípravy (primární je získání schopnosti sebereflexe,
sebepřijetí, nácvik identických sociálních dovednos-
tí umožňujících odborné vedení sociální skupiny 
a práci s jednotlivcem a patřičné upevnění celého 
konceptu, popř. jeho poopravení, prostřednictvím 
kvalitní a v několika rovinách probíhající supervi-
ze; psychoterapeutický akcent je pro nás až oblast 
druhotná, týkající se spíše hloubky záběru nežli 
obsahového či strukturálního uspořádání). V souvis-
losti s tím se domníváme, že je možné, ba dokonce 
žádoucí, těchto cílů dosahovat podobným způso-
bem, samozřejmě s ohledem na specifika prostředí,
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v němž vysokoškolská příprava pedagogů probíhá. 
Inspirujeme se tedy především dlouhodobostí pro-
cesu, jeho logickou, jasnou a přehlednou strukturou 
podloženou gradačním principem (od role účastníka 
do role vedoucího skupiny), ideou odborného vedení 
skupin (každý lektor je současně rovněž absolven-
tem některého z výcviků, navíc pod permanentní su-
pervizí), individuálním přístupem (proces osobnost-
ního růstu je striktně individuální záležitost, která je 
v průběhu výcviku zohledňována) a rovněž účinným 
a efektivním propojením teorie s praxí (teoretická 
příprava je okamžitě přenesena do praktické, navíc 

„zážitkové“ aplikace).
Osobnostní příprava pedagogických pracovníků je 
v režii Educatia realizována v následujících třech 
modulech: 

• Sebezkušenostní – cílem je sebezkušenost, se-
bepoznání, zlepšení sebepojetí, nalézání svého 
osobního potenciálu, zvládání stresu apod.

• Interakční – cílem je optimalizace sociálních do-
vedností jako komunikace, kooperace, asertivity, 
mediace, „řeči těla“, sebeprezentace a vystupo-
vání, sociální a emoční inteligence apod.

• Nácvikový – cílem je nácvik vedení skupiny 
pod přímou supervizí účastníků a lektorů, a to 
v bezpečném prostředí studijní skupiny ještě 
před kontaktem s bezprostřední pedagogickou 
realitou.

Do uvedeného modelu jsou zasazeny prakticky 
všechny aktivity, které Educatio v rámci několika 
svých projektů nabízí. Jednotlivé kurzy a semináře 
se navíc pokoušíme účelně fragmentovat tak, aby 
měly možnost oslovit jak studenty pedagogických 
disciplín, tak již graduované odborníky usilující 
o doplnění či rozšíření své kvalifikace. Zmíněná
fragmentace dílčích aktivit umožňuje, mimo jiné, 
jednak absolvování komplexního vzdělávacího 
programu, ale rovněž účast v jeho vybraných čás-
tech, čímž umožňujeme zájemcům „ochutnávku“ 
specifických činností s cílem inspirace, motivace či
nasměrování na další možnou nabídku ve zvolené 
oblasti (Soják, 2004).

Literatura:
• Kolář, J. (2005). Rozvoj osobnostní kompetence budoucích 

pedagogů. Diplomová práce. Brno: Filozofická fakulta Masa-
rykovy univerzity.

• Kraus, B. (1999). Profese učitele a sociálně pedagogická 
činnost. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

• Prokopová, A. (2000). Jak se zraje budoucím pedagogům. 
In Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností (pp. 
199–206). Brno: Paido.

• Smékal, V. (2002). Psychologie osobnosti. Praha: Grada.
• Spilková, V. (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. 

Brno: Paido.
• Soják, P. (2004). Educatio o.s. – Výchova a vzdělávání osob-

nosti v pedagogických a pomáhajících profesích působících 
v rezortu MŠMT. In SOCIÁLIA 2004 (pp. 364–373). Hradec 
Králové: Gaudeamus.

Co dodat?

Educatio prostřednictvím svých aktivit neusiluje 
o hledání a vytváření „ideální“ osobnosti (stojíme 
přece nohama na zemi), stejně tak se nesnaží o ná-
pravu osobnostních nesouladů (k tomu postrádáme 
mandát i chuť – naším heslem je podpora). Pozná-
ní sebe sama je důležitým předpokladem k přijetí 
zodpovědnosti za to, co dělám, a co svým jednáním 
způsobuji. Vede k úsilí o vnitřní rozvoj ve smyslu 
lidského i profesního. Cílem je tedy vzbudit potře-
bu „pracovat na sobě“ a ověřit si, jak reaguji a jak 
budu reagovat na měnící se podmínky v okolí, v za-
městnání apod. Vždyť jak říká Smékal (2002, 33): 
Osobností se člověk nerodí, ale postupně se jí 
stává a je pro něj úkolem. Osobnost není jednou 
provždy daný stav nebo dosažený stupeň vývoje, 
ale proces, neustálý rozvoj a utváření determinant 
našich činů. (…) Jen ti, kdo nerealizují své činy uvě-
doměle a jako své vlastní a raději napodobují (což 
je pohodlnější), zůstávají stát na místě. (…) Člověk, 
který přestane uvědoměle hledat a uskutečňovat 
svou životní dráhu, může přežívat jako organis-
mus, ale jeho osobnost odumírá.

Další informace o činnosti Educatia a jeho jednotli-
vých projektech naleznete na www.educatio.info.
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PSZV – ZKRATKA, KTEROU 
BYSTE MĚLI ČASTO SLÝCHAT

Radek Hanuš

Univerzita Karlova, FTVS 
José Martino 31

Praha 6-Veleslavín 16252
www.pszv.cz 

info@pszv.cz, info@pzzv.sk

Profesní sdružení  

pro zážitkové vzdělávání – PSZV

Letošního 5. září 2006 začala oficiální kampaň Pro-
fesního sdružení pro zážitkové vzdělávání – PSZV. 
Cílem této kampaně bylo informovat veřejnost 
o existenci sdružení i o jeho cílech, smyslu a úko-
lech. Pro podstatnou část veřejnosti je to nová 
skutečnost, která má ovšem hlubší kořeny, než by 
se na první pohled mohlo zdát. 
Jde o logické vyústění dlouhodobějšího vývoje. Vli-
vem několika souběžně působících faktorů vznikla 
situace, která vedla zástupce všech nejdůležitěj-
ších zážitkově vzdělávacích organizací v ČR a SR 
ke společnému rozhodnutí. Proto byli na jaře 2004 
svoláni představitelé vzdělávacích outdoorových fi-
rem a odborných univerzitních pracovišť FTVS UK 
Praha a FTK UP Olomouc do Bratislavy na festival 
Hory a mesto, kde v rámci konference o dalším 
vývoji outdoorového vzdělávání započali disku-
si o tom, jak reagovat na nově vznikající situaci 
ve společnosti? Od dubna 2004 se zakládající čle-
nové intenzivně scházeli, aby v pracovní atmosféře 
hledali odpovědi a řešení na vývojové tendence. Vý-
sledkem těchto setkání byla vzájemná shoda a spo-
lečný záměr založit Profesní sdružení pro zážitkové 
vzdělávání. Záměr se naplnil 5. září 2005 v Praze. 
Toto datum bylo po roční přípravné fázi vybráno 
i jako datum oficiální prezentace v roce 2006. Mezi
tím PSZV vytvořilo svůj Etický kodex s Prováděcími 
předpisy, začala pravidelně pracovat Bezpečnostní 
komise a vytvářel se web. 

Hlavní důvody vzniku
1. Ekonomický rozvoj stimuluje v prostředí ČR a SR 
obrovskou potřebu efektivně vzdělávat a rozvíjet 
své vlastní lidi v organizacích. Zahraniční zkušenost 
nadnárodních firem s touto metodou vzdělávání
a rozvoje, empirické výsledky outdoorových trénin-
ků, které přesvědčily i domácí firmy a organizace,
hledání adekvátních a účinných metod pro řešení 
nově vznikajících problémů, ale i módnost tohoto 
způsobu vzdělávání způsobily, že vznikl obrovský 
hlad a poptávka po outdoorovém (nově zážitkovém) 
vzdělávání.
2. Dynamický vývoj incentivního cestovního ruchu, 
který se po roce 2001 rychle etabloval za podpory 
Ministerstva pro místní rozvoj (granty, legislativa). 
Evropská komise doporučovala České republice 
už v době přístupových rozhovorů o členství v EU, 
aby rozvinula tuto oblast cestovního ruchu, jakožto 
velmi perspektivní tržní niku pro ČR. V současnosti 
působí na českém i slovenském trhu několik desítek 
incentivních firem, které slova prožitek, zážitek či te-
ambuilding a outdoor velmi často využívají, tak jako 
obecného povědomí o zážitkové pedagogice. Svoji 
činnost podporují časopisy COOT, Zóna, Event&Pro-
motion, Všudybyl atd.
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Čestný člen
Doc. PhDr. Jan Neumann, CSc.

Řádní členové
• Alpinautic, s.r.o.

• Česká cesta – Outward Bound, s.r.o.
• Maxmann Consulting, s.r.o.

• New Day Marketing, s.r.o.
• Project Outdoor, s.r.o.

• Project Outdoor Slovakia, s.r.o.
• Odyssey P.E.N., s.r.o.

• Outdoor management training, s.r.o.
• Štúdio zážitku o.s. – Outward Bound Slovakia

• Fakulta tělesné kultury  
• Univerzity Palackého v Olomouci
• Fakulta tělesné výchovy a sportu  

Univerzity Karlovy v Praze

Přidružený člen
• Adventura s.r.o. jako nástupnická organizace 

Adventura Teambuilding s.r.o.

Předseda Výkonné rady 
Ing. Jan Hruška 
Alpinautic, s.r.o. 

Místopředsedové Výkonné rady 
Mgr. Jiří Uher 

Česká cesta – Outward Bound, s.r.o. 
PhDr. Peter Benkovič 

Maxmann Consulting, s.r.o. 

Členové Výkonné rady
PhDr. Dušan Bartůněk 

FTVS UK v Praze 
Bohdan Fuka 

Odyssey P.E.N., s.r.o. 
Mgr. Tamara Greksáková 

 Project Outdoor Slovakia, s.r.o. 
RNDr. Jiří Kratochvíl 
FTK UP v Olomouci

Dozorčí rada
Předseda – Mgr. Radek Tejc 

 Outdoor management training, s.r.o.
PaedDr. Dušan Simoník 

Štúdio zážitku – Outward Bound Slovakia, o.s.
Vladimír Pešek 

New Day Marketing, s.r.o.

Smírčí rada
Předseda – Mgr. Radek Hanuš 

Project Outdoor, s.r.o.
Bc. Jan Marek 

Česká cesta – Outward Bound, s.r.o.
Mgr. Art. Lucia Obenau 

Project Outdoor Slovakia, s.r.o.

3. Firmy zaměřené na full marketing, kongresovou 
turistiku, public relations a také outdoorové cestov-
ky, střediska volného času, sportovní centra a školy, 
rekreační outdoor centra či esoterická společenství 
objevily v oblasti outdoorových aktivit obrovskou 
příležitost pro své další možné působení a ekono-
mický rozvoj. 
4. Vzdělávací organizace, především „indoorového“ 
typu, objevily pro svou klientelu v outdoorovém 
vzdělávání další možnost svého působení. Svou čino-
rodou aktivitou a zájmem v této oblasti jednoznačně 
potvrdily, že jde o oblast zajímavou a do budoucna 
velmi perspektivní.
5. Působením magisterského programu Manage-
ment životního stylu katedry rekreologie FTK UP 
v Olomouci a také specializací v rámci studia oboru 
tělesná výchova na katedře turistiky a sportů v pří-
rodě FTVS UK v Praze se začali objevovat odborníci, 
vybavení praktickými dovednostmi a metodickými 
návody, kteří hledají uplatnění v oblasti zážitkově 
zkušenostního vzdělávání. K těmto školám se po-
stupně připojila i univerzitní pracoviště v Hradci 
Králové, Liberci, Ostravě, Ústí nad Labem. 
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6. Nejednotná, neodborná argumentace, dojmologie, 
mýty a matení pojmů, chybějící přehlednost. Téměř 
až pravidlem se stala skutečnost, že každá organiza-
ce působící v zážitkovém vzdělávání přiřazuje k stej-
ným obsahům a postupům jiné pojmy a odůvodnění, 
a to bez nutného teoreticko-metodického vybavení. 
7. Jednotné bezpečnostní standardy a pojištění. Růz-
ná zákonná opatření a předpisy (ať už na národní či 
evropské úrovni) vyžadují návrh a přijetí jednotné 
metodiky v bezpečnosti a legislativě. Tato potřeba 
musí být iniciativou „zainteresovaných“ subjektů. 
Jinak dojde k značně negativním zásahům ze strany 
státní správy. Proto je nutné, aby odborná univer-
zitní pracoviště ve spolupráci se zážitkově vzděláva-
cími organizacemi předložily společný návrh řešení 
a současně se aktivně účastnily nejrůznějších legisla-
tivních jednání na ministerstvech školství, životního 
prostředí, místního rozvoje a komunikovaly s minis-
terstvem obchodu a ČRDM.
8. Projekt APOCu – Asociace profesionálních outdo-
or center, která vznikla v roce 2000, nezískal důvěru 
klientské veřejnosti, odborných univerzitních praco-
višť, ani členskou podporu zážitkově vzdělávacích 
firem.
Tyto faktory vedly k tomu, že vzniklo společné vědo-
mí a atmosféra otevřené spolupráce, což vedlo k de-
finování poslání, stanov a hlavních úkolů činnosti
Profesního sdružení pro zážitkové vzdělávání. Jeho 
posláním je: 
• reprezentovat obor zážitkového vzdělávání
• budovat dobré jméno oboru a aktivně jej  

propagovat 
• sdružovat firmy působící na česko-slovenském

trhu v oblasti zážitkového vzdělávání
• kultivovat obor zážitkového vzdělávání
• podporovat a chránit zájmy svých členů 
• garantovat dodržování etických pravidel 
• vytvářet platformu pro diskusi  

na odborná témata 
• podporovat rozvoj členských organizací
• prostřednictvím činnosti jednotlivých členských 

organizací nastavovat standardy služeb poskyto-
vaných v oboru zážitkového vzdělávání

• garantovat kvalitu nabízených služeb členských 
subjektů prostřednictvím certifikace

• podporovat výzkum a vzdělávání v rámci oboru

PSZV sdružuje právnické osoby poskytující vzdělá-
vací služby s využitím metod zážitkové pedagogiky. 
Od svých členů vyžaduje dodržování profesionálních 
a etických standardů. Reprezentuje zájmy svých 
členů vůči úřadům státu, stávajícím i potenciálním 
klientům, odborné veřejnosti a mezinárodním orga-
nizacím. 
Vytváří platformu pro diskusi a řešení společných 
odborných a jiných problémů, pečuje o rozvoj obo-
ru a vzdělávání svých členů, a organizuje za tímto 
účelem výzkum, semináře, konference a nejrůznější 
odborná setkání. Je otevřeným společenstvím, které 
bude usilovat o spolupráci s dalšími zážitkově vzdě-
lávacími organizacemi.
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The dramaturgy column brings Petr Kubala’s 
reflection on the topic of games versus real situ-
ations on Outward Bound courses – the author 
builds on his remarkable experience as an in-
structor on Outward Bound expedition courses 
in Africa and the USA.
Roman Šantora’s article examines the relation-
ship between a game and scouting and the way 
of using a game in the scouting movement. He 
attaches one of the ‘forgotten’ games from Vaca-
tion School Lipnice.

Author of several legendary games Milena Hol-
cová (traveller and writer), brings a new game 
Escape in manacle. In the following short dia-
logue Milena describes her experience with mak-
ing new games.

DRAMATURGIE
Občas mám z některých věcí těžkou hlavu. A tu 
ke mně přicházejí „dobří rádcové“ a zahrnují mě 
větami typu: Neber si to tak…, Vzmuž se! nebo 
Ber to jako hru!…
Poslední rada není špatná. Párkrát jsem ji vy-
zkoušela a – světe div se – celkem to fungovalo. 
Pokud se mi povedlo na chvíli „vylétnout nad re-
alitu“ a naladit se na herní notu, situace náhle 
získaly švih i šarm. Složité pracovní a personální 
propletence se proměnily v zajímavou herní partii, 
mohla jsem střídat hráče (nebo některou figur-
ku „vyautovat“), změnit pravidla nebo navrhnout 
a zkoušet neobvyklá řešení.
Měla jsem situaci pod kontrolou a mohla ji ovliv-
nit podle svého…
Jenže pak herní nadhled zmizel a realita se vrá-
tila… Přesně si ale pamatuju ten „pohled shora“ 
i pocit lehkosti a svérázné dynamiky, který zkuše-
nost „hry“ vyvolala a který ve mně zůstal. Někdy 
si ho můžu přivolat a na chvíli se do něj ponořit, 
bohužel se mi to daří spíš jen v záblescích. Ale 
i tak je obohacující.
Taková je hra.
Pokud ji přijmeme, nabízí možnost získat nové 
zkušenosti a prožitky, odpočinek i zábavu nebo 
zcela konkrétní a v praxi použitelné poznání, ale 
i mnoho dalších kvalit. Bez hry by život posmut-
něl. Jde jen o to vybrat tu správnou. 
Jako pedagogové volného času máme opravdu 
široké možnosti – spousta rozmanitých her a her-
ních principů různých typů čeká, jestli si je vybe-
reme a zařadíme do scénáře. Záleží na nás, jak je 
uchopíme a k jakému záměru poslouží.
Doufám, že je uchopíme a použijeme dobře. Třeba 
vás při takových úvahách inspiruje i tato rubrika.

Zuzana Paulusová

Zuzana Paulusová – pro bližší představení viz str. 3. 

Do této rubriky přispěli:

Vedoucí rubriky:

ENGLISH SUMMARY Dramaturgy

Mgr. Petr Kubala (1978), lektor Outward 
Bound – Česká cesta, s.r.o. a Hnutí GO!, 
absolvoval pracovní pobyty v OB Jižní 
Afrika a v Indiana University Outdoor Cen-
tre v USA. pkubala@centrum.cz 

Roman Šantora (1973), věnuje se vzdělá-
vání dospělých a metodice skautské výuky, 
je koordinátorem skupiny, která připravu-
je nový výchovný program Junáka, něko-
lik let vedl kurzy pro starší skauty – Fons 

a podílel se na kurzech Prázdninové školy Lipnice.
roman.santora@junak.cz

JUDr. Milena Holcová (1954), původní 
profesí právnička, nyní cestovatelka a spi-
sovatelka – už léta se věnuje cestování 
a psaní knih o těchto cestách, dlouholetá 
významná instruktorka Prázdninové školy 

Lipnice, je autorkou mnoha her, z nichž některé pat-
ří do zlatého fondu PŠL a staly se „veřejným majetkem“ 
(Stalker, Zkouška orchestru, Gastarbeitři).  
milena.holcova@atlas.cz 
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HRA A TRADIČNÍ KURZY 
OUTWARD BOUND

V tomto textu bych rád představil tradiční kurz 
Outward Bound z pohledu hry. Jako „kontrastní 
srovnávací látku“ jsem použil „naše outdoorové 
kurzy“, kterých jsem jako instruktor zažil spoustu. 
Na několika tradičních kurzech Outward Bound 
(dále jen OB) jsem v roli instruktora působil také 
při půlročním pobytu v Jižní Africe (viz G3, 80–88). 
Tento článek se drží v přízemí praxe, nesnaží se být 
filosofickým ani akademicky teoretickým pojedná-
ním. Pokud bude mít čtenář na konci pocit, že má 
představu o místě a využití her v tradičním kurzu 
OB, a inspiruje jej nějaká myšlenka pro využití her 
a reálných situací na osobnostně rozvojových kur-
zech, bude poslání tohoto článku naplněno.

Petr Kubala

Co je co a proč stojí za to o tom psát

„Naše outdoorové kurzy“ jsou zážitkově pedagogic-
ké kurzy v přírodě – takové, jaké pořádá Prázdnino-
vá škola Lipnice, a v jejichž duchu s drobnými mo-
difikacemi pořádá kurzy mnoho dalších organizací.
Jedním z aspektů, pro které jsme se stali ve světě 
známými a uznávanými, je právě cílené využívání 
her všeho druhu. Ne že by si jinde nehráli, my si 
ale hrajeme i na osobnostně rozvojových kurzech. 
(Předpokládám a doufám, že čtenář má nějakou 
představu o tom, jak takový „náš kurz“ vypadá 
a s jakým typem her se na něm může setkat.)
V zahraničí je zvykem „hrát si“ v letních kempech, 
ale na osobnostně rozvojových kurzech se setkáte 
spíše s cvičeními nebo iniciativními hrami s hlu-
bokými rozbory anebo s reálnými programy typu 
expedic. 

„Tradiční kurz Outward Bound“ je organizován 
v některé tradiční škole Outward Bound, je posta-
ven na expedičním putování malé skupiny (10–14 
lidí) po dobu 21 dní.
Oba typy kurzů mají společné zaměření na roz-
voj osobnosti jednotlivců prostřednictvím pobytu 
ve skupině. V čem se odlišují? Naše kurzy využí-
vají jako prostředek hlavně hru, těžištěm kurzů 
Outward Bound jsou zejména reálné situace při 
expedičním putování. Při hlubším pohledu lze však 
i zde nalézt některé prvky hry.

Teoretické okénko o hře a realitě

V teorii výchovy v přírodě lze vymezit dva přístupy. 
První je založen na hře, druhý na využití reálných 
situací. Hra bývá spojována se světem nereálným 
a jednou z jejích předností je fakt, že někdy začíná 
a někdy končí. Je tedy časově ohraničená a člověk 
do ní v jeden okamžik vstoupí a pak z ní zase vy-
stoupí. Dalším charakteristickým rysem je dobro-
volnost – hráč z ní může vystoupit kdykoli. Princip 
dobrovolnosti a fakt, že hru někdo organizuje a ve-
de, přináší vysokou bezpečnost. Ze hry je možno 
se kdykoli vrátit do reálného světa, organizátor hru 
řídí a v momentě hrozícího nebezpečí ji může ukon-
čit nebo pozměnit. Hru lze charakterizovat také 
jako bezpečné a vysoce kontrolovatelné prostředí, 
v němž hráč může zkoušet různé věci bez (nechtě-
ného) dopadu na jeho reálný život.
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Reálné situace nelze „okecat“, je třeba se s nimi 
vyrovnat a překážky překonat. Často také zahrnují 
dobrodružství – jsou atraktivní a vyžadují mobiliza-
ci schopností často až na hranici možností, což je 
velkým argumentem pro jejich účinnost. Reálnou 
situaci nemá člověk pod kontrolou, nemůže ji vy-
pnout, nikdo jiný mu ji neorganizuje a neřídí. Reál-
ná situace je tedy málo ovladatelná a předvídatel-
ná, vyznačuje se autentickými prožitky a reálnými 
důsledky jednání.
Jistě lze najít mnoho faktorů vymezujících hru a re-
álnou situaci. Důležitým principem je míra kontroly, 
kterou člověk má. 
Na stupnici by se hra jako taková ocitla díky vysoké 
míře kontroly nad situací na jednom konci, reálná 
situace v přírodě by se blížila konci s velmi malou 
kontrolou nad situací (pominu polemiku o tom, jak 
velká je velmi malá kontrola…). Některé hry využíva-
jí subjektivně vnímaného rizika proti objektivnímu 
riziku reálné situace. 
Kritérium kontroly je zajímavé z pedagogického 
hlediska, neboť pedagog chce mít přece kontrolu 
nebo možnost řídit proces učení z hlediska výstu-
pů a bezpečnosti – připomínám, že se nacházíme 
v kontextu osobnostně rozvojových kurzů. Nabízí 
se otázka, proč tedy někdo volí k pedagogickým 
cílům reálné situace, které jsou mnohem hůř řidi-
telné.

Ještě dvě otázky

Nabízejí se ještě dvě otázky. Proč my si hrajeme? 
Proč si jinde nehrají? Běžná odpověď zní takto: 
U nás si hrajeme, protože…
• nemáme divokou přírodu, v níž bychom mohli 

účastníky uvádět do reálných situací
• jsme hravý národ
Jinde si nehrají, protože…
• mají divokou přírodu, kde mohou lidi vzít  

na báječné expedice
• nejsou hravý národ, a tak to neumí,  

nebo je to nebaví
Pro hlubší pochopení a odpověď na všechny tři 
otázky můžeme nahlédnout pod pokličku tradiční-
ho kurzu OB.
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Tradiční kurz OB

Kromě stručné charakteristiky popsané v úvodu lze 
dále o těchto kurzech říct, že jsou hodně zaměřeny 
na osobnostní rozvoj ve smyslu nalezení skrytých 
sil a schopností a na rozvoj dovedností důležitých 
pro soužití s jinými lidmi, např. komunikace, spolu-
práce a řešení konfliktů.
Kurz vedou 1–2 instruktoři provázející skupinu 10–
14 mladých účastníků a v tomto uzavřeném usku-
pení všichni stráví 21 dní převážně v divoké přírodě 
mimo civilizaci. To znamená být tři týdny se stejný-
mi lidmi, sdílet s někým stan i jídlo a postupovat 
ve skupině za značného fyzického i psychického vy-
pětí, pramenícího z náročných a neznámých situací. 
První dva dny je třeba „nafasovat“ vybavení, osvojit 
si základní orientační a tábornické dovednosti, nau-
čit se zacházet s materiálem. Na úrovni skupinové-
ho vývoje dochází k seznámení, nastavení prvních 
pravidel a je nastartováno tmelení skupiny pro-
střednictvím iniciativních her, lanových překážek 
a běžných denních činností. Míra stmelení skupiny 
je veledůležitá pro další dny, kdy se vyráží do „divo-
činy“. Činnosti dalších dní probíhají v pravidelném 
režimu: ranní rozcvička, příprava snídaně, sbalení 
stanů, putování s přestávkou na oběd, příležitostně 
i nějaké aktivity/hry, příchod na tábořiště, postave-
ní stanů, uvaření večeře, večerní schůzka s reflexí
celého dne, zpětnou vazbou, rozdělením rolí na dal-
ší den a seznámením s cílem, popřípadě zvláštním 
programem následujícího dne. Putuje se většinou 
pěšky po souši nebo na kajaku, kánoi či plachetnici 
po vodě. Mezi zvláštní programy patří např. leze-
ní a slaňování, sólo (48 hodin v tichosti o samotě, 
na jednom místě a s minimem jídla) a služba (vý-
pomoc ve škole, v přírodní rezervaci atd.).
V průběhu takového dne nastávají situace dobře pe-
dagogicky využitelné k rozvoji jednotlivce i ke zlep-
šení dovedností nutných pro život ve skupině. Na-
příklad když někdo uvaří jídlo, určitě od ostatních 
dostane zpětnou vazbu, hodnotící jeho umění. Je 
také třeba se dohodnout, kdy vyrazíme na cestu, 
kdy uděláme přestávku a jak dlouhá bude… A to 
vše ve dvanácti lidech, z nichž někdo je tahoun, 
jeden se nevyspal, druhý má puchýř, třetí mele 
z posledního… Musíme rozhodnout i o tom, jestli 
půjdeme vpravo nebo vlevo, když přijdeme na kři-
žovatku, a také je nutné dobře rozvrhnout dávky 
jídla, abychom nezůstali o hladu dva dny před další 
dodávkou. Každý má nějakou roli s určitou zodpo-
vědností, každý dělá rozhodnutí za sebe i za celou 
skupinu. Těžko lze na pár řádcích vysvětlit boha-
tost a potenciál situací, které se v takovém kurzu 
objevují, přesto věřím, že si čtenář nyní může utvo-
řit jakousi představu.

Hra a realita v tradičním kurzu OB

Dostáváme se k samotnému jádru článku. Tradiční 
expediční kurzy Outward Bound se zakládají na re-
álných situacích. Pojďme se nyní podívat na kurz 
podrobně a porovnat, co je na něm realitou a co 
hrou.
Mezi reálné prvky patří vše, co souvisí se zajiště-
ním přežití, tzn. potřeba vyjít s jídlem a nasytit se, 
potřeba vyspat se a doplnit síly na další pochod, 
což vyžaduje postavit stan, udržet suché oblečení 
atd. Je třeba uchovat si zdraví a fyzickou kondi-
ci – rozvrhnout síly, přiměřeně se šetřit, doplňovat 
tekutiny, ošetřovat puchýře, dávat pozor na zranění 
i odolávat vlivu počasí, jehož proměny člověk ne-
může ovlivnit.
Mezi herní prvky patří samozřejmě již zmíněné ini-
ciativní hry a lanové překážky. Když se podíváme 
hlouběji, přijdeme na to, že v celém kurzu jsou lidé 
svým způsobem dobrovolně, a mají možnost z něj 
tedy vystoupit. Je zde přítomna osoba vedoucího 
instruktora, který koordinuje činnost skupiny, a byť 
jí dává čím dál větší podíl na řízení, neustále všech-
no udržuje v patřičných mezích. Existuje napláno-
vaná trasa, která se dodržuje, ale v případě nouze 
jsou připraveny plány evakuace, může být přivolá-
na vnější pomoc nebo lze změnit trasu. Skupina lidí 
je svým způsobem vytvořená uměle a její činnost 
ovlivňují role, přijímané v průběhu kurzu účastníky. 
Sólo je hrou na to, jak dlouhý čas vydržím o samotě. 
Lezení s horním jištěním obsahuje subjektivně pro-
žívané riziko, objektivní riziko je minimální. Služba 
typu výpomoci ve škole představuje hru na nezišt-
nou pomoc druhým.
Dostáváme zde zajímavý obraz. Kurz totiž ze svého 
nadhledu působí jako jedna velká hra s několika ka-
pitolami, neboť má začátek a konec, je možné z něj 
vystoupit, prožité situace nemusí mít vliv na reálný 
život. Přesto se objevuje něco, co je na tomto kurzu 
reálnější a jiné než na „našich kurzech“.
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Mám na mysli reálnost důsledků jednání. Už v před-
chozím popisu je skryto, že hra na expedici není 
úplně stejná jako „naše hra“ (vezměme třeba pří-
klady jako Devadesát trojka, Kolormáz, dramatická 
dílna nebo malování hrníčků). Možnost vystoupení 
není tak jednoduchá – když jste na kanoi uprostřed 
rozbouřeného jezera, vystoupit můžete teprve teh-
dy, až dorazíte ke břehu. Pokud nefouká vítr, je tře-
ba s plachetnicí doveslovat. Když jednou přijmete 
hru na kurz jako celek, přijímáte ji i se všemi detai-
ly. Nelze si vybrat, že „kanoe mě nebaví“ a připojit 
se zase na druhém břehu. Nelze si jen tak vyčaro-
vat jídlo, pokud je všechno snědeno, někdo nám je 
ukradl nebo jsme si převrhli právě dovařený plný 
ešus. Při sporech musíme najít řešení umožňující 
pokračovat dál, není možné zamrznout na mrtvém 
bodě. V expedičním kurzu se stávají i herní prvky 
realitou, a to díky svým reálným důsledkům. U zá-
vodu 93 následuje vyhlášení vítězů a důsledkem 
je únava, která se snad v průběhu dalších progra-
mů vstřebá, nebo se přinejhorším dospí. Pokud 
si člověk špatně postaví stan, zmokne mu v noci 
spacák a všechny věci, v důsledku toho se nevyspí, 
celý další den je mu zima, a navíc při dalším puto-
vání spacák jen tak neuschne, takže mu může být 
zima i následující noc. Pokud nenajdete způsob, jak 
se s někým domluvit a spolupracovat, budete mít 
problém v kanoi někam doplout. To jsou reálné 
důsledky, před kterými nelze utéct a které přinášejí 
bohaté učební lekce.

Zpět k otázkám

Závěrem bych se rád vrátil k otázkám z první části. 
Proč si hrajeme? Proč si oni nehrají? Proč někdo 
volí k pedagogickým cílům reálné situace, které 
jsou mnohem hůře řiditelné? První otázku nechám 
stranou – píšu o nich, nikoli o nás. Odpověď na tu 
druhou bych rád upravil tak, že oni si také hrají, 
ale hrají si méně, alespoň co se pestrosti her týče. 
Na druhé straně vstupují do jedné velké hry. Jakmi-
le do ní vstoupí, stává se takováto „hra“ mnohem 
reálnější díky svým přirozeným důsledkům.
Klíčem k odpovědi na poslední otázky je zmoklý 
spacák. Člověk si dá velký pozor, aby se mu to ne-
stalo podruhé. Jsou to právě reálné důsledky jed-
nání, které dávají prožitkům autentičnost a učení 
efektivitu.
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TŘI POHLEDY  
NA SKAUTING A HRU

Roman Šantora

Skauting je hnutí, které se podílí na dlouhodobé 
výchově a sebevýchově mladých lidí. Právě mož-
nost dlouhodobého výchovného působení výraz-
ně ovlivňuje pohled skautského hnutí na hru jako 
takovou, a ta tak oproti krátkodobým intenzivním 
kurzům získává nové a širší možnosti. 

Skauting je hra

Zakladatel skautingu R. B. Powell ho ve svých tex-
tech velmi často přirovnával ke hře a jistě věděl 
proč, skauting i hra mají totiž mnoho společných 
prvků. Pro jejich popis se přidržím formálních zna-
ků hry, tak jak je popsal Johan Huizinga1:
• Skauting je hnutí dobrovolné, založené na sebe-

výchově, která vychází ze svobodné vůle je-
dince. Na počátku členství tak musí být vnitřní 
zájem a ochota se ho účastnit. 

• Skauting žije a vytváří svůj vlastní svět se svými 
svébytnými pravidly, kulturou, modely chování, 
a tím i určitou odtržeností od skutečného živo-
ta.

• Skauting má svůj vlastní čas a prostor, vymeze-
ný místem a časem, ale i lidmi, s nimiž je provo-
zován. 

• Skauting má svá vlastní pravidla, společná 
jednak pro všechny (slib, zákon), a množství 
dalších rozličných pro každý oddíl. Ta vytváří 
vlastní řád a prostředí, které tak samo o sobě 
formuje své členy. 

• Skauting vytváří prostředí, jež formuje zkuše-
nost nejen prostřednictvím úspěchů, ale i chyb 
a hledání vlastních hranic. To často vyžaduje 
posunutí hranic, zvyků a pravidel obyčejného 
života.

• Skauting musí vycházet ze zájmů, snů a potřeb 
mladých lidí, odkud vyvěrá zaujetí.

Odlišnost hry a skautingu tkví v pojímání cíle a pro-
středku. Smyslem hry je často zábava a odpočinek. 
Cílem skautingu je osobní rozvoj, při němž je hra 
účinným pomocníkem. Vzhledem k výše uvedeným 
spojnicím to ovšem není na první pohled zřejmé, 
a proto nejtěžším úkolem je neuvíznout ve hře, kte-
rá je krásnou příležitostí pro útěk před opravdovým, 
nedokonalým světem.

Hra jako součást skautské metody

Skauting je kromě svého poslání a principů defino-
ván unikátní výchovnou metodou, složenou ze sed-
mi prvků2. Prvek nejvíce spojený s hrou se nazývá 

„Learning by doing“ a do češtiny bychom ho asi 
nejlépe přeložili jako „učím se tím, že to dělám“. 
Tím míníme rozvoj osobnosti jako výsledek bez-
prostřední zkušenosti. Zkušenost může vycházet 
z běžných životních situací či ze zážitků vyvolaných 
„uměle“. Při krátkodobém výchovném působení je 
„umělé“ vyvolání zážitků tou nejúčinnější formou 
a hra pravděpodobně nejlepším „spouštěčem“. 
V dlouhodobém oddílovém životě představuje hra 
jeden z nástrojů, jak podnítit učení. Tím ještě důle-
žitějším je však učení se z příležitostí, které přinesl 
běžný oddílový život či pobyt v přírodě, jenž není 
v mnoha ohledech lidmi ovlivnitelný. 
Když si vzpomenu na červnové schůzky našeho od-
dílu, téměř si nevybavuji žádnou hru, jen občasný 
sport jako „ragbíčko“ či lakros pro odreagování. 
Jinak jsme opravovali týpí, přebírali nádobí, balili 
zásoby a dělali desítky dalších drobností, nutných 
ke konání tábora. Ta velká hra na „stavbu svého 
světa“ zvaná tábor byla vlastně prací, ale nám při-
šla jako báječná zábava. A dnes jako velká životní 
zkušenost nejen v praktických dovednostech, ale 
především v přebírání odpovědnosti za svůj život.
Kromě této osobnostní funkce je hra samozřejmě 
i velmi dobrým nástrojem pro osvojení praktických 
dovedností souvisejících s hodnotami, k nimž skau-
ting vede. Tím nejlepším příkladem bude výuka prv-
ní pomoci, která může nést výsledky pouze po sou-
stavnějším tréninku, a hra z něj místo nudného 
opakování dělá tvořivou zábavu.

1 Podle interpretace Jana Holeyšovského (1994) v In-
struktorském slabikáři.

2 Více o principech skautingu a skautské metodě na-
jdete v publikaci Tichou poštou (2005). (Elektronicky 
na www.skaut.cz/novyprogram – odkaz „ke stažení“.)
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Hra ve skautingu

Hra sama o sobě patřila od vzniku skautingu k zá-
kladním programovým nástrojům, i když v počátcích 
byla její úloha spíše menšinová. Postupně se podíl 
her výrazně zvyšoval a současně s tím se objevovaly 
nové postupy a principy. Tím asi nejznámějším byl 
objev a popularizace etapových her (Novák, Foglar), 
které se postupně dočkaly masivního rozšíření. Zá-
roveň rostl počet knih věnovaných tomuto tématu, 
výraznou roli sehráli právě skautští autoři (Svojsík, 
Novák, Foglar, Fanderlík, Průcha, Zapletal…).
Po obnovení Junáka v roce 1989 tvořily hry pevnou 
součást programu a jakékoli nové typy her (ekologic-
ké, iniciativní, psychologické atd.) byly velmi rychle 
přijímány. Mnohem pomaleji ovšem dochází k přímé-
mu využívání zkušeností ze hry a k jejímu rozboru 
s účastníky. Kromě přejímání námětů zvenčí vzniklo 
samozřejmě množství nových her přímo v oddílech, 
v poslední době se výrazněji uplatňují nesoutěži-
vé (kooperativní) hry a v oblasti legend a námětů 
se kromě knih a filmů objevují počítačové hry.

Literatura
• Holeyšovský, J. (1994). Teorie a praxe hry. In Holec, O. (Ed.) 

Instruktorský slabikář. Praha: Prázdninová škola Lipnice.
• Tichou poštou. Praha: Tiskové a distribuční centrum Junáka. 

Retrieved 9. 8. 2006 from http://krizovatka.skaut.cz/projek-
ty/novy-skautsky-program/ke-stazeni/

Největší rozvoj v oblasti her zaznamenal roverský 
program pro věkovou kategorii 15–24 let. Zde 
vzniklo množství nových her a herních postupů. Vel-
kou zásluhu na tom mají roverské kurzy, organizací 
a programem podobné kurzům Prázdninové školy 
Lipnice. Jako příklad můžeme uvést princip etapo-
vých her převedený do těchto kurzů, kde dramatur-
gickou červenou nití je kniha a etapy, které vedou 
účastníky od počátku k vrcholu. Jiným zajímavým 
podnětem bylo uvádění a úprava her pocházejících 
z předrevolučního období Prázdninové školy Lip-
nice, bohužel dnes zapadlých. Celá škála her z té 
doby by jistě stála za širší publikování. Jako příklad 
uvádím jednu z nich (viz rámeček).
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Skokanská 203 (1015)

Autorka: Helena Ťoková, upr. týmem kurzu FONS.

Cíl: Prověřování a cvičení hrubé motoriky, odvahy 
a týmové spolupráce. Prožití společného úspěchu. 
Charakteristika: Fyzicky náročný závod družstev 
i celku, založený na principu Devadesát trojky. 
Fyzická zátěž: 4 | Psychická zátěž: 3 
Počet hráčů: 25 
Čas na přípravu: 30 min. | Instr. na přípravu: 2 
Denní doba: den | Čas na hru: 1,5 hod. 
Instr. na hru: 7 | Roční období: léto 
Terén: Vodní plocha s různě vysokými břehy. 
Materiál: Štafetové kolíky (10 ks), lodě pro záchra-
náře.

Libreto: Překonání rekordu z Guinessovy knihy 
rekordů – pět studentů z univerzity v Galvestonu 
během hodiny naskákalo ze skokanských můstků 
místního plaveckého bazénu celkem 203 m.

Pravidla:
1) Závodí smíšená pětičlenná družstva.
2) Úkolem družstva je v co nejkratší době naskákat 

přes 203 m. Úkolem celé skupiny je naskákat 
do jedné hodiny přes 1 km (1015 m).

3) Skáče se do vody z různých výšek – stanoviště, 
odkud lze skákat, jsou na břehu přesně označena 
a stojí na nich instruktor.

4) Každý z družstva musí naskákat min. 25 m.
5) Závodník nesmí skočit dvakrát  

po sobě stejnou výšku.

6) Současně mohou být na trati pouze dva závod-
níci z jednoho družstva. Každý z nich musí mít 
u sebe štafetový kolík. Všechna družstva startují 
z jednoho místa, kde také dochází k předávání 
štafetových kolíků.

7) Před vyběhnutím na trať závodník nahlásí, na ja-
kou výšku vybíhá, a po doběhu potvrdí, že ji 
skočil.

8) Pokud některé družstvo skončilo před limitem, 
může skákat dál a svými metry navíc pomáhat 
jiným družstvům.

Metodické poznámky: Na každém stanovišti je pří-
tomen instruktor, který dohlíží na vynoření závod-
níka a jeho bezpečné odplavání. Teprve poté pouští 
dalšího. Zároveň jsou ve vodě přítomni záchranáři 
na člunech. Výška skoků se určuje na základě míst-
ních možností, bezpečnosti a schopnosti účastníků. 
Limit jedné hodiny je zvládnutelný, ale záleží také 
na vzdálenosti, kterou musí závodník uběhnout 
na stanoviště a uplavat po skoku. Štafetové kolíky 
nesmí zranit účastníka. Osvědčily se náramky na ru-
ku. Hra má velký spád a střídání je rychlé. Týmový 
a zároveň soupeřivý cíl vnáší do hry další dynamiku 
a společný úspěch vede k silnému stmelení účast-
níků.

Obměna: Na velmi podobném principu je postavena 
hra Praha – Paříž, kdy úkolem všech účastníků (jichž 
je 24) je ujet na kole vzdálenost z Prahy do Paříže 
(1000 km) za tři hodiny. Jezdí se na cca 6 km dlou-
hém okruhu.
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ÚTĚK V OKOVECH

Když jsem byla poprvé na kurzu Prázdninové 
školy jako účastnice, hráli jsme několik zvlášť 
působivých her – kromě mnoha jiných situací 
jsme v kalném ránu prolézali propustí rybníka 
proti proudu vody (Stalker), ve slovenských 
horách jsme během jednoho dne nacvičili diva-
delní představení pro místní rázovité domorod-
ce (Zkouška orchestru) a postupně jsme se my, 
nadšení účastníci, dozvídali, že tyhle strhující 
hry vymyslela hezká blonďatá instruktorka Mi-
lena, která spolu Tondou Rosickým a dalšími 
instruktory kurz vedla. V průběhu času Mileniny 
hry zlidověly a ona sama se začala intenzivně 
a úspěšně věnovat jiným tématům.
Letos na jaře – po mnoha letech – jsem Milenu 
oslovila, jestli by pro dramaturgickou rubriku 
Gymnasionu nenapsala něco o hře. A co se ne-
stalo – za několik dnů mi Milena poslala nárys 
nové hry, která ji pod dojmem naší komunikace 
napadla. Měla jsem pocit, jako bych si připína-
la žlutý špendlík a vyrážela s Mirkem Dušínem 
do Stínadel – znovu se živě objevilo téma, o ně-
mž jsem léta jenom četla.
Hra je (podobně jako jiné hry M.H.) inspirována 
známým filmem.
Předkládám ji tak, jak ji autorka poslala.

Zuzana Paulusová

Motto: Kdybych musel spáchat trestný čin, jaký 
by byl?
Legenda: Z pražské věznice na Pankráci do brněn-
ských Bohunic jsou transportováni vězni. Protože 
jde o zvlášť těžké zločince, jsou spoutáni po dvo-
jicích za nohy. Někde u Humpolce autobus s vězni 
havaruje. Řidič nepřežil. Ozbrojený doprovod je 
v bezvědomí. Vězňové po dvojicích prchají. Po ně-
jaké době začíná štvanice. Jedinou šancí vězňů je 
dostat se k dopravní tepně a prchnout za hranice.
Cíl: Spoutaná dvojice se pokouší dostat k silnici 
a tam stopnout jakýkoli dopravní prostředek, kte-
rý je rychlejší než člověk (i kolo), a popojet s ním 
aspoň kilometr. 

Nejde o rychlost, ani o sílu. Šanci na vítězství mají 
hráči, kterým se podaří dostat k silnici a přesvědčit 
jakéhokoli řidiče, aby jim zastavil. Budou to spíš ti, 
kteří v závěru projeví dost naléhavosti a přesvědčo-
vacích schopností. Jakou strategii zvolí, jestli se nej-
dřív zbaví pout, aby vypadali co nejvěrohodněji, 
nebo vsadí na rychlost, aby byli u silnice co nej-
dřív… jestli vsadí na úsek, kde jezdí nejvíc aut, ale 
je přehledný, nebo budou stopovat někde v skrytu… 
to už bych ponechala zcela na jejich libovůli.
Terén: Prostor přesně vymezený silnicí. Lipnický 
okruh považuji za naprosto ideální, jinde…? Každé-
ho věc. Vhodná je členitost, les, řeka, rybník, ba-
žiny, rákosí, skály, křoviny… Čím rozmanitější, tím 
lépe. Délka okruhu se může přizpůsobit s ohledem 
na očekávanou náročnost hry. 
Pravidla: Popisuji pravidla šitá na míru lipnickým 
přírodním podmínkám a vysokoškolákům. Jinak ať 
si je každý přizpůsobuje podle své potřeby.
• Hráči jsou rozděleni do dvou skupin. Dvě třetiny 

jsou prchající vězni, třetina policie. (Jde o hrubý 
odhad. Po eventuální premiéře bude možná nut-
né poměr upravit tak, aby byly síly vyrovnané.)

• Kdo bude policajt a kdo vězeň, by měl určit los.
Vězni: Dvojice je vybírána podle následujících kri-
terií:
1. Zhruba stejná fyzická zdatnost (to znamená, 
že páry pravděpodobně vzniknou mezi stejně nadu-
panými borci na jedné a dvěma bezbrannými pipin-
kami na druhé straně). 
2. Vhodné, avšak již nikoliv tak důležité, by bylo 
spárovat lidi antipatické. To se dá buďto odhad-
nout a navelet, nebo postupovat korektněji a pře-
deslat sociodrama či písemný testík, zkoumající 
názory na zásadní otázky. (Pro vysokoškoláky bych 
doporučovala otázky vztahové, jako třeba: nevě-
ra, korupce, co ve vztahu přiznat a co ne, protek-
ce, registrované partnerství, kdy odejít od rodičů, 
víra, rodičovství, nebo kariéra, otcovská „mateřská“ 
dovolená, případně zabrousit do kultury či spor-
tu – vztah k Malému princi či k Exupérymu vůbec, 
případně ke Coelhovi nebo Fulghumovi, Sparta 
nebo Slávie… Prostě otázky, kde platí předpoklad 
rozdílnosti názorů.)
Po sestavní jsou dvojice za kotník bližší nohy 
připoutány krátkým, asi půlmetrovým řetízkem. 
Na útěku mohou být spatřeni, vyřadí se ale až za-
tčením.

Milena Holcová
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Policie: Také ve dvojicích, tentokrát však vytvoře-
ných pouze na principu antipatie. Stejná fyzická 
zdatnost není podmínkou. Policisté nejsou připou-
táni, nesmí však ztratit kontakt (lhostejno, zda zra-
kový či sluchový). Prostě musí být schopni se trvale 
dorozumívat. Mobily nééé! Při případném zatýkání 
je nutná přítomnost obou. 
Zvláštní skupinu tvoří motorizovaná jednotka. Čtyři 
policisté na kolech, kteří mohou zatýkat i jednotli-
vě, nesmějí však opustit prostor silnice.
Zatýká se opakovaným dotekem a zvoláním: Mně 
neunikneš, kriminálníku!
Čas: Dvě až tři hodiny, ale může se hrát třeba 
od rána do večera a okruh rozšířit až k Sázavě, kde 
by vězni museli stihnout nasednout do vlaku. Pak 
bych doporučovala hru také trošku zintelektuálnět. 
Třeba nutností dvojice v závěru předložit, na čem 
ze sporných otázek se shodla, a kde došla ke kom-
promisu. Pokud se nedokáže domluvit na ničem, 
jde o dost velký trest sám o sobě a už bych to ne-
řešila.
Stejně tak si dovedu představit, že „Okovy“ hrají 
prvňáčci někde na táboře, neprchají k silnici, ale 
prostě jen někam, kde musí něco stihnout a splnit.
Podmínky: Vězni mohou v daném prostoru dělat 
cokoli. Zbavit se pout, zajít za domorodci, kteří 
jim pomohou… Není nutné, aby zůstali celou dobu 
spoutaní, cíle však dosáhnou jen v případě, že jej 
splní oba. 
Policie se vydává stíhat asi deset minut po útě-
ku vězňů. Na křižovatce při výjezdu na silnici má 
však instalovanou a obsazenou policejní stanici, 
jejíž dvoučlenná hlídka smí bez ohledu na časový 
náskok vězňů (tedy trvale!) zatýkat vše podezřelé, 
spoutané stopaře zvláště. Vězňové jsou na tuhle 
okolnost předem upozorněni.
Úkolem policie je pročesávat les, kde by se vězňové 
mohli skrývat, a zároveň si ohlídat co nejdelší úseky 
silnice. Samozřejmě mohou také zastavovat řidiče 
a přesvědčovat je, ať nikoho neberou. Iniciativě 
se meze nekladou.
Smysl hry: Účel je možné považovat za dosažený, 
pokud se antipatická dvojice během těch několi-
ka hodin sblíží. Společné útrapy, společný nepří-
tel, společný cíl, to by mohlo fungovat, ne? Jestli 
se dvojici podaří prchnout, není už tolik důležité. 
I když… společný úspěch sbližuje obzvláště a aplaus 
si rozhodně zaslouží. Policisté jsou na tom trošku 
hůř, ačkoliv lov může být také vzrušující. Pokud by 
se účastníkům hra líbila, je možné ji zopakovat, ale 
za výměny rolí.
Doba přípravy: Nutné je pouze nachystání řetězů 
a spoutání vězňů. Všechno to je možné stihnout 
přibližně za čtvrt hodiny. 
Materiál: Půlmetrové řetězy, nic masivního – např. 
řetízky ke splachovadlům, na kotnících třeba za-
mknout miniaturními zámečky, nebo i snýtovat, aby 
si je vězni případně mohli odstranit svépomocí (roz-
bitím kamenem) nebo pomocí nějakého nástroje.
Okovy (tedy objímky nohou) nějaké šetrné, klidně 
ze šátků, ovšem s podmínkou, že šátky nesmějí být 
během hry rozvázané. 

Doporučení: Před započetím hry by měl každý ote-
vřeně přiznat, který trestný čin by ho eventuálně 
lákal. (Účastníci by měli mít k dispozici trestní zá-
koník.) Hra by se mohla rozehrát už během oběda, 
při němž by se s hráči zacházelo jako v kriminále. 
Bachaři významně obcházejí kolem, mohou také 
zkontrolovat pořádek na celách a vyhazovat věci 
ze skříněk. Prostě si trošku vyhrát s kriminálovou 
atmosférou. Zvlášť těžcí zločinci budou sedět u sa-
mostatného stolu pod zpřísněnou ostrahou. Pak 
dozorce oznámí transport a vytvoří se dvojice. Ba-
chaři by měli být dost hnusní a škodolibí. Vězni by 
se měli držet svých rolí (defraudant, kuplířka, biga-
mista, vrah, zlodějíček…) podle zvoleného trestné-
ho činu. Transport je odveden do sauny, pak zvuky 
havárky… No, to ať už si každý domyslí. Dá se s tím 
vyhrát. 
Vzhledem k faktu, že během hry není možno její 
účastníky trvale kontrolovat, by asi bylo vhodné 
na začátku prohodit něco ve smyslu fair play a dob-
rovolného dodržování pravidel.
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Čtyři otázky pro Milenu Holcovou

G: S tvými hrami je to tak trochu 
jako s písněmi některých sou-
časných folkových „bardů“ – 
zlidověly, dočkaly se různých 
modifikací, hrají se leckde… Těší
tě to?
MH: Koho by to netěšilo? Ale po-
pravdě řečeno, příliš to nesledu-
ji. Ty hry si žijí vlastním životem, 
a já už se jim do něho nemám co 
montovat. Držím se spíš zásady: 

„Máš-li co říci, tak to řekni. A běž 
pryč.“
G: Jak vznikly tvé nejvýraznější 
hry (Stalker, Zkouška orches-
tru…) – z okamžité inspirace, 
nebo jako výsledek hledání, 
uvažování atd…?
MH: Obvykle to začalo nápadem, 
většinou v noci. Nápad se ráno 
buď zaskvěl v celé své blbosti, 
nebo obstál, vracel se, naléhal. 
Pak jsem ho začala převracet 
v ruce jako Rubikovu kostku. 
Když do sebe začaly zapadat sta-
vební kameny (třeba myšlenka 
a prostředí), už bylo potřeba jen 
doladit takové ty atmosférotvor-
né prvky. V té chvíli přestávalo 
tvůrčí napětí, a začínala skvělá 
zábava.

G: Tvořila jsi nové hry raději 
sama, nebo v týmu?
MH: Jak kdy. Dávám přednost 
týmu, protože při vzniku bývá 
větší sranda, ale jsou hry, kde 
jsem měla tak přesnou vizi (tře-
ba Stalker), že mě všechny další 
připomínky a podněty spíš rozči-
lovaly.
G: Kterou ze svých her považuješ 
sama za nejzdařilejší a proč?
Kdybych tuhle otázku vzala váž-
ně a připustila její oprávněnost, 
tak si čechrám kadeř. To nechci. 
Možná kdyby ses zeptala, u kte-
ré jsem se nejvíc pobavila, řekla 
bych, že asi u Stalkera. V průvod-
covské dvojici jsme se trumfovali, 
kdo dokáže být hnusnější. Výkon 
Tondy Rosického patří k nezapo-
menutelným uměleckým zážit-
kům. Při vzpomínce, jak krkal, 
větřil a pošťuchoval účastníky 
holí, se usmívám ještě dneska. 
Nebo třeba hra, která mě osobně 

zaujala nejvíc… asi Gastarbeiteři. 
Dělali jsme je s Jirkou Walderem 
ještě v době totality. O fungová-
ní ekonomických zákonů jsem 
(na rozdíl od Jirky) moc nevěděla. 
Stihly se neodvratně projevit bě-
hem jednoho odpoledne. Já jsem 
lapala po dechu, Jirka stoicky 
poznamenával, jak se probíhající 
dramátka a zvraty – devalvace, 
inflace, korupce, přerozdělování
atp. – odborně nazývají. Kapi-
talistická realita, která se u nás 
v příštích letech projevila, byla 
ve velkém jen opakováním záko-
nitostí, které jsme tenkrát stihli 
okusit. Nic takového jsem ani 
nezamýšlela, ani nedomýšlela. 
Tyhle působivé náhody mám ob-
zvlášť ráda.

Otázky za Gymnasion kladla 
Zuzana Paulusová
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ZLATÝ FOND 
HER
Napsat úvod k tématu hry do rubriky o hrách by 
na první pohled nemělo být problematické. Stačí 
vzít několik nových premiér a být trochu hravý… 
Jenže pokud se rozhlédnete po tomto fenoménu 
šířeji, dostanete se do situace, ve které byl asi 
každý objevitel, když osvítil svou pochodní po-
znání celý chrám skutečnosti, kterou ve tmě ne-
vědomosti v náhlém svitu objevil a poznal. A tak 
přemýšlím, jestli psát o RPG hrách a kyberkultuře 
jako fenoménu doby, anebo jestli upozornit na vliv 
teorie her přicházející z ekonomických věd, nebo 
zda psát o deskových hrách či se rozepisovat 
o publikacích věnujících se hrám z pohledu peda-
gogického. Tedy, pojďme si hrát na slovo „hra“.

Radek Hanuš

Vedoucí rubriky:

Do této rubriky přispěli:

ENGLISH SUMMARY 
The Game
In this issue about games you will not find
games as such. No new fundamental pre-
mieres, innovations or game principles. This 
issue is innovative by this fact. Games are 
substituted by three playful and inspirational 
texts about a game. There are three texts by 
three different authors which touch the topic 
of games. Zdeněk Beneš writes about How 
to make a game from the view of an expe-
rienced instructor of Vacation School Lipnice, 
and he thinks over creation and realization of 
a game. Pavla Pacasová shows us the most 
interesting fact about games from the analy-
sis of scenarios of GO! Courses.

Radek Hanuš – pro podrobnější představení viz str. 2.

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

Pavla Pacasová (1980), absolventka 
studia oboru rekreologie, šéfinstruktorka
Hnutí GO! pacasova@email.cz

Nezapomeň:  

VÝZVA 
na poslední straně obálky!
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Radek HanušH.R.A.

Pokud shlédneme aktuální nabídky knižních vy-
davatelství, tak zjistíme, že titulů, které se zabý-
vají hrou, nejčastěji v podobě zásobníků her, je 
neuvěřitelné množství, dopočítali jsme se třikrát 
k různým číslům – k okolo sto padesáti aktuálním 
titulům. Přesné číslo si nedovolím odhadovat, ale 
jen nakladatelství Portál má v tuto chvíli 66 knih 
s tematikou hry, nakladatelství Grada pak nabízí 27 
titulů. Domnívám se, že kdyby se našel někdo, kdo 
všechny tyto knihy projde, získal by ucelený pohled 
na jednu malou část současného fenoménu hry. 
Další část bychom už museli hledat na internetu, 
na stránkách jako www.hra.cz, kde jsou uspořádá-
ny různorodé zásobníky her tvořené v rámci projek-
tu HRA 2000, které opečovává neúnavný sběratel 
Honza Hrkal. 
Pokud jste někde v obchodě viděli obal se hrou 
typu Člověče, nezlob se, tak vězte, že jste viděli 
jednu z deskových her. Zájemci a fajnšmekři z dané 
oblasti by se rozhovořili, že i klasik hry Miloš Za-
pletal se fenoménu deskových her věnoval jednou 
svou velmi povedenou publikací. Osobně mohu do-
poručit k pořízení velmi povedené strategické hry, 
jako například Osadníci z Katanu či Carcassonne 
(viz www.albi.cz), klasiky v podobě Dostihy a sáz-
ky, Krokodýlí řeka, Kris Kros (známé také jako Pís-
menkovka či Scrabble), Dračí hrad, Čertův poklad, 
který najdete na www.dino-ravensburger.cz, další 
hry jako Rychlé šípy, Rallye Paříž – Dakar, Hla-
volam, jenž je k dispozici na www.bonaparte.cz, 
či povedenou hru typu Diplomacie s názvem Risk, 
již můžete nalézt na www.hasbro.co.uk. Současně 
vám výše uvedené www stránky poskytnou další 
informace o tom, kde a kdy se koná setkání hráčů 
deskových her. 

Jedním z dalších témat může být nástup nové kul-
tury, kultury informační či přímo internetové – tzv. 
kyberkultury. Ze všech civilizačních vymožeností je 
právě rozvoj celosvětové informační a komunikační 
sítě tak prudký, že se jeho důsledky mohou projevit 
již v nejbližších letech. Zdalipak tato nová kultura, 
slibující rychlou, všestrannou a obšírnou komuni-
kaci kohokoliv s kýmkoliv na světě a umožňující 
přístup k netušenému množství informací, ovlivní 
život lidí, komunit, národů, lidstva? Francouzský 
sociolog a filosof informační technologie Pierre Lévy
vymezuje kyberkulturu jako souhrn veškerých tech-
nik (materiálních a intelektuálních), praktik, postojů, 
mínění a hodnot, které provázejí nové komunikač-
ní a informační prostředí – takzvaný kyberprostor. 
Kyberprostor je v dnešní době tvořen celosvětovou 
veřejně přístupnou sítí počítačů a databází, jejíž kon-
krétní podobou je tak populární a rapidně se šířící 
Internet. Nezávisle na jeho dnešní podobě chápejme 
kyberprostor obecně jako prostředí, v němž účastní-
ci – uživatelé – mohou kdykoliv a kdekoliv na světě 
vytvářet, vysílat, přijímat a číst zprávy nebo je uklá-
dat tak, aby mohly být sdíleny s ostatními účastníky. 
No, a odtud je krůček opět ke hře. 
K jaké? K počítačové. Počítač je výtvorem precizní 
technologie současné doby, je tedy součástí lidské 
kultury, a tudíž slouží jako prostředek pro hru. Po-
čítačová hra má ovšem atributy navíc, narozdíl 
třeba od slovního fotbalu, piškvorek, Člověče, ne-
zlob se nebo šachů. Je syntézou prostředků, které 
umožňuje dostupná technologie. Počítačová hra 
také umožňuje hraní více hráčům. Ti mohou hrát 
buď proti sobě, anebo řešit zadaný úkol společně. 
Jedním z prvních druhů her byly hry textové. Her-
ní svět byl popsán slovy, a i hráč musel své příkazy 
zadávat v písemné podobě. Následovaly hry logické, 
kdy byl hráč postaven před problém a ten musel vy-
řešit. No, a samozřejmě nemůžeme opomenout hry 
akční, ty postrádají logiku zcela a jde jen o zabíje-
ní nepřátel, tatatatata… Aby mohl člověk trénovat 
různé činnosti, vznikly simulátory. Mezi simulátory 
patří i hry se sportovní tematikou. Nakonec bych  
zmínil hry strategické, kde lze například budovat 
města, společnost, nebo také řídit nemocnici. Kde 
hrát? Největší PC herna u nás je AMD PGCC Špalíček 
v Brně. V této herně najdete 80 našlapaných herních 
počítačů. Je umístěna v obchodním centru Velký 
Špalíček v centru Brna. Přední světová herní orga-
nizace Global Gaming League (GGL) kontaktovala 
čínskou vládu, aby zvážila zapojení počítačových 
her do Olympijských her v Pekingu 2008. Zřejmě jde 
o první pokusné balónky, na případné výsledky si asi 
ještě pár let počkáme.
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V pražské herně AMD PGCC Flóra se uskutečnilo finá-
le Mistrovství ČR základních a středních škol ve hře 
FIFA World Cup Germany 06. Do tohoto finále se pro-
bojovalo 30 nejlepších hráčů ze základních kol. 
Národní finále české WCG kvalifikace bude odehrá-
no v počítačové herně BattleZone v Praze. Minulý 
rok se závěrečné klání uskutečnilo na veletrhu Invex, 
vítězové se posléze zúčastnili světového finále v Sin-
gapuru. 
Pořadatelé MČR v PC hrách oznámili počty hráčů/
týmů v jednotlivých hrách pro finále MČR na Inve-
xu. Největší zastoupení (16 klanů) mají týmovky 
Counter-Strike, Counter-Strike: Source, Call of Duty 
a Warcraft III DotA, celkem na InvexCupu půjde 
o odměny v hodnotě 300 000 Kč. 
Již před několika lety se nejlepší týmy v různých 
hrách rozhodly, že když se jich spojí několik dohro-
mady, mají pak o poznání jednodušší pozici při vy-
jednávání se sponzory i mediálními partnery. Uply-
nuly čtyři roky, multiklany si na scéně obhájily své 
místo a nyní se již prakticky každý, kdo má slušné 
výsledky, zapojuje do tohoto trendu. Dva z nejstar-
ších a největších multiklanů, nEophyte a NecroRai-
sers, se letos rozhodly, že by bylo zajímavé porovnat 
sílu svých divizí v rámci tzv. Czech Multiclan Derby 
2006 (CMC). 
NecroRaisers je první oficiálně založený klan v ČR.
Již v roce 1997 vznikli NecroRaisers jako vůbec prv-
ní herní (Quake) klan u nás. Později se NR stávají 
multiklanem a za svou dlouhou historii si připsali 
nejeden úspěch v různých hrách. Díky své neutu-
chající aktivitě, špičkovým výsledkům, sponzorské-
mu zázemí, množstvím aktivních sekcí a top hráčů 
se NecroRaisers bezesporu právem řadí mezi dva 
nejlepší multiklany u nás. 
nEophyte je první česko-slovenský profesionální 
multiklan a také náš doposud nejúspěšnější herní 
klan historie, a to nejen na česko-slovenské scé-
ně. Hráči nEph se pravidelně umisťují na předních 
pozicích ve většině domácích lig a turnajů a zároveň 
mnohdy úspěšně reprezentují ČR i na turnajích a mi-
strovstvích v cizině. Tak to je další rozměr fenoménu 
zvaného hra. 
Pokud vás předešlé řádky zaujaly, můžete si přečíst 
více na www.gamezone.cz, www.game.cz, www.
chip.cz, www.level.cz, www.pqcc.cz, www.vogel-
burda.cz, www.gamesindustry.biz a na www.skyri-
ders-team.com.

V srpnu proběhlo již druhé a domnívám se, že vel-
mi pozoruhodné setkání osmi žijících nositelů No-
belovy ceny za ekonomii s třemi stovkami pečlivě 
vybraných doktorandů ekonomie z celého světa. 
Toto setkávání je vskutku ojedinělé a platí tu dvě 
zajímavá pravidla. První: Vzájemný respekt. Druhé: 
Naprostá otevřenost v diskusích, kde jde o skutečný 
brainstorming. Laureáti jsou tu k dispozici dokto-
randům – mladým vědcům jako rádci a konzultanti. 
Můžete se ptát na cokoliv a můžete argumentovat, 
nesouhlasit a zas argumentovat. Američan John 
Nash, který je považován za zakladatele disciplíny 
zvané teorie her (game theory), na tomto setkání 
řekl: Ekonomie je věda o lidech a pro lidi. Nejde 
vměstnat do několika pouček doplněných grafy 
a číselnými tabulkami. Kdo tvrdí opak, je ignorant. 
Setkání v Lindau prokázalo dvě základní tendence 
v ekonomických naukách. Ekonomové zde definitiv-
ně opustili své „čisté“ obory a zcela otevřeně se již 
zabývali dopady ekonomie na celou společnost. 
A díky vlivům z teorií her se podařilo zdůraznit vý-
znam dalších vědních disciplín pro komplexní pojetí 
ekonomických nauk, a to především matematiky, 
filosofie, sociologie a psychologie. Domnívám se,
že jde o velkou inspiraci ve dvou dimenzích. Jednak 
je obsažena v principu samotného setkání předních 
hvězd oboru s mladými talentovanými kolegy, kteří 
takovýmto brainstormingem nejenže získají další 
motivaci pro práci, ale i obrovské podněty odborné. 
Druhou dimenzí je vykročení z hranic „čisté“ ekono-
mie do dalších vědních oborů, tedy směrem ke kom-
plexnímu pojetí, tak jako to už učinily přírodní vědy. 
(Nobelova cena za ekonomii se uděluje od ro-
ku 1968. Nejde o „pravou“ původní Nobelovu cenu – 
Nobel ve své závěti nepamatoval na vynikající výko-
ny na poli ekonomických nauk, od ní se liší názvem 
Cena Švédské říšské banky za ekonomii na paměť 
Alfréda Nobela, nicméně vědecká komunita toto 
ocenění považuje za rovnocenné). 
Tak co je to ta H. R. A. – homo sapiens sapiens, ra-
dost, aktivita, anebo hory, relax, atmosféra, či hrůza, 
randál, agrese…
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Zdeněk BenešJAK SE DĚLÁ HRA

Myšlení je pouhé nekonečné papírování naší 
mysli. Je to zkušenost, která jako první prochází 
limbickým systémem. A ona je také tím, co má 
větší platnost. Dovolit naší zkušenosti, aby byla 
tím, čím je, nám nebrání v tom, abychom ji pře-
kryli racionálním uvažováním. Ale je důležité si 
uvědomit, že je to právě ona emoční část, která 
přichází jako první. Potom, později, o ní můžeme 
mluvit, jak jen je nám libo.

Richard E. Cytowic, současný americký  
neuropsycholog, při debatě o novém modelu  
fungování lidského mozku

Jak se dělá hra? Na toto téma bylo již popsáno 
mnoho papíru a mnoho užitečných rad lze nalézt 
v báječných publikacích (nejen) Prázdninové školy 
Lipnice. Následující řádky nechtějí v žádném pří-
padě tyto pokladnice moudrosti a zkušenosti su-
plovat. Naopak, znalost všech těch elementárních 
věcí a pravidel pro uvádění her se u čtenáře těchto 
řádek předpokládá. Co bych vám rád nabídl zde, je 
pár praktických postřehů a zkušeností s tím, jak 
zvýšit účinnost vašich vlastních programů pro vaše 
účastníky a zároveň učinit jejich uvádění a přípravu 
zajímavější pro vás samotné.

Zážitek v první řadě! 
Jak již naznačuje motto tohoto článku, dobrá hra 
se vyznačuje především tím, že je silným zážitkem 
sama o sobě. Máme-li hovořit o „zážitkové pedago-
gice“, je potřeba v první řadě umožnit účastníkům 
něco intenzivního prožít! A jak s oblibou říkávají 
moji kamarádi na kurzech s gotickými psy: Zážitek 
nemusí být kladný, hlavně že je silný! Důležitost 
této teze snad ani není možné dostatečně zdůraz-
nit. Bez silného zážitku totiž není zážitkové peda-
gogiky! Dobrá, to je každému jasné. Ale jak se v pra-
xi a při přípravě rozhodnout, kde je ona pomyslná 
hranice mezi silným a slabým? Odpověď na tuto 
otázku není zdaleka tak složitá, jak by se mohlo 
zdát. Prostě si představte, že jste sami účastníky, 
a zeptejte se sami sebe, co by vás samé bavilo hrát, 
jaké úkoly vám připadají motivující, kde se ještě cí-
títe v pohodě či co byste si nového rádi vyzkoušeli? 
A pak připravte danou hru tak, jako byste ji chystali 
sami pro sebe! Překážky musí být dostatečně těžké 
(i pro vás!!!), hlavolamy zapeklité, skoky či lana vy-
soké a vyžadující i vaší odvahy, atmosféra intenziv-
ní tak, aby i vás zajímalo být v ní přítomen a v skry-
tu duše závidět účastníkům, že si to mohou užívat. 
Bohužel, příliš často se stává, že instruktoři chysta-
jí programy hluboko ve svých bezpečných zónách. 
Výsledkem je, že to časem nebaví ani je, ani většinu 
účastníků. A není-li zážitku, není ani učení. Pokud 
váháte, zamyslete se nad prostým faktem – vaši 
účastníci jsou dospělí (či téměř dospělí) lidé, tak 
jako vy. Je celkem pravděpodobné, že někteří borci 
a borkyně mezi nimi budou chytřejší, rychlejší, sil-
nější, zkušenější a dospělejší než vy. Nachystáte-li 
tedy zajímavý program pro sebe, pak, jste-li nad-
průměrní, bude šitý tak akorát na míru většině.

Zážitek skutečný, nikoliv virtuální! 
Jako děti jsme si mnohokrát hráli hru na „představ 
si, že…“. Že jsi král, manažer, rok před smrtí, těhot-
ná, sám na pustém ostrově… Mnoho her dnes spa-
dá do této kategorie – sedni si na louce a představ 
si. Pokud možno, vyhněte se jim!!! Dejte přednost 
programům, kde je účastníkům zima, horko, kde 
jsou vystaveni reálným situacím a výzvám, kde je 
řeší v té životní etapě, v níž se právě nacházejí, kde 
vystupují sami za sebe a nemohou předstírat, že je 
to jenom jakási role. Kde jsou zážitky skutečné, 
a stejně tak i zkušenosti z nich nabyté.
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Zážitek pro každého! 
Snažte se vždy o to, aby se při vašem programu 
dostal každý účastník do centra dění, aby musel 
vynaložit své vlastní úsilí a aby k tomu měl prostor 
a příležitost. A to zejména v případě programů te-
maticky kolektivních. Kupříkladu při divadle vložte 
do hry alespoň jednu scénu, v níž musí na jeviš-
ti osobně vystoupit i všichni ti kulisáři, režiséři, 
kostymérky a osvětlovač a něco říci. Jako pohlazení 
na závěr představení nečekaně promítněte vámi 
připravené titulky se jmény všech účinkujících! Při 
týmových závodech vymyslete disciplíny tak, aby 
každý člen týmu byl v určité části nenahraditelný, 
a to i za cenu toho, že daný tým může díky tomu fa-
tálně prohrát. V životě i v byznysu tomu není jinak. 
Potřebujete-li sehrát se skupinou třiceti účastníků 
celovečerní deskovou hru pro šest hráčů, rozdělte 
účastníky do šesti týmů, ale namísto jedné velké 
hry u jednoho stolu vyrobte pět verzí dané hry a se-
hrajte ji paralelně u pěti stolů, v jedné místnosti, 
u každého stolu po jednom zástupci každého týmu, 
přičemž výsledky se budou vzájemně sčítat podle 
předem daného schématu. Jste-li zkušení fajnšme-
kři, přidejte vzájemnou interakci mezi stoly v prů-
běhu hry.

Kvalitní pomůcky! 
Ze zkušenosti platí – čím propracovanější herní po-
můcky, materiál, kostýmy a detaily, tím účinnější 
motivace účastníků a jejich nasazení ve hře samé. 
Čtyři dny práce pro výrobu pomůcek pro čtyři ho-
diny trvající hru se může zdát přehnané, ale zku-
šenost říká, že se to vyplatí. Mayské hlavolamy lze 
vytisknout na papír. Lze je ale též vypálit do hlíny či 
vytesat do kamene. Hledaný artefakt může být sym-
bolická kýčová soška, anebo soška zlatá s umělec-
kou hodnotou. Peníze pro kasino a jiné hry mohou 
být fixou nasmažené na nastříhané čtvrtce, anebo
profesionálně graficky vysázené, unikátní, vytiště-
né offsetovým tiskem. Sami si odpovězte, s jakými 

„hračkami“ byste si vy osobně raději hráli. Kromě 
toho, příprava hry je vaše hobby! Nešetřete na so-
bě, udělejte si radost, ty čtyři dny tvořivé přípravy 
jsou vaší vlastní odměnou.

Motivace a uvádění her! 
Na toto téma bylo již mnoho napsáno, tak jen do-
dám, že znám mnoho případů, kdy motivace ke hře 
byla delší, propracovanější a ve svých dopadech 
účinnější nežli hra samotná, a že to tak bylo dobře 
a správně. Hra samotná byla ve skutečnosti vlastně 
pouhou záminkou něco účastníkům sdělit v rámci 
motivačních scén. Nebojte se investovat hodně úsi-
lí do přípravy motivací a neopomeňte dopřát jim 
ve scénáři patřičný časový prostor. Nezapomeňte 
rovněž, že motivovat lze i v průběhu hry, a zejména 
neopomeňte motivaci na závěr programu uzavřít. 
Ať již se jedná o prosté vyhlášení vítězů se skuteč-
nými vavřínovými věnci anebo o dokončení úvod-
ních rozehraných scén dramatu Blade Runner 
poté, co se účastníci dokáží vrátit po probdělé noci 
na středisko. Rovněž se nebojte použít jednu či více 
celých her jako motivaci pro hru další.

Hudba! 
Hudba je jedním z nejsilnějších atmosférotvorných 
prvků, které máte k dispozici. Funguje to jako ve fil-
mech. Pusťte si film bez zvuku, a pust‘te si film
bez obrazu. Garantuji vám, že v naprosté většině 
případů budete mít mnohem větší zážitek z bez-
obrazové zvukové koláže nežli z němých obrázků. 
Pracujte s hudbou, využijte talentu všech těch ne-
smírně nadaných skladatelů, kteří dokáží hudbou 
navodit stav duše, který je pro vaše herní potřeby 
nejvhodnější! 

Inspirace! 
Kde brát nápady na dobré hry? Všude! Chcete-li 
se zabývat zážitkovou pedagogikou, pak si zkuste 
zvyknout na vnímání světa, v němž se stále soustře-
díte na hledání námětů k novým hrám. Při četbě 
článků, knih, povídek (z každé stovky sci-fi brako-
vých povídek lze vybrat jednu, která bude sice špat-
ná sci-fi, ale popíše skvělý mechanismus pro hru)
i při sledování filmů či konfliktů mezi lidmi v práci
se vždycky sami sebe zeptejte: Nedala by se z toho 
udělat hra? Vnímejte, a nechte své nápady v hlavě 
kvasit a zrát. Dobrá hra může vznikat i deset let, 
než vám všechny elementy zapadnou dohromady. 
Tomu, kdo si v hlavě databanku inspirací nesklá-
dá, však nezapadnou nikdy. Spousta skvělých her 
vznikla v brainstormingových týmových kvasech 
v časných ranních hodinách pod časovým tlakem 
a byla uváděna dříve, nežli na nich stihl uschnout 
inkoust. Nicméně, většina těchto programů spadá 
spíše do kategorie „užitečná vyplňovací vata“. A ty, 
které do této kategorie nespadly, při bližším zkou-
mání vyjeví, že nebyly v ranním brainstormingu vy-
tvořeny, nýbrž pouze dotvořeny.
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Domácí příprava! 
Což mi připomíná, přijíždějte na vaše akce připra-
veni již z domova. Velký lodní kufr plný her a her-
ních pomůcek. Stříhat kartičky v týmovně namísto 
toho, abyste řádili, debatovali, smáli se či koketo-
vali s účastníky, není ctnost. Je to pakárna a drahá 
cena za vaše lajdáctví při domácí přípravě! 

Druhý plán! 
Na závěr to nejdůležitější: Pokuste se, aby vaše hry 
měly kromě prvoplánového zážitku a jeho interpre-
tace ještě též plán druhý, jakousi skrytou agendu, 
která pokud možno nebude účastníkům na první 
pohled patrna, ale která na samém konci progra-
mu – často při jeho rozboru – přinese to, co chcete 
účastníky naučit. Samotný program, onen silný zá-
žitek pro zážitek, je v tomto pojetí jakýmsi trojským 
koněm (byť má sám o sobě značnou uměleckou 
i vzdělávací hodnotu), jehož skutečným posláním 
je doručit účastníkům ono „vzdělání“, „poučení“ či 

„poznání“, za kterým na vaši akci přijeli. Ten zážitek 
a ty emoce jsou důležité. Na jejich intenzitě závisí, 
jak dlouho si účastníci budou danou lekci pama-
tovat. Váš druhý plán je pak tím, co chcete, aby si 
pamatovali. Co to konkrétně bude, záleží na vás 
a cílech vašeho projektu. 

Na jeden detail byste si však měli dát pozor. Jestliže 
pro zvolení intenzity zážitku doporučuji jít na hrani-
ci vaší vlastní komfortní zóny, ohledně druhého plá-
nu pak platí, že v této oblasti byste měli vědět, umět 
a znát více nežli vaši účastníci. Jen tak je totiž může-
te cosi učit. Kromě toho si dejte pozor ještě na jed-
no úskalí. I sebelépe promyšlená a připravená hra 
nemusí vždycky navodit vámi vytouženou situaci či 
reakci účastníků. Mnohdy, z nejrozličnějších důvodů, 
nechají opilí Trójané pod vlivem medoviny koně státi 
před hradbami, případně jej zaparkují kdesi za ro-
hem. Bez ohledu na to, jak velké je vaše zklamání, 
odolejte pokušení vynadat Trójanům do medovinou 
zblblých opilců, kteří nepochopili, kde pro vašeho 
posvátného koně pravé místo jest. Je docela pravdě-
podobné, že byl-li váš dřevěný oř dobře promyšlen 
a postaven, pak vašim Trójanům vaší rady třebas již 
netřeba.:-) Není snad nutno dodávat, že designéři 
atraktivních programů s výrazným druhým plánem 
jsou na trhu vzdělávacích firem nejen pedagogiky
volného času vyhledávaným „zbožím“.
Přirozeně, že ne všechny výše uvedené prvky má 
smysl uplatňovat vždy a za všech okolností naráz. 
Existuje mnoho dobrých důvodů některé z nich 
dle potřeby programově pominout. Ne vždy musí 
znít hudba, ne vždy musí být kostýmy a náročné 
pomůcky, a mnohé programy budou mít největ-
ší dopad, budou-li přímočaře prvoplánové. Ale to 
jsem snad již ani nemusel dodávat, to je každému 
bystrému čtenáři Gymnasionu zřejmé. Jenom vám 
všem tvořivým a nadšeným čtenářům tedy ještě po-
přeji hodně zdaru a radosti z díla!
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 Z kurzu DoNitra pro PŠPVS 2004. | foto © Vladimír Halada .
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HRY V DRAMATURGIÍCH  
KURZŮ GO!

Problematika dramaturgie a s ní související progra-
mové obsahy ve scénářích jsou, troufám si říci, bez-
mezné. Díky této práci snad pár lidí nalezne v těch-
to vodách podnět k učinění dalšího kroku směrem 
vpřed, ba co víc, dokument jim bude hlavně inspi-
rací. Chceme-li totiž tvořit, pak inspirace je zákla-
dem vší tvorby! Tento text představuje výsledky 
obhájené bakalářské práce na téma Dramaturgie 
kurzů GO! Jejím cílem bylo analyzovat programové 
obsahy kurzů GO! a jejich dramaturgické principy. 
Dále jsem chtěla podat informaci o podstatné změ-
ně parametrů kurzů GO! a vyjádřit četnost jednot-
livých programů na základě vyhodnocení a srovná-
ní závěrečných zpráv z experimentálního období 
1991–1995 (kurzy realizované pod PŠL) a následně 
z období klasického, ohraničeného lety 1996–2003 
(kurzy realizované pod KRL FTK UP v Olomouci 
a Hnutí GO!). Součástí textu byla i tvorba ideálních 
scénářů pro obě období. Práce samotná předsta-
vovala v první řadě shromáždění více jak padesáti 
závěrečných zpráv z kurzů GO! a dalších podklado-
vých textů (většinou odborných článků), v dalším 
kroku pak studium textů a následnou analýzu zjiš-
těných skutečností. Výsledky mi přijdou velmi zají-
mavé a podnětné.
Po vyhodnocení všech dostupných materiálů pouka-
zuji na sumář zřetelných rozdílů mezi jednotlivými 
údobími, na které se kurzy GO! dělí: experimentální 
období 1991–1995 a klasické období 1996–2003. 
Je potřeba uvést, že experimentální období trvalo 5 
let a v každém ročníku se uskutečnily zpravidla dva 
kurzy, zatímco klasické údobí bylo vymezeno 8 lety 
a konalo se v něm paralelně až 9 kurzů. Z tohoto 
důvodu zahrnuje klasické období více kurzů (36), 
v porovnání s epochou experimentální (9). 
Jedním z podstatných zjištění se ukázala změna 
délky kurzů, a to z původních 10,7 dní v letech 
1991–1995 na „pouhých“ 6,3 dní v období 1996–
2003. Což představuje rozdíl 4,4 dne. Z tohoto 
faktu pak vyplývají další předvídatelné skutečnos-
ti, ale i překvapující změny obsahu dramaturgií. 
Největším překvapením je zjištění, že dramaturgie 
kurzů klasického období mají sice kratší časovou 
plochu, to ale nebrání tomu, aby v obsahu scénářů 
dominovaly Iniciativní hry s hodnotou 8,14 hodin, 
a převýšily tím časovou dotaci experimentálního 
období kurzů GO!, kde se Iniciativní hry podílely 
na obsahu programu jen s hodnotou 8 hodin! Zá-
věr tedy zní, že tento typ her je trvalou a význam-
nou součástí programu kurzů GO! 

Z grafu porovnání průměrných hodnot programo-
vých oblastí scénářů se pak dále ukazuje 8,5 ho-
dinová diference na poli dramatické výchovy, 
markantnější 12 hodinový skok v oblasti psy-
chodramat a významný 14 hodinový schod jmé-
nem málo strukturované hry. Ty, podotýkám, tvoří 
převážně střed či závěr kurzů. Vyšší hodnoty jsou 
zjištěny právě v období experimentů. Poté už jde 
o 6, 5 a 4 hodinové rozdíly např. u sportů v pří-
rodě, u nichž v experimentálním období rozhodně 
dominoval softbal, který v současných scénářích 
kurzů chybí. Do této kategorie spadají zpětnova-
zební i relaxační aktivity spolu s fyzicky náročný-
mi hrami. 4 hodinový schodek zaznamenáváme 
u her pro vytváření důvěry, přednáškových blo-
ků a simulačních her. Co je ovšem pozoruhodné 
ve vztahu k přednáškám, v minulosti se můžeme 
daleko častěji setkat s otevřenou diskusí na té-
mata jako sex, promiskuita, AIDS a partnerské 
vztahy. Dále, první etapa kurzů GO! je výrazně bo-
hatší na množství premiér, a to při výrazně men-
ším počtu kurzů. Z hlediska dramaturgie v klasické 
etapě dominují programové bloky kratší a intenziv-
nější – především v zahajovacích částech kurzů. 
Co se týče hodnocení četností, na vrcholu progra-
mové pyramidy v letech 1991–1995 stojí Masáže, 
řadící se do relaxačních aktivit, dále jdou v závěsu 
programy Las Vegas a Dynamics a třetí příčka patří 
především velkým programovým blokům – Tančír-
ně, Nízkým lanům, Videoklipům, Horolezectví, Dnu 
Trifidů, Survivalu, Mystériím i Psychodramatu. 
U druhého období dominuje jednoznačně Drama-
tika – objevuje se hned 20×. I zde jsou Nízká lana 
v popředí atraktivity, ovšem se zcela značným 
rozdílem patnáctinásobku. Náleží jim však krásné 
druhé místo, stejně jako je tomu ve scénářích expe-
rimentálního období. S rozdílem desítky následují 
Icebrakery, Dynamics, Videoklipy, Trifidi, Čajovna, 
Problem solving atp. Las Vegas je v této době méně 
používaná.

Pavla Pacasová
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Dále práce nabízí výtah a popis konkrétních premiér, 
přehled jednotlivých principů dramaturgií, důklad-
nější grafické rozpracování četností programů v jed-
notlivých obdobích, v souvislosti s praxí pak pova-
žuji za právě inspirující „ohlédnutí se“ za obdobím 
experimentálních projektů, neboť ty lze z hlediska 
myšlenkového – a vůbec kvality propracovanosti, 
délky trvání, tím pádem také možnosti stanovení 
i naplnění složitého cíle – považovat za hodnotné. 
Myslím tím ve vztahu k účastníkům, a to pro jejich 
nezapomenutelný otisk a současně zajímavou, obo-
hacující práci projekty tvořících týmů. 

oblasti Experimentální 
 období 

 1991–1995

Klasické 
období 

 1996–2003
Iniciativní hry 8 hod. 8,14 hod.
Dramatika 11 hod. 2,66 hod.
Komunikace 4,5 hod. 2,92 hod.
Malostrukturované hry 19 hod. 5,23 hod.
Lanové aktivity 4 hod. 3,03 hod.
Sporty v přírodě 9,5 hod. 3,05 hod.
ORV 11 hod. 6,5 hod.
Sociodrama 2,4 hod. 2,25 hod.
Psychodrama – 2,16 hod.
Tvořivost 10,3 hod. 8,72 hod.
Relaxační aktivity 9 hod. 3,55 hod.
Přednáška 6,8 hod. 2,92 hod.
Simulační hry 8 hod. 3,22 hod.
Zpětnovazební aktivity 8,75 hod. 3,09 hod.
Hry na důvěru 6,5 hod. 1,14 hod.
Strategické hry 5,2 hod. 4,90 hod.
Inscenační hry 2,6 hod. 2,26 hod.

HRY O OLYMPII

Článek Mirka Hanuše  
pohrávající si s myšlenkami,  
které autora přepadaly  
během pobytu v místě  
zasvěceném hrám už před mnoha tisíci lety 
vám nabízí webový dodatek na známé adrese
www.gymnasion.info
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CHYTRÉMU  
NAPOVĚZ
Než se vydáte do dnešního „zákoutí“ Gymnasio-
nu, dejte pozor na krvelačné myšlenky, které číhají 
za rohem, aby vás napadly a pak bezostyšně ovliv-
ňovaly po zbytek dne – nebo snad i celého života? 
O tom, že v dnešní rubrice takové potvůrky jsou, 
nemusíte mít pochyb. Pokud jste se však osvěži-
li již v předchozích číslech, bude pro vás dnešní 
zábavná relaxace hračkou. Bez hravého přístupu, 
obohaceného notnou dávkou tvořivosti, to však 
v žádném případě nepůjde!

Jiří Němec

Vedoucí rubriky:

Potvoření

Fotohádanka

Jiří Němec – pro podrobnější představení viz str. 2.

Pepa Středa – pro podrobnější představení viz str. 3.

Poznámky, nápady, komentáře | Notes, ideas, comments
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FOTO HÁDANKA

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 adre-
su pepastreda@volny.cz do vy-
dání dalšího čísla. Nevíte, ale 
něco vám to připomíná? Neváhej-
te a napište! Někdy je zajímavější, 
co by to mohlo být, než co to 
ve skutečnosti je.
Správné i zajímavé odpovědi 
budou slosovány a vítěz získá 
autorský nástěnný panoramatic-
ký kalendář Irsko 2007. 

Těším se na vaše odpovědi. 

Fotohádanka z minulého čísla

Pepa Středa

JE TO: 
Stín přední části autobusu se zpět-
ným zrcátkem.

NENÍ TO: 
Stín vržený pivním půllitrem.

Panoramatický plakát posvátného 
jezera Namccho v Tibetu vyhrává 
Jana Žanda Haková z Brna.
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POTVOŘENÍ Jiří Němec

Kolik proužků vznikne?

Dnešní hádanka jako by chtěla vyzkoušet vaši 
schopnost intuice, doprovázenou představivostí. 
Úkol je prostý: prohlédněte si obrázek a před-
stavte si, co se stane, když slepený proužek 
papíru rozstřihnete po přerušované čáře. Kolik 
vznikne nových slepených proužků?

V Teoretníku předchozího čísla (G5, 31–39) jsme 
se snažili popsat bariéry, které nám občas nedovo-
lují přijít na kloub správnému řešení. První bariéru 
jsme označili jako prostorovou, skrze niž nám chybí 
představa třetího rozměru. Tu dnešní, která nám 
má přinést rozřešení příběhu s kloboukem a ka-
mínky, můžeme přirovnat spíše k bariéře vertikální-
ho myšlení. Zatímco lidé, kteří hledají zlato a jsou 
obdařeni vertikálním myšlením, kopou hlubokou 
jámu a s přibývající hloubkou jsou přesvědčeni 
o správnosti svého počínání, přestože žádné zlato 
nenacházejí, lidé s laterálním myšlením vykopou 
děr více, ale mělkých. Zatímco se první zlatokop 
pomalu a tvrdošíjně prokopává k protinožcům, má 
druhý při troše štěstí hromádku zlata.
I naše hlavní hrdinka Anička byla obdařena schop-
ností využívat laterálního myšlení, a na první pohled 
neřešitelný případ vyřešila s úsměvem a originálním 
způsobem. Když byla vyzvána, aby vylosovala z klo-
bouku jeden z kamínků (černý nebo bílý) a věděla, 
že zlomyslný, nehezký a zlý Lichvář zvedl ze země 
a do klobouku hodil oba kamínky černé, aby si tak 
pojistil vítězství v losování, vytáhla Anička jeden 
z nich a zvolala: Jejky! a šikovným způsobem, vypa-
dajíc přitom velice nešikovně, upustila černý oblá-
zek na zem. Případ s losováním byl tak uzavřen, ale 
raději ještě připomeňme, co se vlastně stalo. Když 
tedy jeden z kamínků upustila na zem a ten zmi-
zel v záplavě ostatních, nezbývalo nic jiného, než 
se podívat do klobouku, který že tam vlastně zbyl. 
Je pochopitelné, že když Lichvář do klobouku vložil 
dva černé, bude v něm onen druhý, černý, a je tedy 
logické (za předpokladu, že do něj mělo být vlože-
no po jednom kamínku od každé barvy), že oblázek, 
který dívka upustila na zem, musel být bílý. Vyloso-
vala si tedy bílý kamínek, ale bohužel, protože byla 
nešikovná, omylem jej upustila na zem. Pokud by 
chtěl v této věci Lichvář něco namítat, například 
že upustila černý, pak by byl usvědčen z podvodu. 
To byl příběh vychytralého Lichváře a chytré Aničky, 
která tak osvobodila svého otce od dluhů a sebe 
od svatby s prohnaným šejdířem.
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INSPIROMAT
V tomto čísle Inspiromatu vám přinášíme článek 
Zdeňka Beneše – Cimrmana. Pokud jste pravidel-
nými čtenáři Gymnasionu a toto jméno či přezdív-
ka vám připadají povědomé, není vůbec divu. Sta-
čí připomenout třeba popis hry Paní, která plula 
na Duši otištěný v rubrice Zlatý fond her v čísle 4 
(G4, 97–99), který mě osobně okouzlil.
Na doporučení členů redakční rady jsem si přeče-
tl Zdeňkův nový text a musím říct, že pokládám 
za jisté privilegium, že se s vámi o něj v Inspiro-
matu mohu podělit. 
V následujících řádcích totiž klepe na dveře světa, 
který známe, svět, jehož příchod byl již dlouho 
ohlašován. Svět, kterému někteří pohlížíme vstříc 
s obavami, někteří s nadšením, ale v podstatě 
všichni s úžasem nad lidským géniem, nad silou 
synergie mladých nespoutaných myslí propoje-
ných světovou sítí. Svět, jehož horizontů v tuto 
chvíli vůbec nelze dohlédnout. Mně osobně z něj 
jde trochu mráz po zádech. To ale nic nemění 
na skutečnosti, že nová podoba skutečnosti stojí 
u našich dveří. Klepe zatím velmi decentně, ale 
s téměř nepozorovatelně se zvětšující rozhodností.
Dříve nebo později budeme muset otevřít, a při-
jmout nebo nepřijmout pozvání do Druhého 
života. Zvláštní je, že do odpovědi nás nikdo ne-
tlačí. Přesto se nemohu zbavit zvláštního pocitu 
naléhavosti…

Luděk Šebek

Vedoucí rubriky:

Luděk Šebek – pro podrobnější představení viz str. 3.

Do rubriky přispěli:

Zdeněk Beneš – pro podrobnější představení viz str. 94.

ENGLISH SUMMARY 

Inspiring column
As the ambition of the Inspiromat has always 
been to offer original angles of view at the 
reality of our work and personal life, the artic-
le presented here in the 6th issue looks even 
further. How would it feel to open a door and 
step into the landscape of our most exciting 
dreams? Place, where, if we borrow the words 
from the final scene of Matrix 1, everything
is possible? World where we are limited by 
nothing but our own imagination? Zdeněk 
Beneš will walk you along a path that‘s just 
as exciting as sending chills down the spine. 

…Red or blue pill?
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Zdeněk BenešDRUHÝ ŽIVOT

Stál na opuštěné pláži a okouzleně pozoroval, jak 
na západním obzoru zapadá slunce. Jako by po-
dobnou scenérii viděl poprvé v životě. Na sobě bílé 
triko a ošoupané džíny, neurčitý účes a trochu 
nejisté pohyby. Když sluneční kotouč konečně po-
hltilo moře, obrátil pozornost směrem k čerstvě roz- 
blikaným světlům města a pomalou, nejistou chůzí 
jim s pocitem cizince v novém světě vykročil vstříc. 
Hned v první ulici jej zastavila hudba. Staré dob-
ré jazzové melodie, jako by vkročil do čtyřicátých 
let. U dveří lákající nápis: „Vítejte!“ Směle vkročil 
otevřenými dveřmi, aby se v nich uprostřed kroku 
se zděšením zarazil. V prostorném sále bylo plno, 
živo, nádherné páry krásných lidí v ještě krásněj-
ších róbách, honosnějších nežli cokoliv, co ve svém 
dosavadním životě spatřil, se vznešeně otáčely 
v rytmu slowfoxové melodie, a pocit naprosté ne-
dostatečnosti jej zasáhl tak silně a nečekaně, jako 
snad nikdy předtím. Ocitl se venku rychleji, nežli 
si stačil naplno uvědomit, že za všechno můžou je-
nom ty džíny a bílé triko. Nikdy předtím se na bál 
nevydal bez smokingu, a tudíž se s podobnými 
pocity nepatřičnosti nemusel vyrovnávat. „Dob-
rá“, řekl si pro sebe, „pojďme najít nějaký ten 
smoking. Třeba támhle naproti.“ Na druhé straně 
krátké lávky, která jako by vypadla z kterého-
koliv Monetova obrazu, svítila do tmy výkladní 
skříň obchodu se společenským oblečením. Vešel 
dovnitř a za poslední peníze zakoupil hned první 
model vystavený u dveří v akci „Sleva“. Rychle 
se převlékl a s trochu zatajeným dechem vstoupil 
napodruhé do tanečního sálu. 
Hudba se změnila, rytmus byl nyní o něco po-
malejší, světla lehce ztlumená. „Vítej, cizinče!“ 
zaslechl z pódia na druhé straně sálu své jméno. 
Ucítil na sobě zraky několika přítomných. Takřka 
zároveň si uvědomil, že poměr mužů a žen v sále 
není úplně vyrovnaný a že není možné ignorovat 
existenci několika solitérních dam, postávajících 
na okraji parketu a se zájmem pohlížejících jeho 
směrem. Téměř instinktivně vykročil k jedné z těch, 
co stály nejblíže, a zeptal se: 
„Smím prosit?“
„Hmm, vlastně, proč ne…“

Nežli se nadál, sál se s ním začal v pomalém 
tempu otáčet, a náhle nebyl schopen vnímat nic 
jiného nežli pár smaragdově zelených očí posaze-
ných ve tváři neurčitého věku, lemované perfektně 
upravenými platinovými vlasy, staženými vzadu 
do dlouhého ohonu.
„Ty jsi tu dnes poprvé…?“ zeptaly se oči.
„Jak je zřejmé,“ usmál se. „Co je to za místo?“
„Jazzový klub. Převážně třicátá, čtyřicátá léta, sem 
tam něco z dnešní doby, pokud je to ve správném 
stylu. Vidíš támhletu brunetku? Té to tu patří. 
A dnes večer je to ona, kdo vybírá a pouští sklad-
by. Jiné večery si na to najímá lidi… Hmm, co ty, 
máš nějakou oblíbenou skladbu?“
Ta otázka ho překvapila, hned si nebyl schopen 
nic konkrétního vybavit, a tak, aby se zachránil, 
pronesl po chvíli: „Snad ani ne, ale něco od Cole 
Portera se dá poslouchat téměř kdykoliv…“
Krátká výměna výrazů a slov mezi smaragdový-
ma očima a onou malou brunetkou, a dříve než 
se nadál, dolehly k jeho uším první tóny melodie 
„I‘ve got my eyes on you“. Jestliže ještě před chvílí 
zkoušel sám pro sebe pochybovat o realitě přítom-
nosti, v níž se nějakým řízením osudu ocitl, od této 
chvíle již podobná pochybnost nebyla možná. 
„Tak co, zlato? Může být?“ Zelené oči nabyly naráz 
jak na realitě, tak na intenzitě.
„Jak jsi to, u všech všudy… děkuju…“ pronesl rychle, 
a aby zastřel náhlou nejistotu, zeptal se: „Chodíš 
sem často?“
„Většinou v úterý a ve čtvrtek. O víkendech je to za-
jímavější u Modré noty, kousek odsud, hned na plá-
ži. Jestli chceš, ráda tě příště vezmu s sebou.“
„To by od Tebe bylo moc milé.“
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 Autentická fotografie pořízená autorem článku  
 v reálném čase v jazzovém klubu Blue Note  
 uvnitř světa zvaného Druhý život. .
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V tu chvíli se v jedné rychlejší notě před ním oto-
čila a ten perfektní platinový ohon jej pohladil 
po tváři. Ve stejném okamžiku se její hlava trošič-
ku vychýlila, a v protilehlém takto náhle odkrytém 
zrcadle poprvé ten večer uviděl svou vlastní tvář, 
s hnědavými vlasy v neurčitém tvaru ze všeho 
nejvíce připomínajícím helmu z druhé světové vál-
ky. Jak příkrý kontrast, ve srovnání s platinovou 
dokonalostí. Opět se jej zmocnil onen nepříjemný 
a až do dnešního večera jemu téměř neznámý po-
cit nedokonalosti až nepatřičnosti.
„Bude mi ctí a potěšením,“ pronesl po chvilce, když 
se pohyb blonďaté kštice před ním zastavil. „Ale 
nejdříve tě musím poprosit o radu. Kde je tady nej-
bližší holič? Nerad bych tvým perfektním vlasům 
dělal ostudu.“
Zarazila se a chvilku to vypadalo, že přemýšlí. Po-
tom se hlasitě rozesmála: „Bože, ty jsi přeci zla-
tíčko! Jestli chceš, můžeme jít k holiči třeba hned. 
Stejně to tady dneska už pomalu končí.“
Ten večer jej čekalo ještě plno dalších nečekaných 
pocitů a překvapení. Snad největší bylo jeho ohro-
mení poté, co vstoupil do prvního většího nákup-
ního střediska se značkovými oděvy a účesy. Byť 
se ve svém každodenním životě podobným mís-
tům vyhýbal, ten večer si nemohl pomoci od po-
citu obdivu nad oním nesporným množstvím umu 
a talentu, který na něho ze všech těch výkladních 
skříní zíral…

Představte si na chvíli, že můžete být kýmkoliv, vy-
zkoušet si cokoliv a zažít naprostou svobodu, na-
víc bez zátěže své vlastní minulosti a vztahů. Kurz 
Prázdninové školy? Hmm, snad, trochu, zřejmě 
se vždy našlo pár lidí, které na kurzech přitaho-
vala možnost vyzkoušet si začít znovu, s novou 
identitou. V životě podobných příležitostí zase 
tolik není, snad jen pokud se člověk neváhá pře-
stěhovat do jiného města či jiné země. Tam může 
do jisté míry začít hrát hru na nový začátek. Ale 
ani tam, ani na kurzu nemůže uniknout některým 
nevyhnutelnostem, tomu, jak vypadá, jak je stár, 
jakého je pohlaví… Svět, o kterém hovořím zde, 
podobná omezení nemá. Můžete v něm být mladí, 

staří, krátcí, tencí, širocí i dlouzí, muž, žena, kocour 
v botách, moucha na stěně. Můžete být postupně 
tím vším během deseti minut. Můžete být módním 
návrhářem, závodit na moderních jachtách, tančit 
celou noc, vybudovat ševcovské impérium, založit 
si vlastní jazzový klub, pokusit se stát rockovou 
hvězdou, a když se to nepodaří, pokusit se o něco 
jiného. Věřte nebo ne, tenhle svět existuje! V této 
chvíli má rozlohu zhruba stejnou jako město Bos-
ton, něco kolem čtvrt milionu obyvatel, původem 
z celého světa. Jejich počet se zdvojnásobuje zhru-
ba každé čtyři měsíce. Ten svět je virtuální, on-line 
24 hodin denně. Chcete si zabruslit na zamrzlém 
jezeře pod masivem Zermattu? Projít se uličkami 
Amsterodamu? Odpočinout si při západu slunce 
na Havaji? Všechna tato místa existují, existují 
jako hromádka dat na serverech společnosti Linden 
Labs kdesi na předměstí San Francisca. A váš avatar, 
hromádka dat reprezentující v tomhle virtuálním 
světě vás samotné, může všechna uvedená místa 
navštívit, v reálném čase interagovat jak s objekty, 
tak zejména s avatary ostatních obyvatel, může 
tvořit objekty, sochat sochy, stavět domy, mosty, 
tančit, běhat, skákat, milovat, a dokonce nejen lé-
tat na koštěti, ale též i vypadat jako Harry Potter. 
Ještě před dvaceti lety čistá science fiction, dnes re-
alita. Pozemky, domy, hračky, avataři jsou virtuální, 
pocity, interakce, jednání a vytvářené hodnoty jsou 
naprosto reálné. Ve světě platí zákon, že cokoliv 
v něm vytvoříte, patří vám, včetně autorských práv. 
Lokální měna je přes několik burz propojena s mě-
nou reálnou, a kdykoliv můžete své „hrací“ peníze 
převést na peníze skutečné a obráceně. Před rokem 
a půl začala jistá třicetiletá čínská učitelka žijící 
v Německu po večerech obchodovat s virtuálními 
pozemky. Dnes se hodnota jejího majetku odhadu-
je na zhruba 200 000 amerických dolarů a její firma,
obchodující s virtuálními nemovitostmi, zaměstná-
vá okolo dvaceti lidí. Nejeden designér dnes na plný 
úvazek vytváří a prodává virtuální účesy, oděvy, ani-
mace, či staví domy a navrhuje obchodní střediska. 
A už i reálné korporace si začínají všímat, že něco 
visí ve vzduchu. Jeff Bezos, šéf společnosti Ama-
zon.com, podpořil rozvoj virtuálního světa částkou 
11 milionů dolarů. Bez velkého rizika lze říci, že bu-
doucnost toho, jak budou lidé komunikovat s lidmi 
i s počítači, dorazila. Běžte si ji vyzkoušet, na www.
secondlife.com je to možné zdarma. A než odklep-
nete „Enter“, zamyslete se na chvilku, jak byste 
se chtěli jmenovat, kdyby to bylo jen na vás… 
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 Fotografie pořízená ve virtuálním světě Druhý život kdesi u souostroví Bora Bora v říjnu 2006. .
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BEZPEČNOST & 

RIZIKO
Možná si někteří z vás ještě vzpomenou na červen 
letošního roku. Tisíce fotbalových fanoušků naku-
povalo nové televizory, aby mohli následně trávit 
hodiny času před touto technickou vymožeností 
lidstva a sledovat po čtyřech letech utkání na Mi-
strovství světa v kopané. Obzvláště sledovanou 
událostí pak měly být samozřejmě zápasy české 
reprezentace, která po mnoha nevydařených le-
tech byla na šampionátu konečně také. Jak to 
dopadlo, asi všichni víte – zklamání, propadák, 
spousta otázek, zmar českého fanouška.
Měl jsem možnost sledovat zápasy nejenom na-
šeho týmu, ale i těch úspěšnějších, a to v různém 
prostředí – v restauraci, u rodičů, s otcem, co byl 
bývalým rozhodčím, na dovolené u moře s ostat-
ními rekreanty… Možná se začínáte ptát, jak to 
souvisí s bezpečností a komfortní zónou? Občas 
se stačilo nedívat „do bedny“, ale rozhlédnout 
se kolem. Kolikrát asi byla překročena komfortní 
zóna běsnícího Chorvata po vyřazení jeho týmu? 
Chorvatsky neumím, ale zarudlé tváře posílené 
notnou dávkou alkoholu, bouchání do stolu a zvu-
ky vycházející z hrdla dokázaly narušit také třeba 
moji komfortní zónu, byť jen coby diváka a ná-
vštěvníka stejné zahradní restaurace. A bezpeč-
nost? Když se nebudu vracet k ohrožování okolí 
běsnícím jižanem, stačí jen vzpomenout na zápas 
České republiky a Itálie, který spolu s dospělými 
sledovalo i několik nedorostků. Občasné celé 
proudy sprostých nadávek a invektiv jim budou 
do života určitě k užitku, 
zvláště pak jejich psychice, 
například ve spojení, že sudí 
je…
Vskutku je to k podivu, kde 
všude můžeme narazit na mí-
ru bezpečnosti a překročení 
různých zón, a přitom nemu-
sí jít ani o cílenou, skupinově 
organizovanou akci. I když 
s určitými fenomény, třeba 
v podobě sportovních zápa-
sů, se musíme vyrovnávat 
i na firemních projektech…
Pěkný závěr léta a ať se vám 
podzim barví přesně tak, jak 
budete chtít.

Jiří Uher

Vedoucí rubriky:

Jiří Uher – pro podrobnější představení viz str. 3.

MUDr. Aleš Pokorný (1972), lektor a bez-
pečnostní garant společností Outward 
Bound – Česká cesta s.r.o. a Prázdninová 
škola Lipnice – Outward Bound, člen její 
Správní rady. ales_pokorny@hotmail.com

Do této rubriky přispěl:

ENGLISH SUMMARY

Safety
The authenticity of an instructor of experien-
tial programmes is one of the basic conditions 
on which the success of their work is built 
upon and at the same time the credibility of 
the experiential method. To gain authenticity 
or “credit” for our work, personal experiences 
which we bring participants and clients are 
irreplaceable. How do instructors gain this 
experience during their career? The article 
discusses the sense of overcoming borders of 
personal comfort by professionals in this field.
How do they get beyond the borders and what 
brings them this ‘visit’? At the safety level the 
article questions where we can get to when 
training instructors without breaking safety 
standards and rules.

be
zp

eč
ns

ot

mailto:ales_pokorny@hotmail.com


111

Aleš PokornýÚČASTNÍCI ZÁJEZDU: 
ZA HRANICE…  
…KOMFORTNÍ ZÓNY

Každý, kdo na nějakém zájezdu kdy byl, asi potvrdí, 
že na misce vah úspěšnosti takového podniku má 
stejnou hodnotu atraktivita lokality jako osobnost 
průvodce. Zájezd do Botswany nebo Dolních Věsto-
nic, průvodce z něj dokáže s trochou nadsázky udě-
lat peklo nebo ráj na zemi. Jaké kvality jsou ve hře 
na rozcestí mezi tím peklem a rájem? Vedle balíku, 
pro který se vžilo označení soft skills a hard skills 
to jsou ryze osobnostní charakteristiky, ze kterých 
si dovolím vypíchnout důvěryhodnost, autenticitu 
a zkušenost. Posledně jmenované nejsou zárukou 
úspěšnosti zájezdu, ale v pyramidě faktorů tvoří zá-
kladní kameny – předpoklady, že zájezd může skon-
čit i úspěchem. 

Rád bych se podělil o zkušenosti z jednoho zájezdu… 
za hranice komfortní zóny a sdílel svoje zamyšlení 
nad jeho smyslem. Spolupořádal jsem tréninkový 
kurz pro „outdoorové profesionály“, instruktory jed-
né z firem působících na trhu v České republice. Byl
to kurz zaměřený na špičky instruktorského sboru 
a měl se stát sítem kvality pro jejich postup do šéfin-
struktorských pozic. Krédem akce se stalo sousloví 
Náročnost – Kvalita – Prestiž, které se mělo odrážet 
ve všech programových blocích – teorii i praxi zážit-
kové pedagogiky. Cílem nebyla výhradně metodika 
oboru, ale stejnou měrou i vytvoření podmínek se-
bereflexe a seberozvoje prostřednictvím zážitku. Je
smutným faktem a paradoxem oboru, že profesio-
nálové zážitkové výchovy a vzdělávání jimi sami ne-
procházejí. Uvádějí programy, facilitují jejich rozbory, 
a to velmi často bez přímé zkušenosti prožitku stejné 
kvality jako jejich účastníci. Ve snaze nahradit tento 
nedostatek jsme nastavili laťku praxe – zážitkových 
bloků programu – záměrně vysoko. Aktivity známé 
z kurzů vyžadovaly značné fyzické nároky, podmínky 
byly obtížnější, svým způsobem reálnější a v jistém 
ohledu i extrémnější, v porovnání s obvyklým zadá-
ním. S jednoznačným cílem – vymáčknout z budou-
cích instruktorských špiček více fyzického nasazení 
a úsilí, více houževnatosti a více emocí. Dostat je 
za hranici osobního pohodlí. Jako konkrétní příklad 
mohu uvést známou a v českých luzích a hájích 

„profláklou“ Zeď, zdolávání bariéry – umělé stěny 
nebo přírodní překážky – celou skupinou dohroma-
dy. Tentokrát jsme vybrali poměrně vysokou, hlad-
kou a respekt budící skalní stěnu, dostatečně vlh-
kou a kluzkou, avšak s čistou a měkkou dopadovou 
plochou pod ní. Všechny skupiny po cca šesti lidech 
se bez výjimky na této překážce „vyšťavily“. Všech-
ny skupiny na této překážce také uspěly. Úspěch 
byl však vykoupen fyzickým i psychickým úsilím, 
doprovázeným řadou krvavých šrámů, a především 
vypjatými emocemi strachu a pocitem jasně vníma-
ného rizika pádu. Ano, tato aktivita byla objektivně 
na hranici přijatelného rizika, subjektivně pak byla 
řadou účastníků vnímána jako nebezpečná a ohro-
žující. A troufám si tvrdit, že pro všechny účastníky 
byla vně zóny osobního komfortu a bezpečí. 
Jak to dopadlo…? Dobře, nikomu se nic nestalo. 
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Bezpečnostní standardy byly dodrženy, každý měl 
na hlavě přilbu a rozcvičil se. Standardní podmínky, 
jen to bylo o trochu výš (cca tři lidské délky). V roz-
boru aktivity poté zazněla řada výhrad k bezpečnosti 
aktivity. Většina z nich se opírala o tezi, že v tréninku 
budoucích šéfinstruktorů bychom měli uplatňovat
stejné standardy a měřítka jako při práci s klienty. 
S rizikem bychom měli zacházet stejně jako na kur-
zu pro „normálního“ zákazníka. Jsme taky vašimi zá-
kazníky… Od zákazníka je velmi blízko ke konzumen-
tovi. Reinhold Messner ve své knize Vyznání dobro-
druha označuje za konzumenta toho, kdo přebírá 
zkušenosti z druhé ruky (…a ten, kdo nevytváří nové 
zkušenosti, nutně stagnuje). Obojího bychom se ja-
ko profesionálové poskytující zážitky měli vyvarovat. 
Když chceme poskytovat nebo zprostředkovávat 
zážitky klientům, a pak je s nimi dokonce rozebírat, 
musíme mít vlastní zkušenost, a to podobné kvali-
ty. Dobrý facilitátor rozboru zážitkového programu 
musí působit autenticky. Autenticita může vycházet 
pouze z vlastní zkušenosti. Čtením moudrých knih 
a přebíráním zkušeností jiných ji nikdy nezískám. 
Mimoděk mi tato situace připomíná období výuky 
angličtiny v raných devadesátých letech, kdy byly 
z přemnožených ruštinářek v jazykových kurzech na-
rychlo vyráběny angličtinářky. Ty dámy (…a pánové), 
kteří byli o tři lekce před svými studenty, působili 
neautenticky, neřku-li přímo směšně. 
A jak je to s tou zkušeností? Přednášíme klientům 
o překračování hranic komfortní zóny, ale kdo z nás 
se za tu vlastní kdy podívá, především ve sféře vlast-
ních fyzických limitů a emocí s tím souvisejících? 
Pokud nejsme zrovna extrémními lezci, lyžaři nebo 
vodáky (kterých, zaplaťbůh, mezi profesionály zážit-
kového vzdělávání ubývá, neb zanícení pro extrémní 
aktivity samo o sobě není zrovna správným kritéri-
em pro tuto práci), zážitků na rozhraní osobního 
pohodlí se nám dostává jen poskrovnu. Pokud však 
chci svoje klienty vést za hranice jejich vlastní zóny 
pohodlí, tedy do oblasti, která je pro ně skutečným 

„terra incognita“, potřebuji nutně zkušenost z návště-
vy té vlastní. Pak mohu rozumět, co s člověkem dělá 
strach a panika, fyzické vyčerpání a stres produkova-
ný mnou samotným i lidmi kolem mne. Pokud sám 
území za hranou neznám a nikdy jsem v něm nebyl, 
pak z jistého úhlu pohledu dělám pokusy na lidech 
a nechávám je zkoumat neznámý terén místo sebe. 
Vrátím-li se k metafoře zájezdu, je nutné, abych jako 
dobrý průvodce znal krajinu. Pokud to není možné, 
musím mít vlastní zkušenost z pohybu v neznámém 
prostoru, abych byl s to soustředit se na samotnou 
práci včetně zvládnutí emocí svých klientů. 

V našem případě aktivita zafungovala, účastníci 
se „přiznávali“ k pocitům strachu a někteří popi-
sovali proces přerodu panického strachu v odvahu 
začít konstruktivně jednat. Docílili jsme syrového 
zážitku a nasbírali skvělý materiál pro review, vlastní 
sebereflexi a snad i rozvoj sebe sama (…kdybychom
neustále nesklouzávali k metodickým poznámkám 
stran programu ). Zmapovali jsme území vlastní 
zóny rozvoje či učení ve smyslu zvládání strachu a ji-
ných emocí. Poznali jsme terén „za hranou“, co za ní 
prožívám, jak se chovám k sobě samému a svým ko-
legům. Když byl program tak efektivní, nabízí se au-
tomaticky otázka, zda jej v dané podobě nemůžeme 
použít i u klientů. Můžeme, proč ne… Avšak s vě-
domím všech rizik a limitů běžného reprezentanta 
současné kancelářsko-městské populace, ze které 
se rekrutuje naprostá většina účastníků kurzu „out-
dooru“. Musíme brát v potaz jejich fyzické dispozice, 
předchozí zkušenost, cíle kurzu, zájem zadavatele, 
přírodní podmínky, drahé oblečení, gender issues… 
co ještě? Komentář k (de)generační změkčilosti 
nás všech nechme na někdy jindy. Každopádně, vý-
sledkem kombinace výše zmíněných faktorů je na-
tolik propracovaný „risk management“, že se sotva 
na tu mokrou a kluzkou skálu vypravíme. Strašidlo 
újmy na zdraví klientů, instruktorů a majetku je 
mocné. Přestože se v našich podmínkách prozatím 
nerozjela mašinérie zákaznických soudních sporů, 
všichni ji čekáme. Ale není to v tuto chvíli pro nás 
zástupný problém, výmluva? Nechybí nám taky od-
vaha se do takových věcí pustit, protože nám chybí 
vlastní zkušenosti? Messner říká, že odvaha je „jen“ 
jinou tváří strachu. A jak mám strach pochopit, když 
ze svého života cílevědomě odstraňuji všechny rizi-
kové situace, chcete-li, nebezpečí? A jak chci „o tom“ 
přednášet ostatním? 
Přeji všem úspěšné zájezdy za hranice komfortních 
zón vlastních i klientských. Každopádně se v této 
rubrice sluší na závěr připomenout, že kritériem 
úspěšnosti je vedle silných zážitků i bezpečný návrat 

„na zem“.

(Pozn. red.: V dané souvislosti je vhodné upozornit 
na text v G1, 82, kladoucí otázku, zda se Outward 
Bound nestává příliš bezpečným. Volání po méně 
prošlapaných cestách s právě dočteným příspěvkem 
totiž myšlenkově dobře souzní.)
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POZNEJ  
SÁM SEBE 
Hra. Kouzelné slovo s vůní mládí. Nevinnost. Roz-
zářené dětské oči, měnící okolní svět k nepoznání. 
Štěstí. Radost. Vzrušení.
Za tímto idylickým zážitkem se v dětské (a potaž-
mo i dospělé) hře skrývá mnoho temnějších mo-
tivů a stránek. Michael Šebek, přední český psy-
cholog a psychoanalytik, vám nabídne analytický 
pohled na světlou i temnou podstatu hry. 
Věřím, že vás tento ponor pod hladinu hraní vtáh-
ne, otevře vám nové pohledy a inspiruje vás k hlub-
šímu zamyšlení třeba nad vašimi oblíbenými hrami 
a jejich skrytými motivy. Příjemný zážitek.

Michal Šafář

Michal Šafář – pro podrobnější představení viz str. 3.

Vedoucí rubriky:

ENGLISH SUMMARY

Learn about yourself
Games have a symbolic character. In sport 
competition is simulated by games, in which 
aggression loses much of its destructiveness. 
Games in childhood serve as preparation for 
the future adult role and have also a psycho-
hygiene role – help to solve inner and outer 
conflicts. Games belong to leisure time, but in
our strongly narcissistic culture games often 
serve to strengthen confidence, power and
generally higher performance.

Do rubriky přispěli:

PhDr. Michael Šebek, CSc. (1946), před-
náší na 2. lékařské fakultě UK v Praze 
lékařskou psychologii a lékařskou etiku, 
pracuje jako klinický psycholog a psy-
choanalytik, člen České psychoanalytické 

společnosti. michael.sebek@lfmotol.cuni.cz 
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Michael ŠebekHRA, SYMBOL  
A UMĚNÍ PROHRÁT

Hry patří mezi nejdůležitější lidské činnosti. Není 
to nijak nadnesené, jestliže do her počítáme nejen 
hry dětské, ale také ty sportovní. Společným rysem 
všech her je jejich „jako“ charakter. Když dítě jezdí 
po koberci autíčkem, ví, že to není skutečné velké 
auto, které vidí na ulici, ale dokáže se do hry vžít 
natolik, že má dojem, jako by to bylo velké skuteč-
né auto a ono jako by bylo tím velkým řidičem. Au-
tíčko se tak přeměňuje v symbol velkého auta.
Symbolický charakter hry je patrný ve všech spor-
tech: soupeře porážíme ve hře podle pravidel, tak-
že poražený by ze hry měl vyváznout živ a zdráv. 
Skutečné zničení, skutečná porážka soupeře se ne-
koná. Ledaže hra přestane být hrou. A zde se nám 
odkrývá její ohromný význam. Symbolická povaha 
hry na sebe váže pudové impulsy a pudová hnutí. 
Zejména agresivita tak ve hře ztrácí svoji ničivou 
povahu a přeměňuje se ve slastný triumf z vítězství 
v hokeji, fotbalu či tenisu. Symbol vstupuje v lid-
ském vývoji do „mezery“, která je mezi subjektem 
a objektem. Zatímco objekt i subjekt jsou fyzická 
tělesa, symbol má duševní povahu, zastupuje mate-
riální objekt. Porážka ve hře je tedy „jako“ porážka. 
Kdo prohrál, může příště vyhrát, když bude silnější. 
Rozdíl mezi hrou a skutečností, na niž si hrajeme, 
však není vždy ostrý. V toreadorské hře zahyne býk, 
nebo dokonce toreador, a hra se mění v krvavou 
realitu. Rozvášnění fotbaloví fanoušci jsou dalším 
příkladem setření rozdílu mezi hrou a ostrým fy-
zickým střetem bez pravidel. Hra však neslouží jen 
agresivním pudům a jejich vybití. Jsou hry vyža-
dující jistou spolupráci, např. všechny kolektivní 
sporty. Členové herního týmu získávají slast nejen 
z porážky soupeře, ale také ze vzájemné spolupráce 
a solidarity. Je to zvláštní typ vzájemné lásky, která 
stmeluje kolektivy a dává jim sílu. Takovéto kolekti-
vy existují samozřejmě i mimo herní svět. Dochází 
v nich k rozdělení lásky a nenávisti: lásku uvnitř 
skupiny do jisté míry umožňuje a posiluje přemís-
tění nenávisti na skupiny jiné. Takto fungují např. 
i politické strany a samozřejmě také náboženské 
sekty, fan-kluby apod. Ze společenských her jme-
nujme alespoň tu základní: na četníky a na zloděje. 
Podíváme-li se na svět her z pohledu vývoje člo-
věka, zjistíme, že je určitý rozdíl v tom, k čemu 
slouží hra v dětství a k čemu v dospělosti. Psycho-
logové se vcelku shodují, že hry dětí jsou přípravou 
na pozdější práci a život vůbec. Předškolní holčička 
chová panenku, jako by to bylo její dítě, napodobu-
je přitom svoji matku, a připravuje se tím na poz-
dější mateřství. Ve hře opakuje a současně řeší růz-

né konflikty, které s matkou má. Děje se to malým
přesunutím: holčička je ve hře matkou a panenka 
je tam místo holčičky. Panenka je bita, protože hol-
čička byla bita od své matky. Holčička se tak iden-
tifikuje s agresorem, se svojí matkou. Obětí je však
panenka, a ne holčička. Hra má tedy v sobě velkou 
mentálně hygienickou sílu. Umožňuje překonávat 
konflikty a léčit skutečná traumata. Tento duševní
potenciál skrytý ve hrách nikdy nemizí a užívají ho 
i dospělí, avšak nejčastěji ve skryté nebo nepřímé 
formě. Například nahromaděnou agresivitu, způ-
sobenou vnějšími nebo vnitřními konflikty (kon-
fliktem se sebou samým), lze částečně odreagovat
sledováním hokeje, házené či boxu, a samozřejmě 
také vlastním sportováním. Pro děti i dospělé je hra 
zdrojem požitku, jemuž se podle západních kultur-
ních norem lze věnovat především ve volném čase.
Takzvaný volný čas a hry tedy patří k sobě. Odděle-
ní práce od hry zajistilo kultuře její rozvoj.

 foto © Pepa Středa.
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Hry jsou chápány jako forma odpočinku po práci 
a před prací. Jejich relaxační pojetí je však příliš 
úzké, zejména z psychologického pohledu. V mno-
ha sportech a hrách nejde o relaxaci, ale o posilo-
vání fyzické a psychické. Ve hře vítěz neporáží jen 
soupeře, ale i sama sebe – je stále lepší. Z historie 
sportu je vidět, jak od druhé poloviny 19. století 
až do dneška stále rostou výkony sportovců. Ty-
pickou kariéru sportovce lze popsat jako postupné 
zlepšování výkonu. Různé adrenalinové a bojové 
hry jsou založeny na překonávání strachu a po-
silování sebevědomí. Slouží tedy posilování nar-
cismu, sebelásky, a výsledkem může být opravdu 
velké sebevědomí, rozhodnost a výrazná pohoto-
vost k rychlé reakci. Západní kultura našeho typu 
je na narcismu z velké části založena. Základem 
moderní a postmoderní společnosti již není pře-
devším rodina a citové vztahy v ní (což je škoda), 
ale výkonný, iniciativní a na sebe orientovaný je-
dinec, s vysokým prestižním vzděláním, schopný 
všeho kdekoli na světě a v kteroukoli dobu. Fyzická 
a psychická zdatnost (univerzálnost) jsou na prv-
ním místě. Emocionalita a vztahovost je potlačena 
nebo vytlačena do soukromé sféry, která je uznána 
nanejvýše jako pozadí vysoké pracovní výkonnosti. 
Nijak nepřekvapuje, že oblíbené hry ve společnosti, 
v níž každý je nějakým „manažerem“, ředitelem“, 
„poslancem“ nebo „prezidentem“ (čehokoliv), jsou 

především ty výkonové a individuální (nebo „indi-
vidualistické“), jako třeba tenis a golf. Hry skautů 
jako by pocházely z dřevních dob. Jen se neválet 
v bahně a neumazat se. Ostatně, tenis je pěkně 
v bílém. Hry v přírodě však člověku připomínají, 
že je její součástí a že člověčí charakter se nejlépe 
pozná v nepohodě: v dešti, bahně, když se člo-
věk ztratí v lese, když je zima, horko, hlad a žízeň 
a když už člověk nemůže, a vlastně ještě trochu 
může. V drsných podmínkách se však charakter 
nejen pozná, ale také formuje. A když jsme u toho, 
největším uměním není vyhrát, ale umět prohrát. 
Umění prohrát téměř zmizelo ze společnosti, která 
je založena na individuálním narcismu (narcista je 
stvořen pouze k úspěchu). Dobře znatelné je to u li-
dí, na které je trochu více vidět díky mediím: poli-
tici a různí mocipáni vyšších i nižších „šarží“. Umět 
prohrát a umět odejít spolu souvisí, i když to není 
to samé. A ještě jedna věc na konec: hrát si je tvo-
řivý akt. Pravda, ne vždy, ale mnoho her má v sobě 
kreativní prvky. Hra je vytváření světa, který je na-
víc, nad nebo vedle světa běžného. Hra je realizací 
našich fantazií. Hra je cestou do našeho nitra. Kdo 
si dovede hrát, ten žije. Kdo to neumí nebo nemůže, 
ten jen přežívá. 
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RECENZE
Vedoucí rubriky:

Ivo Jirásek – viz str. 2.

ENGLISH  
SUMMARY 
Review
On the following pages we 
will mention in more detail 
recent publications by Jan 
Kraus (a guest of our col-
umn Experience/enjoyment 
from a word…), but we will 
focus mainly on the litera-
ture discussing the game 
phenomenon. From the 
early Christian Tertullian 
work through to the topic 
of the Fool day in the Mid-
dle Ages and several books 
about game therapy we get 
up to date with an example 
of a modern reference book 
about the Olympic Games. 
We will also mention a spe-
cial collector’s game cata-
logue.

Ivo JirásekKnižní produkce Jana Krause

Tak to vidím já:  
sebrané články  
a komentáře  
z let 2000–2002
Jan Kraus
Ilustrace David Kraus
Praha: Nakladatelství XYZ, 2005, 
402 strany
ISBN 80-86864-14-6
www.xyz-knihy.cz 
189 Kč

Tak to vidím já –  
podruhé: sebrané  
články a komentáře  
z let 2003–2004
Jan Kraus
Ilustrace David Kraus
Praha: Nakladatelství XYZ, 2005, 
235 stran
ISBN 80-86864-31-6
www.xyz-knihy.cz 
189 Kč

Líbí-li se vám text Jana Krau-
se v rubrice P(r)ožitek ze slova, 
oceníte jistě i větší množství jím 
popsaného papíru. Dva soubory 
sloupků otiskovaných v časopisu 
Týden jsou dobovými glosami, 
vtipnými komentáři nejenom po-
litického dění, ale také občasným 
bolestným šlehnutím nekompro-
misních názorů. Ne s každým 
postojem (a svérázným stylem 
humoru) musí čtenář nutně sou-
hlasit (konec konců jsou sloupky 
doplněny i negativními odezvami 
podivujícími se nad tím, proč se-
riózní časopis věnuje tolik místa 
neserióznímu a neobjektivnímu 
plácání, či hodnocením, že vždy 
spolehlivě odradí závěr v podo-
bě Krausova hnusu nebo že už 
se konečně musíme lidem jeho 
typu začít bránit; někdo navazu-
je přímo osobní kontakt: jste de-
magog jedna báseň, či dokonce 

familiérním Ty se, Jeníku, nedáš 
nahradit. Jsi jediný opravdu vy-
vážený moderátor: půlka národa 
tě miluje a půlka nesnáší). Pří-
pady, které nám po dlouhé době 
vymizely z paměti, mohou připo-
menout, jakými tématy jsme žili 
před pár lety. Soubor kdysi aktuál-
ních sloupků se může stát zhutně-
lým a urychleným během v toku 
času – chvilku se začtete, a opět 
jste u vánoc, připomenete si pár 
kauz a několik kauziček, a zase 
volby… Ale je to čtení půvabné 
a řada postřehů je podána s tak 
pádnou ironií, že je bude možné 
číst i v době, kdy vůbec neporo-
zumíme popisovaným jepičím 
politickým soubojům. Vždy totiž 
bude koho pranýřovat za lidské 
nedodělky, nedbalosti, prohřešky. 
Přiznám se, že přestože ne vše 
beru plnými hrstmi (a třeba vů-
bec nechápu, proč mají oba svaz-
ky totožnou předmluvu a předsta-
vení na obálce), patřím k té půlce 
národa, která Jana Krause spíše 
miluje, než nesnáší. 
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Uvolněte se, prosím…
Jan Kraus
Fotografie Dagmar Hájková
Praha: Nakladatelství XYZ, 2005, 
275 stran
ISBN 80-86864-37-5
www.xyz-knihy.cz 
249 Kč

Uvolněte se, podruhé…
Jan Kraus
Fotografie Dagmar Hájková
Praha: Nakladatelství XYZ, 2006, 
317 stran
ISBN 80-87021-01-0
www.xyz-knihy.cz 
249 Kč

Přepisy televizních rozhovorů 
v dosavadních dvou svazcích 
(kupodivu nikoliv chronologicky 
pojatých – nepostřehl jsem však 
ani tematickou, osobnostní či 
jakoukoliv jinou dramaturgii řa-
zení, a tudíž volba právě takto 
poskládaného výběru mi zůstala 
zcela utajena) zřetelně dokládají, 
že živé slovo je přece jenom ži-
vým slovem. A že tolik neverbální 
komunikace, kolik dává do svých 
rozhovorů Jan Kraus, se v tiště-
ném slovu zákonitě ztrácí. Hu-
mor a vtip v něm však naštěstí 
zůstávají, a kdo si umí do čte-
ného vkládat svéráznou a neza-
měnitelnou intonaci (se znalostí 
televizní podoby pořadu), může 
to hlavní z knižní podoby doce-
la dobře získat. Zajímavé napětí 
dodávají celému projektu rovněž 
připojené kritické ohlasy, zvláště 
v porovnání s přepisem pochval-
né internetové diskuse. Množ-
ství a hloubka myšlenek, vtipu 
a neotřelosti do značné míry 
závisí na zpovídané osobě, ale 
moderátorská role Janu Krausovi 
bezesporu sluší. S lidmi to umí, 
nebojí se ptát i na nepříjemné 
věci, a přitom je z něho nějak 
cítit, že je má rád. Z předmluvy 
autora si připomeňme to hlavní: 
Rozhovor je jednou z našich nej-
větších svobod. Stejně jako krás-
nou a dobrodružnou hrou. Jeho 
míčem je řeč, v našem případě 
čeština. Jako stvořená pro zá-
bavný let na divokém tobogánu, 
který si vlastně může dopřát 
každý. Dopřejte si, a zahrajte si 
tuto hru. Stojí to za to.

Herní literatura

O hrách – De spectaculis
Tertullianus 
Přeložil, poznámkami opatřil 
a úvodní studii napsal  
Petr Kitzler
Praha: OIKOYMENH, 2004, 
278 stran
ISBN 80-7298-100-5
www.oikoymenh.cz 
268 Kč (původní cena 298 Kč)

Užitek z přečtení této knihy 
bude spočívat nejenom v tom, 
že se pro vás stane více zřetelným 
připomenutí, že podstata her je 
náboženská, nikoliv světská (viz 
také další recenzovanou knihu či 
rubriku Antické zrcátko). Překlad 
latinského spisu z druhého stole-
tí našeho letopočtu je doprovo-
zen vysoce kvalitní studií o životě 
a díle tohoto prvního latinsky pí-
šícího křesťanského autora, o šir-
ším myšlenkovém kontextu doby, 
a samozřejmě i o překládané 
práci samotné. Po dvoujazyčně 
uvedeném spise (sudé stránky la-
tinsky, liché v českém přeložení) 
a bohatém poznámkovém apará-
tu následuje ještě dalších téměř 
80 stran soupisu použité litera-
tury, výběrové bibliografie, se-
znam zkratek a rejstřík. To samo 
o sobě dosvědčuje, že budete 
držet v ruce (pokud se k tomu 
odhodláte) práci vskutku odbor-
nou. Rád bych vám k tomu dodal 
odvahu, protože – dopustíme-li 
se parafráze skvostné věty o Ver-
giliovi a skladníkovi ze slavného 
filmu – i zážitkový pedagog si 
může přečíst Tertulliana v origi-
nále. Navede nás totiž nejenom 
na vztah křesťanství k pohan-
ským (tj. antickým) hrám a zá-
bavám (cirkus, divadlo, stadion 
a amfiteátr), ale také k promýš-
lení hry jako takové. Vždyť název 
De spectaculis, do češtiny převe-
dený jako O hrách, je v angličti-
ně uváděn jako On the Shows, 
nikoliv games. Neměli bychom 
to tedy raději nazývat O podí-
vané (či podívaných)? Protože 
spectacula není ludus! A tento 
styl zábavy zřejmě více odpovídá 
našemu současnému zírání na TV 
obrazovku než aktivnímu hraní. 
Tím se před námi rozevírá složitá 
jazyková síť různých pojmenová-

ní pro spektrum činností, pro něž 
používáme jediného slova „hra“ 
(zatímco angličtina až tři: play, 
game, show – na rozdíl zase 
třeba od našeho prožitku, zážit-
ku a zkušenosti, což vše zabalí 
do experience). Upozorní nás 
však i na tíživou vazbu hry a exis-
tenciálních otázek života, neboť 
Tertullianovy výpady proti hrám, 
jež odporují křesťanskému pojetí 
dobra (včetně odmítání sportu – 
viz s. 167–169), jsou totiž psány 
v čase, kdy jsou jeho souvěrci 
pro pobavení ostatních v cirku 
právě předhazováni lvům. A tro-
cha morálního zamyšlení nám 
jistě neublíží ani v době, která 
se tak podstatně liší ve svých 
zábavách od římských divadel-
ních a gladiátorských her. Ane-
bo se radost z pohledu na krev 
a lidské utrpení pouze přemístila 
do jiných kulis, do jejich sledová-
ní on-line, nikoliv pouze v cirku?

Svátky bláznů  
a karnevaly
Jacques Heers
Přeložila Helena Beguivinová
Praha: Argo, 2006, 227 stran
ISBN 80-7203-777-3
www.argo.cz 
279 Kč

Postoupíme-li od antiky a počát-
ků křesťanství dále v evropských 
dějinách, dostaneme se do obdo-
bí středověku, jehož určitý typ 
svátků a karnevalů se rozhodl 
prozkoumat autor recenzované 
publikace. Dlužno podotknout, 
že nás nabádá k výraznému pře-
hodnocení obvykle frázovitých 
hodnocení „temného středově-
ku“. Rozkrývá před námi složitou 
sociální strukturu kleriků i du-
chovních a poukazuje na pev-
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né sepětí zábav (včetně tance) 
s jejich náboženským podložím 
a liturgickými obřady. Jestliže 
v předchozí publikaci můžeme 
vidět církevní kritiku určitých her, 
v této knize si naopak ozřejmí-
me vztah protichůdný, totiž jak 
mnohé zábavy a hry vyrůstaly 
právě z církevního života. Do-
konce pozměníme svůj obvyklý 
pohled na svátek doprovázený 
představou vyfešákovaného člo-
věka v nažehlených (svátečních) 
kalhotách, svátečně také nicne-
dělajícího. Uvidíme svátek jako 
zábavu, jako uvolnění ventilu, 
propojení s pijatikou a veselím. 
Pěkně si to uvědomíme u popiso-
vané role dítěte v liturgii (patrné 
na svátku Neviňátek, na Mikuláši, 
příběhu Kristova narození apod.), 
jež slouží jako podloží lednových 
kalend coby svátku mladých kle-
riků (studentů, školáků), plného 
her a parodií, koled měnících 
se v hostiny, pitky a jiné hýření. 
Snad nám bude blízký i autorův 
chronologický postup od nábo-
ženských oslav svátku dětí (a os-
la) ke svátku bláznů a slavnostem 
zcela světským, již bez církevních 
rituálů. Hra v další ze svých pře-
vleků, hra jako převrácení hod-
not, satira a nevázanost. Krásná 
je i posbíraná dobová kritika, 
kterou bychom mohli do no-
vin opisovat i dnes, neboť i teď 
snadno najdeme mnohoobroč-
níky, kteří své stálé místo mají 
jen tam, kde prebendy se mění, 
prodávají. Autor pokračuje v linii 
času ve sledování stopy uvolně-
ných svátků od jejich nábožen-
ských projevů k tvorbě laických 
komunit a vzniku kočovného 
divadla a literárních společností. 
Na základě detailních informací 
(např. konkrétních částek věno-
vaných na chléb a víno v někte-
rém městě či na vystavění lešení 

sloužícího k předvedení mystérií) 
čerpaných z kronik či sekundární 
literatury tak před námi roste 
stavba poukazující na jakýsi kult 
bláznovství, který se postupně 
proměnil v karnevaly a triumfy, 
jež už nebyly ani tak hrou, jako 
spíše podívanou, odkud směřuje 
přímá linie až k dnešní show. 
V souvislosti s naším tématem 
je jistě dobré si uvědomit, že na-
še činnost nemusí být vnímána 
ostatními pouze jako pozitivní 
a příznivá pro všechny (pokud 
vezmeme vážně příklad z historie, 
kdy hry mohly být vnímány jako 
něco zbytečného, a proto byly 
páleny hrací karty, kostky, ale 
také desky na vrhcáby, šachov-
nice, a dokonce i světské knihy). 
Chcete být raději optimističtější? 
Pak se nechte inspirovat onou 
uvolňující atmosférou rušící řád, 
užijte si jiného uspořádání, kde 
ponížení vstupují do vůdčích rolí. 
Vždyť – jak říká německé příslo-
ví – Bez bláznů se nedá hrát.

The Topology of the  
2×2 Games:  
A new Periodic Table
David Robinson, David Goforth
London and New York: Rout-
ledge, 2005, 179 stran
ISBN 0-415-33609-0
www.routledge.com 
65 GBP

U tohoto svazku jsem se minul. 
Skoro jsem zapomněl, že teorie 
her se týká oblasti mikroeko-
nomie, v níž se ale ani trochu 
neorientuji. Struktura hráčských 
preferencí a jejich topologie tak 
přejde snadněji do krve těm, 
kdož mají k ekonomickým téma-
tům a problémům mnohem blíže. 
Nicméně, pokud jste vášnivými 
příznivci hry Vězňovo dilema (ne-

boli XY), (viz poznámku na s. 25) 
můžete se pomocí této publikace 
dozvědět mnohem více nejenom 
o jejím pozadí jakožto typickém 
představiteli různých variant her 
2×2 a o jejich strategických for-
mách. Řešení her závisí nejenom 
na hráčích, volbách a strategiích, 
ale také na pravidlech, informa-
cích, způsobech myšlení. Až příliš 
mnoho prvků vstupujících do te-
oretického postižení tak zdánlivě 
jednoduché hry, jako je volba 
mezi dvěma možnostmi. Témata 
jejich topologie, symetrického 
rozložení, koncentrace právě 
na Vězňovo dilema, jež je nejfa-
móznější hrou typu 2×2 v teorii 
her (v ekonomickém chování 
ovšem) v rozmanitých vrstvách 
a úrovních, klasifikace konfliktu
a periodická tabulka se tak stá-
vají hlavním obsahem knihy. Text 
proložený spoustou grafů, obráz-
ků a tabulek pomáhá snadnější-
mu popisu her v prostoru funkce 
přínosu, o nějž se ekonomie sna-
ží. Pro neznalce matematických 
zákonitostí a jejich vyjadřování 
prostřednictvím vzorečků se však 
stane potištěný papír asi nesnad-
no rozluštitelnou hrou.

The Metaphor of Play: 
Origin and Breakdown of 
Personal Being
Russell Metres
London and New York:  
Routledge, 2005 (třetí vydání), 
254 stran
ISBN 1-58391-967-8
www.routledge.com 
18,99 GBP

Touto knihou vstupujeme do ob-
lasti propojení tematiky hry 
a jejího psychologického využití, 
což je souvislost, která by měla 
rozšiřovat obzory a vědomí sou-
vislostí každého zážitkového 
pedagoga. Již třetí vydání (první 
z roku 1992) poukazuje na jis-
tou míru úspěšnosti, a tudíž 
i ideového vlivu dané publikace. 
A není divu. Hra a tematika já-
ství, intersubjektivity, role hračky 
a další aspekty vývoje zdravé-
ho jedince jsou konfrontovány 
s možným přetržením takového 
vývoje (s fragmentací světa a se-
be sama), s traumatem, falší 
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a maskou. Hlavní myšlenka kni-
hy spočívá v přesvědčení, že hra 
předškolního dítěte a jí podobná 
mentální aktivita v dospělosti je 
nezbytná pro růst zdravého já. 
Z tohoto hlediska hra dítěte není 
pouhou kratochvílí. Je životní 
evolucí zralého psychického ži-
vota. Prostor hry je tak pojímán 
v jejím velmi širokém psycholo-
gickém uplatnění, a to nejenom 
v upozornění na nezbytnost její 
aktualizace ve vývoji jedince 
(I. část), ale také v nebezpečí, 
spočívajícím v neadekvátně za-
loženém poli hry pro rozvoj sebe 
sama a v trhlině falešného já, 
projevujícího se maskou (II. část), 
a dokonce i v terapeutickém pří-
stupu využívajícím právě hry jako 
léčebného prostředku v procesu 
zesílení a integrace (III. část). Je 
evidentní, že v tomto případě ješ-
tě více rozšiřujeme území mož-
ného herního uplatnění, které 
již bylo načrtnuto v textu Herní 
specialista (31–33). Ono svéráz-
né dvoubytí vztahu magického 
a reálného u hračky (dvojí onto-
logická dignita, pokud bychom 
chtěli použít filosofického pojmu
i pro psychologickou tematiku) 
má zcela zásadní a nepřehléd-
nutelné konsekvence v realitě 
života každého z nás. Je jistě 
příjemné moci při argumentaci 
podporující zážitkovou pedagogi-
ku využít i výsledků psychologie, 
totiž tvrzení, že životní stabilitu 
a kontinuitu můžeme hledat prá-
vě ve hře a v hraní.

Introduction  
to Play Therapy 
Ann Cattanach
London and New York:  
Routledge, 2005 (dotisk vydání 
z roku 2003), 200 stran
ISBN 1-58391-248-7
www.routledge.com 
16,99 GBP

Publikace uvádějící do temati-
ky herní terapie neskrývá, že je 
úvodem. Ráda by odpověděla 
na otázky: komu může herní te-
rapie pomoci, jaké je její nejlepší 
nastavení, jak ji můžete trénovat. 
Výklad je propojován s příklady 
z klinické praxe a pomáhá pře-
devším dospělým, kteří potřebují 
v nějaké roli komunikovat s dět-
mi (rodiče, učitelé, terapeuti). Je 
evidentní, že může pomoci i zá-
žitkovým pedagogům, zvláště za-
měřují-li se na aktivity pro děti.
Knížka je složena z osmi kapitol, 
které nás postupně provádějí 
smyslem dětství, definicí herní
terapie, jejími modely, tréninkem 
(včetně institucionálního zakot-
vení, konkrétně seznamuje s or-
ganizací The British Association 
of Play Therapists), nastavením 
v konkrétním prostředí a pomo-
cí dětem v průchodu obtížnými 
životními situacemi (ve zdravot-
nické pomoci, v sociálních služ-
bách, po zneužívání, po adopci, 
ve školách), paralelou mezi her-
ní terapií a terapeutickou hrou, 
a nakonec seznamuje i s výzku-
mem (přesněji řečeno s výzkum-
nými metodami) v dané oblasti. 
Samozřejmě je vyznění tohoto 
oboru rozdílné v jednotlivých 
prostředích, v nichž se dá využít. 
Pro klinického psychologa bude 
vymezení oboru jiné než pro od-
borníka v dramaterapii nebo 

pro dětského psychiatra. Zájem-
ce pochopitelně nenalezne v kni-
ze úplně vše o herní terapii, ale 
jako základní zdroj informací je 
tato přehledová publikace velmi 
vhodná. Stojí za to ocitovat z ní 
alespoň hlavní klíčové koncepty, 
neplatící pouze v terapii:
• pomáháme problémovým 

dětem
• médiem pro komunikaci  

je hra
• hra je symbolická
• vztah mezi dítětem  

a terapeutem je vzájemný
• terapeut je pro svou práci 

trénován
• formulace otázek a výstupů 

je definována na začátku
intervence

Play Therapy: The Art  
of the Relationship
Garry L. Landreth
New York and Hove:  
Brunner-Routledge,  
2002 (druhé vydání), 408 stran
ISBN 1-58391-327-0
www.brunner-routledge.com 
26,50 GBP

Obdobným směrem jdoucí litera-
tura, ovšem od prvotního popisu 
oboru je více zaměřena na cha-
rakter vztahu (charakter reakcí, 
typické problémy apod.). Také 
přibližuje (více než předchozí 
recenzovaná publikace) historii 
a rozvoj oboru v jeho hlavních 
nosných podobách. Mezi hlavní 
témata knihy se řadí smysl hry 
v dětském životě a terapeutickém 
procesu, základní aspekty a klí-
čové koncepty terapeutického 
vztahu. Čtenář se dozví, co se dí-
tě může naučit v procesu herní 
terapie, jaká má být osobnost 
terapeuta a jeho role, uvědomí 
si charakteristiku facilitativních 
reakcí, ale také pravidla pro or-
ganizaci místnosti i doporučení 
týkající se hraček či vztahu k ro-
dičům. Je poukázáno na typické 
problémy, přiblíží se zkouška vli-
vu v podobě dětské participace 
na hře, krátkodobá a intenzivní 
herní terapie, ale zájemce najde 
i popis modelu s deseti sezení-
mi pro trénink terapie založené 
na vztahu dítě – rodiče.

re
ce

nz
e

http://www.routledge.com
http://www.brunner-routledge.com


122

Role hry v komunikaci dítěte 
(resp. dětská komunikace pro-
střednictvím hry) je v psychote-
rapii samozřejmě známá (a platí 
nejenom pro období dětství – viz 
např. recenzi knihy o symbolu 
v psychoterapii, G5, 170). Přístup 
autora je však založen na per-
sonalistické teorii, kdy dítě je 
středem celého terapeutického 
procesu. A protože si obdobný 
postoj získává stále více pozor-
nosti i v pedagogických kruzích, 
stojí za připomenutí alespoň zá-
kladní sedmero vztahu (platného 
nejenom pro terapii, ale i pro na-
ši činnost), zaměřeného na:
• osobnost dítěte,  

spíše než na problém
• přítomnost,  

spíše než na minulost
• pocity, spíše než na myšlení 

nebo aktivitu a jednání1
• porozumění,  

spíše než vysvětlování
• přijímání,  

spíše než opravování
• dětský pokyn, spíše než  

terapeutovu instrukci
• dětskou moudrost, spíše než 

terapeutovu znalost

The Olympic Games  
Explained: A Student 
Guide to the Evolution 
of the Modern Olympic 
Games
Vassil Girginov and Jim Parry
London and New York:  
Routledge, 2005, 272 stran
ISBN 0-415-34604-5
www.routledge.com 
19,99 GBP

U nás to tolik nepociťujeme (snad 
s jedinou výjimkou), ale v ang-
lofonním světě je sport typickou 
ukázkou hry, triáda play – game – 
sport tvoří trojúhelník, jehož vzta-
hy jsou soustavně popisovány 
a hodnoceny. Onou výjimkou jsou 
právě olympijské hry, jež snad 
všichni vnímají jako synonymum 
sportu a zároveň mají slovo hra 
přímo ve svém názvu. K vysvětlení 
ambivalentně chápaného fenomé-
nu se v této studentské učebnici 
odhodlali dva spoluautoři z Velké 

Británie. Mám příležitost se s dru-
hým z nich opakovaně osobně 
setkávat při různých setkáních 
v oblasti „filosofie sportu“ (Jim
Parry je nejenom univerzitním 
přednášejícím, ale také ředitelem 
Britské olympijské akademie) 
a mohu dosvědčit, že se jedná 
o velmi vtipného a zábavného 
společníka, s mimořádně živým 
přednesem. Onu bezprostřednost 
se autoři pokusili vtělit do učebni-
ce, která využívá oněch možností 
usnadňujících zapamatování, jako 
jsou shrnutí cílů na začátku kapi-
toly, prokládání textu studentský-
mi aktivitami a otázkami k zamyš-
lení, krátkým shrnutím klíčových 
pasáží a otázkami k hodnocení 
(ačkoliv, slovo review, které po-
užíváme pro zpětnovazební ak-
tivity, je použito právě na tomto 
místě). Obrázky, tabulky a grafy 
mají rovněž napomoci didaktic-
ké názornosti. Idea olympismu je 
zkoumána v tématech antických 
her, znovuzrození moderního 
olympijského hnutí, v jeho britské 
podobě, ale také u paralympiád, 
ve vztahu k médiím a marketingu. 
Stranou není ponechána ekono-
mická, ekologická, politická ani 
organizační stránka. Etika, pro-
blém dopingu a olympijská vý-
chova rovněž nechybí. Případové 
studie olympijských her z roku 
2000 (Sydney) a 2002 (Salt Lake 
City) bezprostředně uvozují výzvu 
či apel na uspořádání OH v Londý-
ně v roce 2012. Ačkoliv i v češtině 
máme množství publikací věnují-
cích se olympismu a olympijským 
hrám, takové přehledné shrnutí 
obrovského množství empirických 
údajů bychom prozatím hledali 
jen velmi těžko. Zajímáte-li se o te-
matiku pěti kruhů, nepřehlédněte 
toto shrnující pojednání.

Rukověť sběratele  
hraček: katalog hraček
Zdeněk Knápek a Daniel Titěra
Olomouc: Rubico, n.d. [2002], 
369 stran
ISBN 80-85839-74-1
www.rubico.cz
99 Kč (původní cena 499 Kč)

A na závěr letmé přehlídky knížek 
zabývajících se hrou se zastav-
me u jedné sběratelské příručky. 
Za pětinovou cenu oproti původ-
ní představě vydavatele můžete 
získat obsáhlý zdroj k poznávání 
předmětů hrajících hlavní roli při 
hře, totiž hraček. Již jednou jsme 
se s obdobným sběratelským 
katalogem (náležitě tematicky 
zaměřeným) na našich stránkách 
setkali (viz G4, 137). Tentokrát 
se jedná o první český katalog 
věnující se hračkám i z 2. polo-
viny 20. století. Pokud nechcete 
hračky sbírat, můžete se poučit 
alespoň v úvodní části, co to 
vlastně hračka je, jak je lze dělit, 
jaké jsou jejich ceny, jaký byl his-
torický vývoj. Obsáhlou část zau-
jímá reprint historického ceníku 
hraček z doby před první světo-
vou válkou, ale také následující 
popis československých, českých 
a slovenských hraček, včetně 
firem výrobců. Možná budete
překvapeni, co vše bylo (a je) 
za hračky vyráběno a jaké neuvě-
řitelné množství firem se tomuto
odvětví věnuje. Ono míhání autí-
ček, vláčků, panenek, nádobíčka, 
medvídků, vojáčků, stavebnic a já 
nevím, čeho ještě dalšího, může 
být až fascinující. A to i v případě, 
že sběratelské vášni nepodlehne-
te.

1 Tak tady se budeme zcela jistě lišit: pouhá emocionalita by byla pro cíle zážitkové pedagogiky 
málo. Činnost má pro naše potřeby pravděpodobně ještě vyšší význam.

re
ce

nz
e

http://www.routledge.com
http://www.rubico.cz


123

re
ce

nz
e

 Z kurzu PŠL NeDivSe II 2006. | foto © Veronika Hilská .
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OSOBNOSTI
Kdo je vlastně osobnost?

Tato rubrika hodlá předkládat všem zájemcům 
inspirativní příběhy, osudy i díla lidí, jež můžeme 
pokládat za osobnosti. Ba co víc, za vyzrálé osob-
nosti. Kdo jí však může být? Jaký je rozdíl mezi 
osobou a osobností? Je to každý lidský jedinec? 
Proč bychom však potom některé vyzvedávali, 
o jiných vůbec nereferovali? Je to osoba určitého 
úřadu či funkce? Pak bychom ale museli vyloučit 
minimálně ty, kdo svému úřadu neumí dostát, kdo 
nestačí na své povinnosti, u koho chuť moci převá-
ží nad obyčejnou lidskostí. 
Osobnost je zcela jistě jedinečnost. Je jím člověk, 
kterého si nespleteme – je svůj. Osobnost je vy-
hraněnost. Osoba rozteklá, nevyjasněná, plynoucí 
po proudu a s větrem, neschopná kritiky a ne do-
statečně silná kritiku unést, taková osoba nemůže 
být vskutku vyhraněnou osobností. Osobnost je 
výraznost. Osobnost je vidět, i když žije (a třeba 
záměrně) ve skrytu. Ačkoliv o sobě nedává hlasitě 
vědět, i když uniká poctám a slavnostním fanfá-
rám, výraz pevnosti a zřetelnosti z něho či z ní sálá. 
Osobnost je integrovaný celek. Opravdová osob-
nost nežije jenom pro parciální zájmy, nenechá 
se opít penězi, postavením či obdivem. Osobnosti 
neunikají souvislosti a neztrácí ze svého zorného 
úhlu celek kvůli detailům. Osobnost je vskutku har-
monicky vyladěnou jednotou, kde se řeč shoduje 
s myšlením a obojí s aktivní činností. Osobnost 
je zralost. Každý se vyvíjí a každý někdy přijímá 
od druhých. Osobnost je však samostatná díky prá-
ci na sobě samém. Nezůstává v rovině plánů a sně-
ní, ale dokáže realizovat své vize a cíle, protože ví, 
že jenom prostřednictvím reálných činů je možná 
plná seberealizace sebevědomé bytosti.
Osobností se člověk nerodí, osobností se stává. 
Neznamená to však, že je osobnost vázaná na věk. 
Zvykli jste si v této rubrice na poctivou porci infor-
mací o někom zajímavém? O někom, kdo dokáže 
inspirovat při tvorbě a realizaci projektů zážitkové 
pedagogiky? O někom, jako je Kurt Hahn (viz G1), 
Eduard Štorch (G2), pět dobrodruhů (G3), Ida 
Kelarová (G4), nebo Karl Rohnke (G5)? Zbystřete 
svůj úsudek a zaostřete svůj zrak: Možná je takovou 
osobností vedoucí vašeho oddílu. Možná soused, 
kterého potkáváte jenom občas. Nebo učitel, který 
vás celoživotně ovlivnil, aniž jste si to uvědomova-
li. Víte-li o někom zajímavém z vašeho okolí, jehož 
silná osobnost může být příkladem i pro ostatní, 
nebojte se dát nám o něm či o ní vědět. Tím proje-
víte skutečně osobnostní, nikoliv masově lhostejný 
přístup k otázce na počátku této stránky.

Ivo Jirásek

Vedoucí rubriky:

Do této rubriky přispěli:

Vladimír Svatoš – pro bližší představení viz str. 3.

ENGLISH SUMMARY 

Personalities
The editorial deals with the issue of person-
ality. Its author asks the readers to think 
about personalities around them and write 
their story to the Gymnasion magazine. The 
writer and boy scouts leader Jaroslav Foglar 
is a prominent personality in the history of 
Czech youth education. His 100th anniversary 
will be marked with a voluminous anthology 
published by the Gymnasion and the column 
includes an appeal to potential benefactors 
to such undertaking. The psychologist and 
therapist Jana Matějková runs the seventh 
leg of the Personalities Relay Race.

Allan Gintel – pro bližší představení viz str. 2.

A dále také:

Lucie Suchochlebová-Ryntová a Jana Matějková – 
pro více informací viz Štafetu osobností.

Ivo Jirásek – pro bližší představení viz str. 2.
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JAROSLAV FOGLAR: 100
Může prvorepublikový pedagog a spisovatel  
něco nabídnout mládeži v postmoderní době počítačových her?

Slyšeli jste jméno Foglar? Četli jste některou z je-
ho knih? Zkoušeli jste dokonce převést jeho pod-
něty do vlastního života? Pokud jste si ještě dnes 
nemohli vybarvit okénko „dobrého skutku“ vašeho 

„modrého života“, přinášíme vám k tomu možný 
námět: Rádi bychom oslovili filantropické donáto-
ry, sponzory a přispěvatele, všechny, kdo věří v sí-
lu dobrého skutku realizovaného prostřednictvím 
daru.
V rámci 100. výročí narození spisovatele a vycho-
vatele Jaroslava Foglara bude vydán sborník prací 
mapující jeho dílo i inspiraci k podílu na „nápravě 
věcí lidských“. Autory budou vysokoškolští profeso-
ři i laičtí obdivovatelé foglarovek, přímí spolupra-
covníci i nastupující strážci jeho odkazu. Tematická 
šíře zahrne rozmanité úhly pohledu od filosofie,
etiky a literární vědy přes pedagogiku, psychologii 
a divadlo až ke sběratelství a archivním památkám.
Sborník bude vydán jako neziskový projekt ve spo-
lupráci Prázdninové školy Lipnice (www.psl.cz) 
a Sdružení přátel Jaroslava Foglara (www.spjf.cz) 
jako první svazek knihovničky Gymnasion, hlásící 
se k zážitkové pedagogice profilované časopisem
stejného jména (www.gymnasion.info).

Sponzorem se může stát každá právnická nebo 
soukromá osoba, která poskytne finanční dar, slevu
na nákup zboží či služeb. Podle § 15 odst. 8 zákona 
o dani z příjmu lze dar poskytnutý neziskové orga-
nizaci uplatnit pro snížení základu daně.
• 10 000 Kč a více:  

jméno, příjmení (název) + logo 
• 30 000 Kč a více:  

+ třířádková specifikace činnosti, obchodní
kontakt (adresa, e-mail, telefon, web)

• 50 000 Kč a více:  
+ celkem ½ stránková specifikace činnosti  
včetně fotografií

• 100 000 Kč a více:  
+ celostránková inzerce, nebo

• pečetící (přelepová) papírová páska  
obepínající knihu s potiskem

• potištěný igelitový obal knihy chránící  
publikaci při distribuci

• další možnosti dle přání donátora
(vše z dodaných podkladů a po domluvě  
s grafikem projektu)

51-1104870267/0100 je číslo účtu, na nějž lze 
posílat peněžité dary. Veškerá komunikace ohledně 
sponzorství je možná s vedoucím projektu Ivo Jirás-
kem  (sefredaktor@gymnasion.info)
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Štafeta osobností
Štafeta běží dál

Šero, mlha, vlhký chlad. Pětice nadšenců prošlapá-
vá v začínajícím ránu lyžařskou stopu sněhovými 
pláněmi na pomezí Jizerek a Krkonoš. Připravují 
amatérský lyžařský závod k uctění památky kama-
ráda z oddílu, který zahynul v Tatrách. Je březen 
roku 1983. 
Březen 2006. Benecko, závodní tratě, rolbou vy-
soustružené stopy. Probíhá 23. ročník Memoriálu 
Ondřeje Nováka v běhu na lyžích, pořádaný vyso-
koškolským sportovním klubem Humanita Praha. 
Změnili se lidé (závodníci i pořadatelé), změnilo 
se prostředí i podmínky. Napětí, výkony, sportovní 
hec a přátelská atmosféra ale zůstali. A o to nám 
přeci šlo. Stojím stranou a mám radost, že bylo 
komu předat štafetu.
Stejně příjemné pocity zažívám při čtení rozhovoru 
Lucky Ryntové s Janou Matějkovou. I tady má štafe-
ta své další běžce. Každý z nich nabízí jinou životní 
zkušenost a jiný úhel pohledu. Nicméně, jedno mají 
společné – dělají něco pro „nápravu věcí lidských“. 
A jejich názory a životní postoje mohou být nepo-
chybně inspirací pro každého z nás.
Protože jsme pravidla štafety uvedli jen na počátku 

„běhu“ – v prvním čísle Gymnasionu, a to už je přes 
dva roky – připomenu pro nové čtenáře našeho pe-
riodika základní princip této rubriky. Na počátku 
jsem pozval k rozhovoru zakladatele Prázdninové 
školy Lipnice a na řadu let jejího ideového i faktic-
kého šéfa Allana Gintela. Povídali jsme si trochu 
o něm, ale hlavně o jeho pohledu na zážitkové pro-
gramy. „Právo“ sdělit čtenářům své názory vykou-
pil „povinností“ vyhledat pro další číslo zajímavé-
ho hosta, povídat si s ním a rozhovor zaznamenat 
pro vás, čtenáře. A pak už to jelo dál, jak ilustrují 
i fotky: Miloš Zapletal, Joviš (Karel Janovický), Vác-
lav Břicháček, Lucka Ryntová a dnes Jana Matěj-
ková.
Těším se na dalšího „běžce“. Je fajn, když je komu 
předávat štafetu. 

Vladimír Svatoš
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Vladimír Svatoš 
(startovní běžec)

1

Allan Gintel

2
Miloš Zapletal

3

Joviš –  
Karel Janovický

4 5
Václav Břicháček Lucie Suchochle-

bová-Ryntová

6

Jana Matějková
7
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 Ze sociálně psychologického výcviku pro maturanty. 
 | foto © Jaroslav Matějka.
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HRY BEZ HRANIC I S NIMI
Jano, od doby, kdy jsme spolu na Lipnici vedly 
kurz Ad Fontes, uplynulo 14 let. Jak ses celou tu 
dobu měla? 
Myslím si, že to byl čas celkem bohatý na změny 
v pracovním i v osobním životě; většinou se po ob-
dobí latence nebo naopak zátěže vyklubal začátek 
něčeho nového, ne vždy prvoplánově přijímaného. 
Byla to cesta od lidí k sobě, od vnějšího k vnitřní-
mu; lehce metaforicky řečeno: od potřeby potles-
ku zaplněného hlediště k tichu zákulisí. Přicházely 
nové události a zkušenosti, které byly správně na-
časované a zapadaly do mozaiky. Něco jako zrca-
dlo, ke kterému se sice můžeš otočit zády, ale ono 
pořád nezávisle odráží i to, co nechceš vidět. Mám 
štěstí, že dělám práci, kterou vnímám jako paralelní 
cestu k sobě a k lidem. Hledáš, pozoruješ, ptáš se, 
bilancuješ, reflektuješ, provázíš.
Zeptám se jazykem tohoto čísla Gymnasionu, je-
hož tématem je Hra. Jaké role v současné době 
hraješ? Čemu se věnuješ? 
Mám pestrou nabídku toho, čemu se mohu věno-
vat, proto mě většina činností zajímá a baví. Jde 
to od práce koncepční, kde se autorsky podílím 
na vzniku několika zajímavých projektů Evropských 
strukturálních fondů, přes metodickou činnost 
(řadu let působím v poradně jako okresní metodik 
prevence), až po funkci garanta a supervizora pro-
jektů, dobrovolníků působících v NNO, ale i pracov-
ních týmů (např. Domova pro matky v tísni a Ko-
munitního centra v Třebíči). Pokud mluvíš o rolích, 
tak jsem často poradcem, terapeutem, lektorem, 
průvodcem a pedagogem, ale bráním se roli exper-
ta (občas je to očekávání i alibistický požadavek 
lidí, kteří hledají jednoduché recepty a hotová řeše-
ní, a sami nejsou schopni nebo se neodvažují nést 
zodpovědnost za svá rozhodnutí).
Když řeknu „hra“, jaké asociace tě napadnou 
jako první? 
Prostor, tvořivost, radost, lidi, smysly, začátky 
a konce, vzrušení, očekávání, nálada, výzva… Klidně 
bych pokračovala dál; určitě bych se dostala i k ne-
gativním konotacím.

Pojďme se u nich zastavit. Herní principy sle-
dujeme v životě v mnoha rovinách, od rodiny 
až po politiku. Kdy se hra stává falešnou nebo 
manipulativní? 
Podle toho, jak vnímám v této souvislosti sebe 
i ostatní, všímám si těch, co si hrají spolu (mají vy-
tvořená pravidla, společný jazyk, podmínky, někdy 
se domluví i na cíl, odměny…), a dále jednotlivců, 
kteří si hrají s druhými, bez jejich vědomí a souhla-
su. Manipulaci můžeme v dobré víře docela dobře 
produkovat také v případě, kdy vnímáme „slepou 
skvrnu“ druhého a cítíme „občanskou povinnost“ 
nějak ho s tím konfrontovat, „aby mu to došlo“. 
Proto je dobře být čas od času v kontaktu se svými 
motivy při práci s lidmi; někdy sami můžeme na-
razit na instruktora „stvořitele“, který se druhých 
příliš neptá a sleduje pouze své cíle. 
Kdy je hra v životě naopak užitečná? 
Hra nemusí být jenom užitečná, často je to prostor 
pro sdílení, radost, imaginaci, pro vybočení mimo 
běžnou realitu. Současně má svůj velký význam 
v tom, že je příležitostí vidět a prožívat jinak, učit 
se od ostatních a s ostatními, hledat nová řeše-
ní, určit si svoji míru zapojení a vlastního vkladu, 
zkusit si něco „nanečisto“. Může mít i formativní 
dopad, třeba ovlivní počátek nějakého rozhodnutí 
k procesu změny.
Pod heslem „Jana a hra na kurzech Prázdninov-
ky“ se mi vybaví Hry bez hranic, které jsi s Bobem 
Stránským vymyslela, za které jsi získala ocenění 
a které s oblibou uváděly kurzy snad všech vě-
kových kategorií. Hned další vzpomínku mám 
na Rituální tanec, který jsme na kurzu Ad Fontes 
v roce 1992 pod tvým odborným dohledem po-
prvé uvedli. Můžeš jmenovat některé programy 
z dob tvého působení v Prázdninovce, tedy ty, jež 
v tobě zanechaly nejvýraznější stopu? 
Nejvíc ve mně zůstal Stalker, respektive jeho finální
část, kdy jsme si měli přijít na své nejtajnější přání. 
Když na něj vzpomínám, mám před očima šedé sví-
tání a to, jak jsem lezla po pás ve vodě odtokovým 
kanálem směrem k propusti a pořád jsem nebyla 
rozhodnuta, co si počít s tím mnohým chtěním 
svého já. 
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Jak sis s tím poradila? 
Nakonec jsem si paradoxně přála mít čistou hlavu 
a být nezávislá na svých přáních. A to je docela úle-
va a pocit svobody. Často se k tomu procesu očisty 
vracím a dělám si průvan v pavučinách myšlenek 
a tužeb. Z dalších lipnických her a programů jsem 
měla blíž k těm aktivitám, které byly méně struk-
turované a dávaly větší prostor pro komunikaci, 
tvořivost a fantazii. Ale výzvou pro mě byly i hry 
s předpokládanou větší koncentrací adrenalinu; 
tam mi stačil pocit překonání se, a dál jsem neměla 
potřebu většího výkonu nebo soupeření.
Jak bys ze své zkušenosti porovnala přijímání hry 
v různých věkových kategoriích? V PŠL jsi zažila 
kurzy pro pedagogy, pro rodiče s dětmi v puber-
tě, pro nastávající středoškoláky… 
Hra má určitě ve vztahu k věku účastníků vývojové 
zvláštnosti i dynamiku; to, co je pro předškoláka 
nebo dítě mladšího školního věku naprosto přiroze-
né, stává se někdy problémem v pubertálním věku, 
kdy všichni touží být už konečně dospělí, tj. nehrát 
si jako malé děti, nevypadnout z role a nebýt trap-
ní. Přitom rituály dospívání jsou také hry, které mají 
svůj začátek a konec. Asi kromě tohoto období, re-
alizačně náročnějšího na vnímání aktuální nálady 
ve skupině, přípravu a výběr programu i na schop-
nost improvizace v případě potřeby, přijímají ostat-
ní věkové kategorie hru příznivě.
Velmi dobré zkušenosti mám s kantory (i staršími 
padesáti let), pro které dělám nejrůznější formy se-
bezkušenostních seminářů; pokud se podaří navodit 
bezpečnou atmosféru a uvolnění, jde to úplně samo 
a já mám někdy pocit, že tam ani nemusím být.
Zastavme se u té mladší kategorie. V roce 1989 
jsi spolu s Vláďou Haladou vytvořila projekt kur-
zu Go!. Jeho prvotním cílem bylo „vyplnit obrov-
skou mezeru lidského přístupu ke čtrnáctiletým 
nastávajícím studentům prvního ročníku střední 
školy“. Jaké byly tvé hlavní zkušenosti z kurzů 
Go!, které v dalších letech probíhaly? 
První kurz GO! byl naprosto nezaměnitelný a ne-
zapomenutelný (s jedním tehdy potenciálním se-
bevrahem si občas dopisuji dodnes). Dostali jsme 
třídu teenagerů, kteří v nás zpočátku viděli hlavně 
dospěláky, takže podváděli, revoltovali, chvástali se, 
chodili pozdě, někdy nereagovali, jindy byli emočně 
přepjatí, kritičtí… Naše porady o strategii přístupu 
k účastníkům se táhly dlouho do noci a usínali 
jsme k ránu. Asi po třech dnech přišel zlom – zača-
li jsme frustraci mezi sebou ventilovat přes humor 
(někdy jsme se jako hysteričtí puberťáci váleli smí-
chem nad paradoxními situacemi). Potom jsme už 
nemuseli tak často vstupovat do rodičovských rolí 
a naši účastníci se komplementárně začali chovat 
dospěleji.

Jací podle tebe jsou dnešní čtrnáctiletí? 
Stejně jako minulé generace mají ostřejší (černobí-
lé) vnímání světa, citlivě reagují na nespravedlnost, 
nechtějí dělat kompromisy, jsou hodně zaměření 
na sebe a současně se stále srovnávají s druhými 
(většinou ve svůj neprospěch), hledají se, zatracují 
se, mají velký rozkmit emocí, jsou zranitelní a sou-
časně už umí zraňovat. Jsou plní rozporů a přitom 
si hájí svoje postoje. V současné době si všímám 
větší potřeby pubescentů říkat otevřeně svůj ná-
zor a jít častěji do konfrontace s dospělými (spíše 
vědí, co nechtějí, ale nejsou si jisti tím, kam smě-
řují). Chtějí všechno hned, mají přístup ke všem 
informacím a občas žijí více ve virtuálním světě než 
v realitě.
Jaký by byl tvůj vzkaz jejich rodičům? 
Ono je to docela těžké a už pozdě začít s výchovou 
v pubertě, takže budu předpokládat, že tam od na-
rození jejich dítěte byl citový vztah a osobní příklad. 
Na to bych ještě navázala: „nekažte vodu a nepijte 
víno“, více spolupracujte a méně ovládejte, udělejte 
si na sebe v rodině čas, zajímejte se, ale respektuj-
te hranice soukromí; buďte upřímní, domlouvejte si 
společná pravidla soužití a sami je dodržujte; více 
svým dětem věřte, že to dokážou.
Vraťme se k Prázdninové škole. Co sis z jejích kur-
zů přenesla do své odborné praxe? 
Hodně inspirujících podnětů, hlavně pro porozu-
mění procesům ve skupině (dynamika, vůdcovství, 
komunikace, koalice, pozice…) a pro práci se skupi-
nou. Ale také zkušenosti s tím, že přebírám zodpo-
vědnost za vše, co jsem prostřednictvím nějakého 
programu iniciovala, a poznání, že ve své práci 
nechci být primárně „hybatelem“, ale průvodcem. 
A nakonec osobní setkání s mými lidskými a pro-
fesními vzory, Václavem Břicháčkem a Vladimírem 
Smékalem; jejich způsob přístupu k lidem podně-
cuje, vychovává, podporuje, respektuje a dává na-
ději. 
A jaký význam měla Prázdninovka pro tebe osob-
ně? 
Pomohla mi bezbolestně přejít most do střední-
ho věku, kterého jsem se jako adolescent obávala, 
neboť jsem dlouho byla v zajetí mýtu, že dospělí 
žijí ve stereotypu a nudě, hlásají svaté pravdy, ne-
hledají, neumí se pořádně odvázat, radovat a mi-
lovat. Teď jsem nemluvila o organizaci, struktuře, 
stanovách PŠL, ale o lidech v ní, se kterými jsem 
na kurzech i mimo ně sdílela nejenom společný čas 
a prostor.
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Zážitková pedagogika se u nás rychle šíří – po-
užívá ji řada organizací v oblasti volného času, 
školy, personalisti, odborníci ve vzdělávání. Mlu-
ví se vesměs o jejím přínosu. Vidíš nějaká úskalí 
zážitkové pedagogiky? 
Zážitek by se neměl stát povinností a ukazatelem 
míry zdatnosti, výkonnosti nebo angažovanosti 
člověka; podle mého názoru je zážitek především 
cestou, a ne cílem. Pokud bychom se stali pouhými 
lovci zážitků, budeme jenom stupňovat jejich in-
tenzitu a frekvenci bez toho, že si něco uvědomíme 
nebo naučíme. Zatím jsem spolupracovala jenom 
s takovými organizacemi, pro které byla právě zpět-
ná vazba účastníků na program tím hlavním a nej-
přínosnějším pro integraci zážitku. 
Zeptám se tě na prožitek na kurzu z pohledu 
psychologie. Mohou být zážitkové kurzy určitou 
formou psychoterapie? Může mít krátký kurz 
bez návaznosti nějaký terapeutický účinek? A po-
kud se na kurzu objeví psychoterapeuticky ori-
entované programy, co bys radila pro přípravu 
a uvádění? 
Zážitkové kurzy a například skupinová psychotera-
pie je, lapidárně řečeno, míchání jablek s hruškami. 
Oba druhy patří do ovoce, ale jsou rozdílné. Zážit-
kové kurzy opravdu mohou přivést člověka k něja-

ké formě katarze nebo vhledu, ale je to převážně 
situační prvek. Setkala jsem se s tím, že některé 
nezpracované prožitky z kurzů měly bumerango-
vý efekt. Nejsem si jista tím, zda můžeme mluvit 
o zážitkových kurzech jako o formě psychoterapie 
v pravém slova smyslu. Pokud má někdy zážitkový 
program doprovodný terapeutický efekt, který při-
chází mimoděk, jako bonus navíc, nelze nic namítat. 
V případě, že instruktor svůj zážitkový program cí-
leně směřuje k psychoterapeutické intervenci a in-
tenzivním prožitkem pronikne přes sebezáchovné 
obrany účastníků kurzu, zpravidla více uškodí, nežli 
pomůže. Něco, co na první pohled vypadá jako ka-
tarze, je často probuzením a odvíčkováním „džina“, 
který umí dezintegrovat i poměrně koncipovanou 
osobnost. Jestliže je tento typ programu z dra-
maturgického hlediska nezbytný a účastníci mají 
představu, do čeho jdou, včetně možnosti volby 
odmítnout, viděla bych jako jednoznačnou pojistku 
spoluúčast psychologa, který by v případě potřeby 
mohl nabídnout svoji pomoc i po ukončení kurzu.
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 Jana Matějková jako účastnice Instruktorského kurzu PŠL v roce 1990. | foto © Vladimír Halada.
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Pohybuješ se v prostředí škol, věnuješ se vzdělá-
vání pedagogů i zážitkovým programům na ško-
lách. Jak se dneska žije učitelům? V některých 
zemích kantoři stávkují – nezvládají chování dětí, 
cítí se ohrožováni. Změnily se děti? Nefungují 
školské systémy? Odráží to krizi rodinné výcho-
vy? Jak z toho ven? 
To je tak obšírná otázka, na kterou se snaží odpoví-
dat politikové, sociologové, pedagogové, psycholo-
gové, rodiče, veřejnost… S učiteli se často setkávám 
v rámci poradenské praxe a je pravda, že znám více 
ty aktivní, angažované, vnímavé, kterým není jedno 
to, co se kolem nich děje, a snaží se kromě výuky 
ještě v mezích svých možností pomáhat žákům 
a studentům. Dost mě mrzí fakt, že se do nové-
ho školského zákona nedostal návrh snížení míry 
přímé pedagogické práce pro školní metodiky pre-
vence, kteří mají řešit výskyt sociálně nežádoucích 
jevů na škole. Povolání učitele ještě nepatří v naší 
společnosti k prestižním profesím; laická veřejnost 
se často domnívá, že učit může každý. Skoro každá 
volební strana má ve svém programu otázku škol-
ství a vzdělávání, takže doufám, že po volbách za-
čne osvícená vláda hledat cesty k tomu, aby se uči-
telům opravdu žilo lépe, aby školy byly místem 
vzdělanosti a humanity a povolání pedagoga mělo 
vysoký sociální status.
V čem vidíš příčiny dnešního problémového cho-
vání dětí? 
V tom, že je málo času na vzájemnou komunika-
ci v rodině (chybí rituály, sdílení pocitů a hodnot, 
společné činnosti, ale i jasně nastavené limity), 
v nejednotné výchově, rozvratech a rozvodech v ro-
dinách, menší kontrole a ovlivňování volného času, 
informačním přesycení, v absenci nasměrování 
a životního cíle, v chybění pozitivních vzorů (nebo 
v tom, že je spíše více negativních modelů chování), 
konzumním způsobu života, existenci úniku do vir-
tuální reality, neschopnosti odlišit reálné od imagi-
nárního, dostupnosti „zakázaného ovoce“, ve spo-
lečenské anonymitě…
Pracuješ se skupinami ohrožených a znevýhodně-
ných dětí a mladých lidí. Jak přijímají interaktiv-
ní a zážitkové techniky? 
V zásadě velmi dobře, protože pracuji většinou s tzv. 
uzavřenými skupinami, kde se členové řídí společ-
ně vytvořenými pravidly, znají se a více či méně si 
důvěřují. Mohu srovnat reakce několika „cílových 
skupin“ – asi největší nadšení a radost ze hry pro-
jevují dospívající dívky z komunitního centra ze so-
ciálně znevýhodněných rodin z tzv. multikulturního 
prostředí, které preferují dynamicky zaměřené zá-
žitkové aktivity a reagují velmi emotivně. Další dvě 
skupiny, které vedu, navštěvují adolescenti a mladí 
dospělí, a i když někteří na první pohled působí 

méně spontánně, jsou o to víc schopni seberefle-
xe a překvapivé integrace prožitků do motivace 
ke změně. Asi nejméně transparentní zpětné vazby 
na zážitkové nebo interaktivní techniky dávají dro-
gově závislí klienti; jsou z principu hodně konspi-
rativní, mají vyvinutý silný obranný systém s auto-
cenzurou emocí. Někdy se dozvídám až po letech, 
jak jim utkvěla v paměti třeba jedna sekvence zážit-
kově orientovaného programu. Minulý týden jsem 
se setkala s mladou ženou v situaci relapsu (návrat 
k užívání drogy, pozn. red.), která jako dívka absol-
vovala zátěžový pobytový program a působila, sluš-
ně řečeno, negativistickým dojmem; teď se vracela 
ve vzpomínkách k jednomu momentu večerního 
programu, který jí pomohl k tomu, aby se odhod-
lala k léčení. Obecně bych po deseti letech zkuše-
ností řekla, že pro tyto skupiny mladých lidí, často 
na okraji společnosti a s pocitem vnitřní osamělos-
ti a neporozumění, jsou zážitkově orientované pro-
gramy možností a pobídkou zkusit něco jinak, smýt 
stigma, odsunout masku nebo se pokusit o jinou 
roli, jiný úhel pohledu, vidět se očima druhých, mít 
s nimi společné zážitky…
Zajímají mě plány tvého nového projektu – objekt 
na venkově a zážitkové aktivity v něm.
Před rokem jsme se s manželem stali vlastníky ba-
rokního objektu bývalé fary v líbezném kraji České 
Kanady a do mozaiky náhod zapadl i název vesnič-
ky Matějovec. Po každém víkendu v přírodě jsme 
se neochotně vraceli zpět do města, a tak se obje-
vil počátek myšlenky využít objekt kromě bydlení 
i pro pořádání nejrůznějších výcviků, kurzů, semi-
nářů nebo pobytových akcí se zážitkovým progra-
mem. Součástí tohoto záměru je otevření samostat-
ného penzionu s nabídkou ubytování pro účastníky 
i další zájemce (a to si vzal na bedra manžel). Tyto 
prázdniny nás čeká první etapa rekonstrukce fary 
a po jednání s památkáři velmi střízlivě odhaduji 
průběh oprav na několik let. Pozitivním průšvihem 
je to, že jsme s manželem (bráno ze statistického 
pohledu) oba daleko za polovinou svého života, 
takže teď je pro nás fakt důležitější ta společná ces-
ta nežli cíl. Nicméně – pokud bude ten cíl nadosah, 
dám vědět.
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ENGLISH SUMMARY

Antique mirror
Lubor Kysučan explains connections of an-
tique games with religion and not only the 
example of the Olympic Games and Roman 
circus. The remark about “playing antique” 
from renaissance to post-modernity closes 
the article.
Josef Šmatlák introduces us the project “an-
tique library” in its whole from the 1920s up 
to the boiling present. There are 72 volumes 
up to now; however, that is only half of the 
formerly planned extent.
The second continuation of the Growth to an-
tique shelf by Ivo Jirásek focuses this time 
on new publications about antique religion 
because a game was its unthinkable part.

ANTICKÉ  
ZRCÁTKO –
krása a dobro  
starého Řecka
Hra získává v antickém prostoru poněkud odlišný 
nádech a zabarvení, než je tomu v našem kultur-
ním okruhu. Má-li snad někdo stále ještě pocit, 
že hra je něco nedůležitého, dětinského a neváž-
ného (protože nedbá argumentů filosofů a ne-
zná živočišnou radost z ní), ve starém Řecku by 
neobstál. Hra byla výsostně náboženským aktem, 
religiózním obřadem, součástí kultu sloužícího 
k potěše bohů i lidí.
Naše společnost nedokáže vnímat posvátnost těla 
ani pohybu, přistupujeme k našim životům snad 
až příliš mechanicky a pohlížíme sami na sebe 
s jakousi biologickou jasností, že co při pitvě ne-
vidíme, to prostě neexistuje. I proto hru vnímáme 
jako pouhou zábavu, jako relaxaci sloužící k uvol-
nění po pracovním vypětí, jako vtipné vyplnění 
volného času. Nic víc. Naše škoda. Hra v sobě nese 
ty nejdůležitější aspekty světa, zobrazuje principy 
všehomíra, odpovídá na nejpalčivější otázky. To, 
co bylo pro staré kultury nejpodstatnější (totiž 
vztah nebe a země), to bylo reprodukováno hrou. 
Čistý herní zápas očišťuje tělo a mysl, spaluje to 
nízké a povrchní, přenáší nás do metafyzických 
hloubek a nebeských výšin. Pokud dokážeme 
naslouchat antickému poselství o tom, že svým 
podílem na čestné hře se podílíme na dobrém 
uspořádání světa, obohatíme své životy mírou 
nevídanou.
Abychom si však snad až příliš neidealizovali toto 
propojení, podívejme se blíže na jedno velké ne-
bezpečí, které před nás staví Platón ve svém di-
alogu Zákony (797). Kultická neměnnost her by 
se nám jistě brzy přejedla a naše touha vyzkoušet 
si jiné herní finesy, jiná prostředí a nová pravidla
by bezesporu rostla tak, jako roste v každém au-
torovi a novátorovi herních principů (třeba těch 
pravidelně publikovaných ve Zlatém fondu her).
Tvrdím, že ve všech obcích jsou všichni v nevědo-
mosti o tom, že hry mají největší význam pro zá-
konodárství, zda mají být dané zákony trvalé, 
či ne. Jestliže jsou totiž hry řádně stanoveny 
a dostane se jim toho, aby titíž hráči hráli vždy 
tytéž hry a za týchž podmínek i stejným způso-
bem a bavili se týmiž zábavami, dovolují, aby 
také vážně dané zákony trvaly v klidu; ale když 
se jimi hýbá a zavádějí se v nich novoty, když 
přijímají stále jiné a jiné změny a mládež nikdy 
nenazývá milými tytéž věci, takže ani v posto-
jích jejich těl ani v ostatní úpravě není mezi nimi 

Vedoucí rubriky:

PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (1968), 
přednáší na Filozofické fakultě UP v Olo-
mouci (antické tradice, humanistickou 
a barokní latinu, živou latinu ad.) a na Fa-
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Ivo Jirásek – pro bližší představení viz str. 2.

Do této rubriky přispěli:

stále souhlasně stanoveno, co je slušné a co 
neslušné, nýbrž úcty se dostává nad jiné tomu, 
kdo vymýšlí a zavádí stále něco nového, různé-
ho od dosavadních obyčejů, i v tvarech i v bar-
vách a ve všem takovém, tu bychom vším prá-
vem řekli, že není větší zkázy pro obec nad toto; 
neboť ten člověk nepozorovaně přeměňuje po-
vahu mládeže a působí, že staré je u ní beze cti 
a nové ve vážnosti.

Ivo Jirásek

PhDr. Josef Šmatlák (1950), nezávislý 
nakladatel (nakladatelství Arista).  
www.baset.cz, smatlak@baset.cz 
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Lubor KysučanHRA V ANTICE  
A HRA NA ANTIKU

Vystoupil-li před léty slavný nizozemský kulturní 
historik Johan Huizinga ve svém dnes již klasickém 
eseji Homo ludens s myšlenkou, že jedním z výraz-
ných aspektů, ne-li přímo základním principem kaž-
dé civilizace je hra, pak pro antiku platí toto jeho 
konstatování dvojnásob. Výrazná hravost a radost 
ze hry čiší už z fresek předklasických civilizací, např. 
Etrusků či minojské kultury na Krétě. Výjevy z nej-
různějších, zejména sportovních her jsou spolu 
s vysoce estetickými přírodními motivy, erotickými 
scénami a záběry z hostin neodmyslitelnou součás-
tí obrazu radostného, chtělo by se říci téměř rene-
sančního životního stylu horních vrstev těchto spo-
lečností, navzdory silné náboženské ideji přítomné 
v jejich pozadí intenzivně obrácených k tomuto 
světu. Ne náhodou pak klasická řecko-římská civili-
zace, čerpající z kořenů právě těchto kultur, povýši-
la hru na neodmyslitelný fenomén svého veřejného 
i soukromého života. 
Výrazným atributem antických her v jakékoliv po-
době je jejich těsná spojitost s náboženstvím. Ať už 
se jednalo o pověstné athénské dramatické soutěže 
či nejrůznější sportovní hry, všechny souvisely s ná-
boženským kultem a konaly se k poctě jednotlivých 
bohů antického polyteistického panteonu. Stejně 
tak římské gladiátorské zápasy se vyvinuly z původ-
ně etruských zádušních her, pořádaných k poctě 
vysoce postavených aristokratů. Teprve postupem 
času začaly všechny tyto hry žít svým vlastním ži-
votem a převládla v nich jejich světská stránka – tj. 
proměnily se ve sportovní turnaje a umělecké fes-
tivaly téměř moderního typu, gladiátorské zápasy 
pak v pokleslou brutální podívanou římského davu, 
kterou moderní konzumní společnost imituje na-
štěstí již „jen“ v akčních filmech na plátnech kin
a v násilnických počítačových hrách. Agón, slovo 
označující v řečtině původně boj nebo soutěž, vy-
jadřuje – snad vedle kontemplativní filosofické
mysli – jednu z nejpodstatnějších intencí řeckého 
ducha. Soutěživost byla výrazným znakem řecké 
kultury, založené na respektu k silné individualitě. 
Ostatně, samotný individualismus jako jeden z rysů 
snad nejvíce určujících a vymezujících západní civi-
lizaci a myšlení se probudil právě v Řecku. Pro své 
soutěže a hry projevovali Řekové takový smysl a re-
spekt, že ačkoliv v politice jejich soutěživost pře-
cházela přímo v haštěřivost (takže války mezi jed-
notlivými řeckými obcemi byly ne-li na denním, pak 
jistě na každoročním pořádku), po dobu konání čtyř 
nejdůležitějších všeřeckých her (olympijské konané 
v Olympii, nemejské v Nemeji, pythijské v Delfách 

a isthmické v Korintu) byl vyhlášen tzv. „boží mír“ 
(execheiria), nad jehož dodržováním bdělo kněž-
stvo delfské svatyně. Vítězům sportovních her byly 
prokazovány pocty, jež by jim dnes mohli závidět 
bohové i bohyně našeho mediálního věku – sou-
časné hvězdy sportu a showbyznysu. Jejich rodné 
obce jim stavěly sochy, básníci o nich psali verše, 
takže mnohé z těchto dávných hrdinů a vítězů zná 
i soudobá historiografie. Sympatickou a v kultur-
ních dějinách naprosto ojedinělou vlastností Řeků 
byl i jejich zájem o umělecké soutěže. Vedle her 
dokazujících a poměřujících zdatnost těla Řekové 
dbali i o ty prokazující kvality ducha. Součástí výše 
uvedených všeřeckých her byly i múzické soutěže 
(básnictví, hudba, zpěv), v helénistickém období 
se oblibě začaly těšit i soutěže rétorské. 
Římané své hry dělili na ludi (gladiátorské zápasy, 
zápasy se zvířaty) a circenses (závody koňských 
spřežení v cirku). Teprve později pod řeckým vli-
vem alespoň kultivovanější příslušníci vyšších vrs-
tev přijali za svou zálibu v divadle i jiných múzic-
kých uměních. Ty ovšem nikdy nedosáhly takové 
obliby a společenského významu jako u Řeků. Jak 
nám prozrazuje známé heslo panem et circenses, 
hry byly v Římě důležitou součástí jiné hry, totiž 
politiky. Již na vrcholu republiky to první, co mu-
sel každý ambiciózní mladý politik učinit, nechtěl-
-li ztratit politické body hned na samém počátku 
své politické kariéry, bylo uspořádání nákladných 
her. Mnozí se kvůli tomu, např. včetně mladého 
Gaia Iulia Caesara, i dokrvava zadlužili. Leč byla to 
investice, která se vyplácela. A v císařské době – jak 
nám dokazuje nejen stavba Kolosea, ale i rozsáhlé 
amfiteátry v nejrůznějších částech říše, od El Jemu
v dnešním Tunisku až po Carnuntum v rakouském 
Podunají – se hry staly bombastickou, až přímo ob-
ludnou záležitostí, která ovšem stmelovala soudrž-
nost obrovské říše a její pestré společnosti. Cenou 
za ně bylo ovšem nejen vyhubení několika druhů 
divokých zvířat v severní Africe, nýbrž doslova sta-
tisíce lidských životů válečných zajatců a otroků, 
utracených pro potěchu a uspokojení primitivního 
davu. Tuto politickou nutnost a význam her musel 
ovšem respektovat i tak ušlechtilý císař, jako byl 
např. Marcus Aurelius, který před diváky v cirku jen 
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s velkým sebezapřením skrýval nezájem, a aby ne-
ztrácel čas, vyřizoval při hrách svou císařskou agen-
du. Obliba vozatajských závodů přežila až do By-
zance, kde soupeření příznivců jednotlivých „barev“ 
a „stájí“ mělo politický podtext a nejednou vedlo 
k pouličním nepokojům i povstáním (např. známé 
povstání Niká za vlády císaře Justiniána). 
Osvícení aristokraté nalézali svou svobodu a klid 
v jiné formě hraní si, nikoliv ovšem kolektivně orga-
nizované, nýbrž ryze soukromé, totiž v úniku na své 
venkovské vily, kde si hráli své hry na přirozenost, 
prostotu a notně zidealizovaný venkovský život, hry 
ovšem notně manýristické, neboť byli obklopeni 
zástupy služebnictva a v podstatě velkoměstským 
komfortem, ne nepodobni svým renesančním, ba-
rokním či rokokovým napodobovatelům či dnešním 
účastníkům předplacených dobrodružství, objevují-
cích divoká místa planety s nejdražší outdoorovou 
výstrojí a v početném doprovodu domorodých prů-
vodců. 
Nejrůznější hry ve zcela moderním stylu znali děti 
i dospělí. Antické děti měly k dispozici míče (a to 
dokonce nafukovací), houpačky, řehtačky a široký 
repertoár hraček – panenky, nádobíčko, vojáčky, 
figurky zvířat, včetně důmyslných hraček mecha-
nických (které ovšem známe jen ze zpráv antických 
autorů). Neznámé nebylo dokonce ani pouštění 
draka. Dospělí se zase oddávali nejrůznějším spo-
lečenským hrám, hře v kostky stejně jako stolním 
hrám, které se někdy – podobně jako v pozdějších 
dobách – hrály i na zemi. Vyryté herní pole pro jed-
nu z takových her se zachovalo i v dlažbě římské 
pevnosti v Jeruzalémě. Můžeme se jen domýšlet, 
zda-li ji nehráli třeba právě vojáci asistující Ježíšovu 
ukřižování…

Závěrem nelze nevzpomenout na fakt, že samot-
ná hravá antika se v kulturních dějinách pozdější 
Evropy stala předmětem hry. Hry, počínající se již 
v karolinské renesanci na dvoře Karla Velikého, kde 
se znovu začali číst antičtí klasikové, napodobovat 
antický literární styl a učenci v Karlově dvorském 
kroužku se titulovali jmény slavných postav nejen 
biblických, nýbrž i antických. Vrcholem této kul-
turní hry na antiku je renesance, kdy jeden z jejích 
prvních a nejslavnějších duchů, Francesco Petrarca, 
píše fiktivní dopisy antickým spisovatelům, z kla-
sické latiny se stává závazný salonní jazyk vybrané 
intelektuální společnosti a humanističtí učenci ko-
respondující si napříč celou Evropou vybranou ci-
ceronskou latinou si dávají antická jména, nebo si 
alespoň antikizují ta svá. Hra však pokračuje i dále 
přes baroko, rokoko a klasicismus až do 19. stole-
tí, které z antiky na svých klasických gymnáziích 
a univerzitách učinilo na jedné straně dynamickou 
součást tehdejšího vzdělávacího kurikula, na straně 
druhé povinné pedagogické muzeum.
Naše postmoderní doba, pohlcující se již zcela jiný-
mi hrami, která antiku téměř již vytlačila ze svého 
zorného pole, se ve svém vztahování k ní omezuje 
již jen na Asterixe, kroužky ctitelů živé latiny, kteří 
z ní již zaručeně neučiní jazyk sjednocené Evropy, 
a napodobování římských gastronomických speci-
alit, které u některých turisticky atraktivních antic-
kých památek v západních zemích plní podobnou 
roli jako stánky s pivem a párky na pouti či fotba-
lovém stadionu. Buď jak buď, na jedno poselství 
antického světa bychom zapomínat neměli, totiž 
na radost ze hry. Hry, v níž bereme vážně to, čemu 
v každodenním životě vážnost nepřičítáme, a nao-
pak nebereme vážně to, co v onom každodenním 
životě prožíváme až se smrtelnou vážností. Stěží 
bychom pro to našli lepšího příkladu než onen po-
věstný „boží mír“, vyhlašovaný v době konání vše-
řeckých her.
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PŘEDSTAVUJEME  
ANTICKOU KNIHOVNU

Josef Šmatlák

Dějiny evropské civilizace začínají v antice a evrop-
ská kultura stojí na základech vytvořených ve staro-
věkém Řecku a Římě. Poznávání antiky bylo od dob 
renesance zásadní vývojovou etapou emancipač-
ního procesu evropských národů a jedním z mar-
kantních rysů jejich kulturní vyspělosti. S rozvojem 
národních jazyků a oslabením pozice klasického 
vzdělání se ujala praxe zpřístupňování duchovního 
dědictví antiky v překladech. Překládání se stalo 
platformou konfrontace s vyspělou starou kulturou 
a manifestací ambicí a schopností národních jazy-
ků, zároveň však i bohatým zdrojem autentických 
informací o starověkých civilizacích. Překlady antic-
kých klasiků se ve většině evropských literatur ob-
jevují v souvislosti se znovuobjevováním antiky již 
od renesance, intenzivně a především systematicky 
pak od počátku 19. století. Prostřednictvím překla-
dů proniká antická kultura mezi široké vrstvy čtená-
řů, kteří si antické autory nemohou přečíst v origi-
nálním znění, a překlady jsou důležitým nástrojem 
demokratizace kultury. Překladové edice se rodí 
nejdříve u národů, jejichž kultura vyrůstala na zá-
kladech antické vzdělanosti bezprostředně, jako 
v Itálii, nebo zprostředkovaně, z duchovního bohat-
ství středověkých klášterů a latinsky vzdělaného 
kléru, jak tomu bylo například ve Francii, Německu, 
Anglii. Jejich příklad se v průběhu 19. století šíří 
cestou kulturních styků do dalších zemí včetně čes-
kých. Po vzoru evropských sousedů se u nás do če-
la těchto edičních projektů stavějí nejvyšší autority 
klasické filologie, jako Jan Kvíčala, Jindřich Nieder-
le, Josef Král, Timothej Hrubý aj., a jejich vydávání 
se ujímají vrcholové vědecké instituce, jako Matice 
česká, Královská česká společnost nauk, Česká 
akademie. Bibliotéka klasiků řeckých a římských 
a další knižnice podobných jmen přinášely všechna 
velká jména starověkého písemnictví v pečlivých 
překladech, nicméně žádná z edic nenaplnila z nej-
různějších důvodů zakladatelský záměr: zpřístupnit 
v překladu kompletní literární odkaz antiky. 

Vyspělé evropské země vydaly do začátku 20. sto-
letí všechna dostupná díla antické literatury, a to 
i opakovaně, v nových a novějších verzích, odpoví-
dajících stavu bádání a rozvoje národních jazyků, 
a ediční život tzv. Loeb Classical Library, Collection 
Budé či Scrittori dell´antichitá čítá dnes desítky let 
a počet vydaných autorů a děl stovky svazků. V čes-
kém prostředí se naproti tomu neukončenost a frag-
mentárnost edic antických autorů (a nejen jich) 
stala setrvalým jevem a na této situaci nezměnila 
nic ani skutečnost vzniku samostatného českého 
státu v roce 1918. Navzdory novému rozmachu du-
chovních sil na poli antických studií, kde se objevily 
nové tvůrčí osobnosti a noví překladatelé, jimž na-
bídli své ediční programy noví nakladatelé, se škála 
přeložených děl rozšiřovala pomalu a nesoustavně. 
Tehdy se poprvé zrodila Antická knihovna.
První edici tohoto názvu vydával v letech 1924–
1931 nakladatel Rudolf Škeřík v Praze, který 
se proslavil především knižnicí světových autorů 
Symposion. Škeříkovu Antickou knihovnu editor-
sky a překladatelsky vzdělával Ferdinand Stiebitz 
a pod jeho dohledem v ní vyšlo sedm svazků. Dru-
hou Antickou knihovnou byla edice vydávaná praž-
ským nakladatelstvím Melantrich v letech 1940–
1948(?); pod péčí na slovo vzaté odbornice Jiřiny 
Otáhalové-Popelové v ní vyšlo devět svazků. 
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Dnešní Antická knihovna je třetí knižnicí toho jmé-
na. Vznikla koncem šedesátých let 20. století a je-
jími ideovými tvůrci a projektanty byli dva klasičtí 
filologové: Rudolf Mertlík (1913–1985) a Radislav 
Hošek (1922–2005). Zakladatelským záměrem 
bylo zpřístupnit českému čtenáři literární a du-
chovní odkaz řeckého a římského starověku v kva-
litních překladech. Dlouhodobým cílem pak bylo 
vytvoření základního fondu překladů antických 
autorů, jakým disponují vyspělé evropské literatury. 
Knižnici vydávalo Nakladatelství Svoboda od roku 
1969 a k přípravě edičního programu soustředilo 
nejlepší české odborníky v oboru antických studií 
z univerzit a společenskovědních institucí. Pod stře-
chou Svobody vycházela Antická knihovna do roku 
1997, po likvidaci nakladatelství se jí nakrátko ujal 
čerstvě privatizovaný Odeon, od roku 2000 ji vy-
dávají společnými silami dvě malá nakladatelství 
Arista a Baset. Za dosavadní, třiceti sedmiletou 
existenci Antické knihovny vyšlo 72 svazků, které 
představují zhruba polovinu jejího původního edič-
ního projektu.

Z řeckých autorů zde vyšli Lúkiános, Xenofón, Epik-
tétos, Arriános, Pausaniás, Artemidóros, Sofoklés, 
Hérodiános, Aisópos, Eurípidés, Menandros, Aristo-
telés, Plútarchos, Platón, Josephus Flavius, Démo-
sthenés, řecká lyrika, řečtí atomisté a soubor řec-
kých románů, z římských autorů Marcus Aurelius, 
Ovidius, Cicero, Vergilius, Petronius, Livius, Lucreti-
us, Caesar, Catullus, Tibullus, Propertius, Plinius 
Starší, Apuleius, Suetonius, Tacius, Lucanus, Sextus 
Aurelius, Cornelius Nepos, Plautus, Vitruvius, Sene-
ca, Plinius Mladší, Ammianus Marcellinus, Historia 
Augusta a soubor panegyriků, včetně několika tzv. 
„menších autorů“. 
Před současnými vydavateli, k nimž nedávno přibyl 
třetí – Shambhala, a.s., stojí závažný úkol: genera-
ce klasických filologů a historiků antiky, kteří se vy-
datně podíleli na výše uvedených překladech, končí 
svou aktivitu a rozpracované dílo by nyní měla pře-
vzít mladá generace. Antická knihovna čeká na dal-
ší překlady, zakladatelský záměr dosud nebyl napl-
něn, v soupisu vydaných děl stále scházejí i klíčová 
jména antického písemnictví.

Ukázky titulů první, druhé 
a třetí edice Antické knihovny.

1. 2.

3.
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PŘÍRŮSTKY  

DO ANTICKÉ  

POLICE II

Hra je odnepaměti spojována 
s náboženskými a kultickými 
souvislostmi. Nejenom čtená-
ři Huizingy vědí o tomto kul-
turním rozměru hry. Přestože 
bychom v antickém myšlen-
kovém okruhu (resp. v raně 
křesťanském ideovém ovzduší 
vztahujícím se k římské životní 
realitě) mohli nalézt i publi-
kace zabývající se přímo hrou 
(viz rubriku Recenze), zamě-
říme se výlučně na antické 
náboženství. Zda obdržíme 
odpověď na otázku, jestli hra 
vyrůstá z náboženských (kul-
tických) obřadů, anebo zda 
je naopak jejich podložím, to 
netuším. Ale rozhodně je to 
oblast, která nás bezpochyby 
vtáhne do mnoha možných 
světů.

Ivo Jirásek

Esoterické Řecko:  
průvodce po posvátných 
místech
Richard G. Geldard
Přeložil Jan Souček
Praha: Eminent, 2004, 351 stran
ISBN 80-7281-175-4
www.eminent.cz 
299 Kč

Na křídovém papíře vydaný prů-
vodce není jenom průvodcem. 
Nezabývá se pouze konkrétními 
geografickými místy, ale také je-
jich historií, náboženskou i umě-
leckou rovinou. Je to vlastně 
průsečík cestopisu, turistického 
průvodce, historické učebnice, 
výkladu z dějin umění a duchov-
ního traktátu. Knížku můžete 
použít jako současný cestovatel, 
pokud chcete cestovat po Řec-
ku (naleznete v ní podrobné 
popisy jednotlivých lokalit). Na-
vštívit můžete nejenom striktně 
posvátná místa, ale také třeba 
předpokládané vězení, v němž 
prožil Sókratés poslední měsíc 
svého života. Můžete ji číst, po-
kud se chcete dozvědět něco 
o starořeckém náboženství, ne-
boť souvislá úvodní část v rámci 
všeobecného úvodu (konkrétně 
na s. 54–92) slouží k jeho zá-
kladnímu představení. Můžete 
se zahloubat do interpretace jed-
notlivých mýtů a jejich možnosti 
ovlivňovat soudobý svět, neboť 
jsou doplněny hlubším (řekněme 
psychologicko-duchovním) výkla-
dem a jsou vždy uváděny podle 
zeměpisného místa, k němuž 
se vztahují. Seznámíte se ovšem 
se všemi údaji na základě auto-
rova vidění, a ten interpretuje 
jednotlivá fakta pod tímto úhlem 
pohledu: Příběh řeckého nábo-

ženství tvoří vyprávění o ztrátě 
původní jednoty lidí s Věčným 
základem a o našem úsilí znovu 
navázat spojení a vztah k bož-
skému. Výběr toho nejdůležitěj-
šího (z pohledu autora) s sebou 
nutně nese i určitá zjednodušení 
(např. když je Hérakleitos popi-
sován jako nejmodernější z vy-
braných myslitelů nebo když je 
Platónova Ústava viděna jako 
nejdůležitější). Občas je poněkud 
nezřetelná grafika, odkazy na jiné
strany knihy neodpovídají realitě, 
jedno slovo nalezneme ve třech 
podobách (měsidlo na míšení 
vody a vína jako kráter, kratér 
i krátér). Ale to jsou prkotiny. 
Knížka, osobitým způsobem po-
dávající informace o řeckém ná-
boženství i širším myšlenkovém 
zázemí, je docela fajn.

Náboženství  
antického Řecka
Radislav Hošek
Praha: Vyšehrad, 2004, 
239 stran
ISBN 80-7021-516-X
www.ivysehrad.cz 
248 Kč

Jeden z našich největších od-
borníků na antickou kulturu 
(v loňském roce zesnulý známý 
překladatel – mimochodem, ří-
dil také určitou dobu Antickou 
knihovnu, tedy projekt, který je 
představen na předchozí straně) 
podává svůj pohled na řecké ná-
boženství na základě mytologie, 
ale také archeologie (vykopávek) 
a znalostí z dějin kultury. Nese-
tkáváme se tedy pouze s infor-
macemi o náboženství, ale také 
o jeho kulturních a dějinných 
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souvislostech. Při čtení můžeme 
vnímat určité přihlášení se k evo-
luční teorii náboženství (kdy ani-
mismus neurčitých duchů vede 
k zoomorfním a poté k antropo-
morfním bohům), a celá výpo-
věď se tak drží chronologického 
a vývojového pojetí. Pokud jsme 
zvyklí přidržovat se především 
představy, že řecké náboženství 
(a jeho mytologie) je postavené 
na Homérovi (resp. eposech Íli-
as a Odysseia), pak nás možná 
překvapí, že tyto básně nejsou 
projevem náboženského cítění: 
Zobrazení světa bohů není ovliv-
něno vztahem autora nebo jeho 
postav k bohům, a proto není 
projevem náboženské víry, nýbrž 
zachycuje básníkův obecný po-
hled na svět. Nelze tedy mluvit 
o homérském náboženství jako 
o nějakém zvláštním jevu, v ně-
mž se odráží náboženský zážitek, 
a proto ani netvoří zvláštní epo-
chu dějin řeckého náboženství. 
Víra, ke které řecký člověk v oné 
době dospěl, mu dovolovala chá-
pat život bohů obdobným způso-
bem jako život lidí. 
Takto pojatý výklad není lacinou 
snůškou všeobecně známých 
informací o jednotlivých bozích. 
Pro jeho četbu je dobré oriento-
vat se v základní struktuře řec-
kého panteonu. Ale je to četba 
nesmírně obohacující. Ukazuje 
proměnlivost, živost tohoto ná-
boženského systému (pokud lze 
slovo systém vůbec uvést), zcela 
zřetelně ilustruje (a to i prostřed-
nictvím fotografické dokumenta-
ce), jak by bylo naprosto falešné 
vnímání jednotlivých bohů v ně-
jakých pevně vyprofilovaných
obrysech. Na textu je patrné, jak 
hodně toho profesor Hošek o an-
tickém Řecku a jeho nábožen-
ství věděl. A jak nechtěl podávat 
zjednodušující, zkreslující úsudky. 
Jak se pečlivě opíral o doklady ar-
cheologické i literární.

vanému Diovi). Avšak i další ka-
pitoly propojují a prohlubují naše 
znalosti nikoliv ve čtení o bozích, 
ale o náboženském životě: defi-
luje tak před námi rodinný nábo-
ženský život na vesnici (s jasným 
odlišením kultické role jednotli-
vých členů rodiny), náboženství 
v městském státě (včetně stránky 
vojenské, ale také politické, zdra-
votní či národnostní) a vztah indi-
vidua k náboženství (i s otázkou 
smrti a životě po ní). Jsem si jist, 
že tato povedená publikace osloví 
nejenom studenty.

Greek Religion:  
Archaic and Classical 
Walter Burkert
Přeložil John Raffan
Blackwell Publishing, 2004  
(šestý dotisk prvního vydání 
z roku 1985), 493 stran
ISBN 0-631-15624-0
www.blackwellpublishing.com 
24,99 GBP

Doporučovat anglický překlad 
původně německé knihy (navíc 
z roku 1977, kdy byla poprvé 
publikována) se může zdát jako 
podivná libůstka. Ale pokud je mi 
známo, tato publikace do češtiny 
přeložena nebyla, a v globalizo-
vaném světě je angličtina pře-
ce jenom přístupnější většímu 
množství potenciálních zájemců 
než precizní jazyk hlubokých 
myšlenek, totiž němčina. A neje-
nom důvod, že na tuto publikaci 
odkazuje i předchozí představe-
ná kniha, stojí za to, abychom 
se na ni podívali blíže.

Ancient Greek Religion
Jon D. Mikalson
Blackwell Publishing, 2005, 
225+XIII stran
ISBN 0-631-23223-0
www.blackwellpublishing.com 
17,99 GBP

Záměrem této učebnice je poslou-
žit jako první úvod do fascinující-
ho světa antického náboženství. 
Pečlivě připravený výklad je pro-
kládán citáty antických autorit 
(často v překladu autora), foto-
grafiemi, mapkami umožňujícími
přesnější lokalizaci, ilustrativními 
obrázky. Přesto tato vizualizace 
nesklouzává k oblíbeným zjed-
nodušujícím prvoplánovým po-
hledům, ale snaží se představit 
jednotlivá témata vskutku zodpo-
vědně, přitom v relativně scelující 
komplexnosti (s takřka samozřej-
mým upozorněním na další dopo-
ručenou literaturu u každé kapi-
toly). Svébytným přístupem této 
knížky je, že se vůbec nepouští 
do popisu jednotlivých bohů, ale 
koncentruje se na kult a kultické 
obřady. Autorovi jde o nábožen-
ský život, ne o popis pantheonu. 
Neustále upozorňuje na relativ-
ní roztříštěnost Řecka (lokální 
kulty) a změny v průběhu času, 
na proměnu funkcí, a tudíž i epi-
tet přidávaných ke jménům bohů, 
ale hlavně propojuje náboženství 
se vskutku žitým životem. Proto 
bych viděl jako hlavní část čtvrtou 
kapitolu, věnující se pěti hlavním 
řeckým kultům (bohyni Athéně 
ve městě Athény, eleusínským 
mystériím k poctě bohyně Démé-
tér, v Thébách slaveným slavnos-
tem orgiastického rázu k poctě 
boha Dionýsa, v Delfách věštírně 
boha Apollóna a v Olympii uctí-
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Otevře se před námi nesmírně 
podrobný a fundovaný pohled 
na řecké náboženství od jeho 
prehistorických počátků přes mi-
nojsko-mykénskou dobu ke kla-
sickému období, vyznačujícímu 
se filosofickým myšlením, proto
celou knihu uzavírá téma Plató-
nových, Aristotelových a Xéno-
kratových pohledů na nábožen-
ství. Zkrátit 493 stran na jeden 
odstavec může působit až jako 
neuctivost, ale nic jiného nám ne-
zbývá: zajímají vás kultická mís-
ta, jako jsou jeskyně, posvátné 
stromy, hroby, domy a chrámy? 
Dozvíte se to na deseti stranách 
psaných malým písmem. Chtěli 
byste porozumět svatyním a ri-
tuálům – nejenom s krví, ohněm 
a zvířaty? Máte na to 64 stran. 
Jak bych to mohl vecpat do jed-
né věty? Dvanáctero hlavních 
bohů je popsáno na dalších 45. 
Nehledě na další bohy a bohyně, 
kult a rytmus slavností a obřadů, 
religionistický popis iniciace, po-
svátna či mystérií.
Toto není líbivá barevná brožur-
ka. Nenajdete v ní jediný obrázek. 
Ale hutný text vás jistě nenechá 
chladnými vůči tématu, jež po-
drobně představuje.

Hestia a Hermes:  
studie k duchovnímu 
světu Řeků
Jean-Pierre Vernant
Přeložil Martin Pokorný
Praha: OIKOYMENH, 2004, 
223 stran
ISBN 80-7298-093-9
www.oikoymenh.cz 
224 Kč (původní cena 248 Kč)

Autor byl již čtenářům Gymnasi-
onu jednou představen (viz G5, 
188). Tentokrát však nedržíme 
v rukou kolektivní práci, ale autor-
skou monografii, která se skládá
z osmi starších studií (většinou 
ze 60. let). Teprve když se začte-
te, pochopíte, proč i po čtyřech 
desetiletích stojí za to texty pře-
ložit a publikovat. Jedná se totiž 
o naprosto skvělou interpretaci 
nejenom z religionistického hle-
diska, ale také s mnoha psycholo-
gickými postřehy. Na stylu i dikci 
je patrná úžasná znalost pramenů, 
dovednost jejich kombinace a syn-

tetického propojení. Formulace 
i myšlenkové analýzy jsou jedním 
slovem obdivuhodné.
Nejedná se o komplexní předsta-
vení antického náboženství, ale 
o vybraná témata, jež mohou 
prvotní obrázek konkretizovat 
a prohlubovat. Témata prostoru 
a pohybu, pojem osoby, katego-
rie dvojníka, napodobení vzhle-
du, mýtus o pokoleních, řeka 
Amelés či geometrická struktu-
ra jsou těmi záchytnými body 
jednotlivých studií, jež jsou 
postupně odhalovány a jejichž 
smysl a význam se hlouběji za-
rývá do našeho vědomí. Dlouho 
jsem zvažoval, který úryvek by 
mohl dobře ilustrovat charakter 
publikace. Nakonec jsem se roz-
hodl pro jedno zobecňující shr-
nutí z úvodní studie věnované 
polaritě bohyně Hestie a boha 
Herma, protože poukazuje, jak 
náboženská zkušenost může být 
v souladu s běžným intersubjek-
tivním nebo sociálním zakouše-
ním mužsko-ženské duality. A tře-
ba se v oné rozdílnosti někteří 
z vás poznají, protože rodinný 
život i přes mnohost jevových 
odlišností probíhá stejně ve sta-
rém Řecku jako v postmoderní 
Evropě: Žena je oddána vnitřku, 
a proto má za úkol uskladnit 
jmění, které muž – obrácený na-
venek – do domu vnesl. Na rovi-
ně hospodářských činností žena 
představuje „hromadění“, muž 
„získávání“. Žena uvnitř domác-
nosti třídí, uchovává a rozdílí 
bohatství, které muž vydobyl 
svou prací venku. Vnímání této 
polarity mezi hospodářskými 
funkcemi obou pohlaví je tak 
silné, že přichází ke slovu u těch, 
kdo ženu chválí, i u těch, kdo ji 
očerňují, a vždy využívá stejné-
ho přirovnání.

Mithra a mithraismus 
Robert Turcan
Přeložila Veronika Sysalová
Praha: Vyšehrad, 2004, 
175 stran 
ISBN 80-7021-708-1
www.ivysehrad.cz 
198 Kč

Náboženský systém mithraismu 
není výdobytkem řecké život-
ní zkušenosti, ale s obdobím 
antiky je zcela pevně propojen, 
protože z původně východního 
myšlenkového okruhu (z indické 
védské moudrosti a íránského 
zoroastrismu) se transformuje 
do helénistického světa a proni-
ká do Říma, kde později rovněž 
zaniká vlivem konstantinovské 
politiky, preferující křesťanství. 
Tato knížka nás i přes svoji rela-
tivní stručnost bohatě informuje 
jak o vývojové a geografické linii
daného náboženského systé-
mu, tak o jeho ikonografii, kultu
i učení. Bohatá obrazová příloha 
pomáhá nejenom názornějšímu 
rozeznání hlavních rysů mithrais-
mu a jeho kulturního zázemí, ale 
je nedílným souputníkem textu, 
který se na ni poměrně často od-
volává.
Dnes ve většinové populaci prav-
děpodobně neznámé náboženství 
bylo schopno natolik vplynout 
do západního náboženského sys-
tému v prvních stoletích našeho 
letopočtu, že není zcela nesmysl-
ná hypotéza, že nechybělo mno-
ho a svět mohl být nikoliv křes-
ťanský, ale mithraistický. O co 
se tedy vlastně jedná? Védský 
bůh Mithra odpovídá za nebe 
i zemi, pečuje o svět i lidi. Je 
to pomáhající bůh, který udržu-
je běh světa. Podobně i Mithra 
z Avesty (zoroastrovského pís-
ma) je bohem smlouvy a dohody, 
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dává život. Z Persie se prosazuje 
v helénistickém Východu a poz-
ději na římském Západu vlivem 
kultu oblíbeného nejprve ve spo-
lečnosti vojáků, ale postupně 
se do mithraistických mystérií 
nechávají zasvěcovat dokonce 
i císařové. Jména Mithra, Cau-
tes a Cautopates (…), se který-
mi se setkáváme v nápisech, 
potvrzují perský původ tohoto 
boha, ale uspořádání mystérií 
a v nejvyšší míře i náboženská 
ideologie jsou výtvorem helénis-
tickým. Jinými slovy, jestliže Mi-
thra je íránský, pak mithraismus 
je řecko-římský. Ikonografie je
spojena se sluncem a s obrazem 
boha zabíjejícího býka, ztěles-
ňujícího životní sílu a plodnost. 
Jeho obětování je základní ro-
vinou kultu – hodování na kůži 
stažené z obětovaného zvířete je 
vyústěním celé oběti, obnovující 
svět. Zájemce si jistě přečte i ini-
ciační rituály, způsoby zasvěcení, 
stejně jako základní rysy učení 
spočívajícího na zakládající oběti. 
Knížka Roberta Turcana se vám 
stane dobrou pomůckou při hle-
dání prvotních informací o tomto 
mysterijním náboženství pozdní 
antiky. 

Mezi dvěma světy: dějiny 
antického křesťanství
Christoph Markschies
Přeložila Kateřina Rubešová
Praha: Vyšehrad, 2005, 
252 stran
ISBN 80-7021-775-8
www.ivysehrad.cz 
278 Kč

Jak podotýká recenzent na serve-
ru www.iliteratura.cz, autor na-
rozený v roce 1961 (na přebalu 
publikace chybně uvedeno 1965) 
patří mezi nejznámější odborníky 
tématu a jeho bibliografie čítá
na 14 samostatných monografií
a přes stovku odborných článků 
na různá témata nejenom z ob-
lasti rané církve. Jeho erudice je 
nezpochybnitelná a doložitelná 
i formou a stylem této práce. Ta 
je totiž charakteristická množ-
stvím odkazované literatury 
a rozsáhlým poznámkovým apa-
rátem. Fakt, že autor cítil potře-
bu na okraj textu umístit 570 po-

známek (včetně citačních odka-
zů) naznačuje, že se nespokojuje 
s pouhým osobním míněním, ale 
snaží se je opřít o důkladné stu-
dium především pramenů, méně 
i sekundární literatury.
Počátky křesťanství jsou pocho-
pitelně neodlučitelně spojeny 
s římskou říší, konkrétně s ob-
lastí Palestiny jakožto římské 
provincie. Instituce a formy živo-
ta, které vyznačují prvotní církev, 
popisuje tato kniha. Od úvodních 
informací geografických a chro-
nologických se výklad posunuje 
k jednotlivci (konverze, křest, 
křesťanský život) a společenským 
formám života (manželství a ro-
dina, struktury obce, církevní 
úřady). V době, která je velmi cit-
livá a vnímavá vůči gnostickému 
hnutí i nejrůznějším spirituálním 
proudům na okraji křesťanství, je 
postoj autora spíše konzervativní, 
hledající zřetelnou a jasnou kon-
tinuitu mezi prvotními křesťany 
a soudobými církevními formami 
křesťanského společenství.
Ono putování mezi světy může 
být pro zážitkového pedagoga 
více než jenom zdrojem informa-
cí o antickém kontextu raného 
křesťanství, o formách monote-
istického náboženského systé-
mu obklopeného polyteistickým 
kontextem. Neboť v případě 
„křesťanské zbožnosti v antice“ 
se samozřejmě jedná o velmi 
pestrý fenomén, který se nedá 
vysvětlit pomocí hrubých di-
ferenciací (např. „náboženství 
horních vrstev“ versus „lidové 
náboženství“). Jedno rozlišení 
ale, jak se zdá, mělo význam 
ve všech dobách: rozlišení mezi 
nedělní a všední zbožností. (…) 

Na kultovní místa svatých a mu-
čedníků se vykonávaly poutě; 
díky takovéto pouti vystoupil 
antický člověk z normálního sta-
tutem a rolemi určovaného ži-
vota do „totálního“ procesu. (…) 
Pouť patří mezi rites de passage, 
transformuje člověka z normál-
ního pořádku do řádu svatého. 
Tento delší úryvek (ze dvou míst 
knihy) totiž před nás jakožto pe-
dagogy využívající prožitkových 
situací klade podstatnou otázku: 
máme sami pro sebe vyřešeno 
téma volného času? Zůstává vět-
šinovou konzumací nejrůznějších 
aktivit, nebo se může stát chvil-
kou myšlenkového usebrání? Je 
v zážitkové pedagogice volný čas 
svátkem? Nebo čím bychom od-
lišili všední každodennost od vol-
nočasového prožívání? A zůstává 
novodobá pouť v dramaturgic-
kém zážitkově-pedagogickém 
pojetí (viz např. kurz PŠL s ná-
zvem Buen Camino) oním trans-
formujícím „totálním procesem“, 
nebo se jedná pouze o nezvyklou 
formu turistiky? Na to nám tato 
knížka neodpoví, to ale nezname-
ná, že před nás neklade bytostné 
otázky nezbytné pro podstatné 
vlastní zamyšlení.
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 Pexeso na kurzu PŠL Prázdniny 1993. | foto © Zdeněk Beneš Cimrman.
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ENGLISH SUMMARY

Muse room
This section aspires to inspire readers in the 
area where Muse meets Techné - architecture. 
It presents two buildings-monuments in Ber-
lin that are perfect examples of contemplative 
playing with space and offering its perceptive 
visitors “the experience of the wholeness of a 
metaphor”.

MÚZOVNA
Jedním z důvodů vzniku tohoto koutku pro múzy 
v časopise Gymnasion byla i potřeba vytvořit 
místo pro přesahy, náhledy z jiných úhlů, z jiných 
hájemství, než jsou ta zážitkově-pedagogická. 
Při přemýšlení nad obsahem rubriky v následují-
cím čísle však ve své hlavě opakovaně přistihuju 
pochybovačné myšlenky. Jaká jiná hájemství, když 
zážitková pedagogika se svým rozostřeným vyme-
zením pokrývá (nebo se alespoň zdá pokrývat) 
snad všechny možné oblasti života a světa, v ně-
mž se odehrávají naše životy? Jaké ozvláštnění 
odjinud, když múzami je často přímo posedlá!?
Po minulém tématu tvořivosti (ukažte slovo, kte-
ré má k múzám blíž?) je nyní ve hře hra. To jsme 
se příliš daleko neposunuli. Ba chce se říct, že oči-
ma múz jde málem o totéž – co jiného je hra než 
prožívání tvořivosti?
Ale výmluvy stranou. Jistěže se v oblasti umění 
vyskytují tvůrci a směry, u nichž se dá rozměr hry 
a hraní (hravosti) pozorovat zřetelněji, u nichž je 
povýšen na jedno z hlavních témat nebo tvůrčích 
principů. V hudbě tuto improvizační hravost při-
vedl na výsluní z dávných lidových kořenů jazz, 
v literatuře bychom prvky hry nacházeli například 
v poetismu či surrealismu, ve výtvarném umění je 
od dob moderny hra jako doma. 
Kam sáhnout, říkal jsem si. Vyjít ze skvělého pro-
jektu Hnízda her výtvarníka (hudebníka, divadel-
níka atd.) Petra Nikla, který před dvěma lety spolu 
se svými přáteli zaplnil hrami na mnoho způsobů 
celou galerii Rudolfinum (a poté zčásti i český
pavilon na světové výstavě EXPO v Ósace)? Nebo 

„vytěžit“ prostředí alternativního divadla, koncep-
tuálního umění, oslovit dva tři „hravé“ literáty, 
nebo…
Vysvobození z přílišné šíře možností nakonec 
přišlo, jak už to bývá, samo. A to díky jedné mojí 
pracovní cestě do Berlína. Dnešní inspirativní pře-
sah se týká architektury, tedy disciplíny, v níž se 
hravé múzy musí snoubit s přísnou a spravedlivou 
Techné. Kde vzbuzování emoce musí být prováze-
no bezchybným statickým výpočtem a kde se ně-
kdy výchovným prostředkem stává beton a ocel. 
Z disciplíny, která hrává hry velké jako dům.

Michal Stránský

Vedoucí rubriky:

Michal Stránský – pro bližší představení viz str. 2.

Nová architektura v Berlíně:  

Hry s poselstvím

O velkém stavebním boomu Berlína, nastartovaném 
v devadesátých letech minulého století po stržení 
Zdi, asi slyšel i člověk, který se o architekturu vů-
bec nezajímá. Nepochybuju však, že mezi čtenáři 
Gymnasionu převažují lidé v nejlepším smyslu slova 
zvědaví, otevření a přemýšlející o světě kolem sebe. 
A takové musí kvalitní architektura nepochybně 
oslovovat. V projektech zážitkové pedagogiky ne-
jsme zvyklí „uvažovat architektonicky“, nebo ale-
spoň tohoto pojmu neužíváme. Řada z nás však 
pracuje více či méně vědomě s inspirací divadelními 
dovednostmi (a často i pojmy), včetně jakési „scéno-
grafie“ či „práce s prostorem“. Protože správně zvo-
lený, uspořádaný, dotvořený či rovnou přetvořený 
prostor je významným spoluhráčem našeho snažení 
při práci s lidmi. Správně zvolené prostředí nejenže 
vstupuje do hry, někdy ji přímo provokuje a spoluvy-
tváří. Důkazů, že stejným způsobem může fungovat 
i architektura ve veřejném prostoru, nabízí procház-
ka novým centrem Berlína nespočet. Doporučit k ná-
vštěvě chci zejména dvě architektonická díla, u nichž 
jsem hru vnímal jako jeden z dominantních principů. 
Shodou okolností jde v obou případech o památ-
níky a je tedy zřejmé, že nemám na mysli nějakou 
povrchní, prvoplánovitou „hravost“, ale o hru, která 
pramení z podstatného.
Součástí berlínského Židovského muzea (www.
juedisches-museum-berlin.de), jehož dostavbu na-
vrhl jeden z nejznámějších architektů současnosti, 
Daniel Liebeskind (www.daniel-libeskind.com), je 
i Zahrada exilu a emigrace. Na čtvercovém půdo-
rysu je v pravidelné síti rozmístěno symbolických 
7×7 dutých betonových sloupů, každý o výšce 
6 metrů. Co sloup, to „zahrada“ pro jeden olivovník, 
z něhož je vidět jen koruna přerůstající přes horní 
okraj a proplétající se s větvemi sousedních stromů 
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do poloprůsvitné střechy. Mezi těmito sloupy je 
šest krát šest šachtovitých, navzájem se křižujících 
chodeb, kterými je možné volně procházet. To samo 
by stačilo k silnému zážitku. Umocnění dojmu 
a rozvinutí významu do mnohovrstevnaté metafory 
je dosaženo tím, že dlážděná „podlaha“ zahrady je 
v mírném sklonu „úhlopříčně“ nachýlená, pod tro-
chu jiným úhlem jsou nachýleny i zdánlivé vertikály 
sloupů. Celá zahrada je o několik metrů zapuštěna 
pod okolní terén, takže oko marně hledá nějaký 
horizont, který by poskytl oporu skutečné „vodo-
rovnosti“ vašemu znejistělému tělu, obtížně hleda-
jícímu obvyklou rovnováhu. Těžko zachytitelná, ale 
zato jasně citelná (a prožívaná) nejistota exulanta 
a emigranta je takto symbolicky zobrazena s nebý-
valou silou, skrze celostný zážitek.
Podobný, ale do jiného směru rozvinutý princip je 
použit i pro Památník obětem holocaustu, jehož 
autorem je Peter Eisenman (www.eisenmanarchi-
tects.com). Rozkládá se na ploše o velikosti čtyř fot-
balových hřišť a symbolicky vyplňuje prostor mezi 
Brandenburgskou bránou, hlavní „ikonou“ předvá-
lečného Berlína, a bunkrem, kde skončil v závěru 
války sebevraždou svůj život strůjce hololocaustu 
Adolf Hitler. 2 700 betonových bloků o různé výšce 
tvoří při pohledu z dálky zvláštní mírně zvlněnou 
a zádumčivou krajinu uprostřed velkoměsta. Přijde-
te-li blíž, zjistíte, že do chodeb mezi bloky je možné 
vejít. Ty na kraji jsou vám často sotva po kolena, ty 
uprostřed, kde jste čekali rozhled z mírného návrší, 

se nad vámi tyčí do citelné výšky, protože zvlněná 
a do hloubky terénu se zanořující je i „podlaha“ 
památníku. Zkušenost, kterou prostor památníku 
nabízí, je opět mnohovrstevnatá a při procházení 
touto betonovou a přesto jaksi překvapivě živou-
cí pustinou můžete mít opět řadu metaforických 
prožitků. Jeden třeba na téma, jak snadné je něko-
ho ztratit. Vejdete-li do té rozsáhlé pravoúhlé sítě 
s někým blízkým a nehlídáte své kroky, brzy se vám 
patrně stane, že se octnete sami. O nic nejde, víte, 
že váš blízký je s jistotou za některým z mnoha ná-
roží, že dost možná jde souběžně s vámi a skoro na-
dosah. Záblesk tísně a symbolický prožitek ztráty 
se však patrně dostaví.
A do třetice, přece jen z jiného soudku. Postavení 
Berlínské zdi si ve své době vyžádalo drastické bou-
rání v mnoha částech města. Tuto jizvu se doposud 
nepodařilo zcela zacelit. Pro nezastavěné území 
se hledá nejrůznější náplň a jedno z možných řešení 
se nachází nedaleko Památníku Berlínské zdi. Kdysi 
bezútěšný prostor na hranici dvou nesmiřitelných 
světů zde zaplnilo několik desítek kurtů na beach- 
volejbal. Přehazování desítek míčů přes nataženou 
síť evokující domněle nepřekonatelnou a nepomíji-
vou zeď – ejhle, vítězství hry nad škaredostí světa!

Za spolupráci při sepsání tohoto příspěvku děku-
ju Rostislavu Koryčánkovi, teoretiku architektury 
a bývalému šéfredaktoru časopisu ERA21
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 Zahrada exilu a emigrace a Památník obětem holocaustu v Berlíně. | foto © Michal Stránský.
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ondra.tuma@volny.cz;www.volny.cz/ondra.tuma
29. září 2006 9:48:16

Profil barev: Vypnuto
Kompozitní  175 lpi při 45 stupních

m
úz

ov
na



145

m
úz

ov
na

   Hra Twister, kurz PŠL Prázdniny 1993. | foto © Zdeněk Beneš Cimrman.
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NA PIJÁKU
Piják ve školních lavicích sloužil k různým účelům – k ilustracím lát-
ky pro pobavení spolužáků, jako psaníčko či k hrám. Zároveň piják 
vysával nepěkné kaňky, které v sešitě neměly co dělat. Zde je prosto-
rem pro výměnu postřehů, názorů, vtípků i diskusi. 
Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky. Posílejte je prosím na ad-
resu jakub.dobal@gmail.com. Podělit se o ně také můžete v našem 
internetovém diskusním fóru Gymnasionu na adrese www.psl.cz/
gymnasion/forum. 

Jakub Dobal

Vedoucí rubriky:

Jakub Dobal – viz s. 2.

Vážený pane docente,
se zájmem si vždy přečtu časo-
pis Gymnasion. 
Když jsem si v tomto čísle četla 
úvodník, tak mě „zatahala“ jeho 
závěrečná věta…
Platilo kdysi (??), že když: slova, 
pak: působila, inspirovala…
Učím sice matematiku a infor-
matiku, ale takto postavená 
věta mně přece jen nesedí…
Přeji krásné blížící se prázdniny 
a těším se na další čísla Gym-
nasionu.
Mgr. Zdeňka Hronová

Příjemné horce letní dopoledne 
přeji, ano, máte naprostou prav-
du – ani mně tato věta nesedí 
a ani pozdní omluva ji nespraví. 
Snad tedy alespoň pokus o vysvět-
lení: při posledních korekturách 
byla změněna formulace kdyby 
příspěvky i všech ostatních rub-
rik působily na slova působila, 
nicméně při sazbě byla provedena 
pouze polovina změny. Žel, nejed-
ná se o jediný únik detailů. Ačkoliv 
se snažíme o zlepšení, i tentokrát 
zůstalo několik desítek nedodělků. 
Rád bych však věřil, že neoprave-
né maličkosti (jako je např. webo-
vá adresa zapsaná bez podtržení, 
zápis cizích slov nikoliv ve tvaru 
kurzivy, vypadnutí písmene či me-
zery u interpunkčních znamének 
apod.) čtenář příliš nezaznamená. 
Přesto mě tato přehlédnutí stále 
trápí. O to větší zklamání jsem 
prožíval při kontrole vytištěného 
čísla, kdy jsem zjistil, že toto drob-
né přehlédnutí způsobilo hrubou 
jazykovou chybu. Snažíme se při-
stupovat k našemu mateřskému 
jazyku nikoliv macešsky a nezbý-
vá mi asi nic jiného než vyjádřit 
svoji lítost, omluvit se za chybu 
a pokusit se o ještě pečlivější 
práci u nadcházejících čísel. S dí-
ky za pečlivou četbu a s nadějí, 
že Vás budeme tahat za uši co 
nejméně, přeje pohodový čas

Ivo Jirásek

Doslova mě zavalila lavina článků
V Praze 29. června 2006

Milý Jakube, před několika týdny 
na mě ze schránky vypadla ob-
jemná obálka a z ní žlutý časopis. 
Páté číslo Gymnasionu, jehož 
ústředním tématem byla tvoři-
vost. Přestože jsem od tebe z let-
mých zmínek o tomto „časopisu 
pro zážitkovou pedagogiku“ vě-
děl, v žádném knihkupectví jsem 
na něj dosud nenarazil. Když mi 
ho tedy náhoda, respektive redak-
ce, takto přihrála až pod nos, ne-
mohl jsem ho neotevřít. Měl jsem 
s tím ale počkat až na druhý den, 
protože dvousetstránková lavina 
článků, rozhovorů, glos, postře-
hů, obrázků a námětů mě doslo-
va zavalila a strhla a nedala mi 
spát do časných ranních hodin. 
Jako dlouholetého učitele mě po-
těšily popisy různých aktivit, jež 
lze využít během vyučování nebo 
na školách v přírodě, jako sta-
rého skauta, který má za sebou 
mnoho táborů, jsem se s Václa-
vem Břicháčkem vrátil do dob 
svého junáctví a roverství, jako 
šéfredaktora literární revue mě 
překvapily daleké recenzní pře-
sahy (např. kniha-rozhovor s Ad-
rienou Šimotovou!), jako člověka 

„od knížek“ mě zaujala vysoká 
typografická a redakční úroveň
celého časopisu. Dokážu si před-
stavit, kolik je za tímto malým ča-
sopiseckým skvostem práce, kolik 
času a námahy to všechno stojí. 
Je ale zřejmé, že se vám dílo daří! 
Hned následující den jsem se jal 
slávu Gymnasionu šířit dál. Kole-
gové ve škole, kteří pořádají letní 
tábory pro děti, po něm hladově 
skočili, a že si prý hned objednají 
všechna dosud vydaná čísla. 
Přestože v úvodu pijákové rub-
riky vyzýváš i k nějakým postře-
hům, obsahovým a jiným komen-
tářům a připodotknutím, mám 
jen jedinou drobnost, se kterou 
si sám nevím úplně rady. Ze zku-
šenosti s naším časopisem vím, 
jak těžké je to s distribucí a vů-
bec sebepropagací. Lze „nějak za-
řídit“, aby se o Gymnasionu ještě 
více vědělo? Vždyť je to časopis, 
který je schopen oslovit čtenáře 

„napříč zážitkovým spektrem“.
Přeji ti dobré zážitkové i nezážit-
kové léto a těším se na vaše pod-
zimní číslo!

Martin Valášek

G5 – ÚVODNÍK

G5
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Vedoucí rubriky:

G5 – ÚHLY POHLEDU aneb…
Úhel pohledu

Letní zážitkový kurz na katedře 
rekreologie v legendárním stře-
disku PŠL. To zní skvěle. Úhly 
pohledu aneb Příběh o tvořivos-
ti – tak nazval článek o tomto 
projektu Radek Hanuš, který byl 
současně jeho šéf-instruktorem. 
Jako účastník posledního ze série 
kurzů, tedy Úhly pohledu – 160 
hodin, bych rád nabídl i svůj úhel 
pohledu.

Autor v úvodu velmi správně ro-
zebírá problém mladých lidí se za-
blokovanou tvořivostí, kterou 
v dětství máme všichni, ale díky 
enkulturaci a socializaci se nám 
ji daří úspěšně ušlapat, a později 
tvořivost nahrazujeme planým 

„filosofováním“ a neschopností
zrealizovat ani zlomek vyřčeného. 
Ovšem byl způsob, jakým probě-
hl kurz 160hodin, ten ideální? 
Tvrdit, že film jakožto dílo je buď-
to kvalitní, a pak uspěje, anebo 
není, mi připadá dosti zjednodu-
šující. Probouzet v někom, kdo 
v životě nedržel v ruce kameru 
a nezná základní zákonitosti při 
tvorbě filmu, tvořivost prostřed-
nictvím filmového natáčení, je
velice těžký úkol. Zastávám ná-
zor, že náš film měl myšlenku
a byl tvořivě realizován, ale pře-
sto nebude na diváka působit 

tak, jak bychom si představovali, 
natož jako kvalitně zpracovaný. 
Tolik rušivých nedostatků v po-
době technických chyb a chyb 
ve skriptu nabourá celkový ráz 
filmu a podstatně sníží jeho kva-
litu. Lze v někom budit tvořivost 
prostředkem, se kterým nikdy 
nepracoval? Malíři stačí dát plát-
no a barvy. Pokud bude pracovat 
podle svého citu, jistě vytvoří 
kreativní dílo. Ovšem hudebník, 
a stejně tak i filmař, potřebu-
je alespoň základní vědomosti 
o tom, jak s daným nástrojem 
(kamerou, střihem, skriptem) 
pracovat, protože bez toho ze se-
be nedokáže dostat to, co v něm 
třímá a tak urputně se dere ven. 
Film je velice ovlivněn technikou, 
tedy činitelem, který kreativitou 
nedoženeme. 

 foto © Jiří Bárta.
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Člověk se nejprve naučí kreslit 
kolečko. Je jen na něm, jak bude 
dál konat. Může ho stále kreslit 
stejně, jak ho to naučil učitel. 
Dělá to tak spousta lidí a kreativi-
tu přitom nezapojí. Bude šťastný, 
ale v tomto oboru nebude vyni-
kat. Přesto prošel výukou kres-
lení a to kolečko nakreslí trochu 
lépe než ten, kdo výukou nepro-
šel. Ale ten, kdo zapojí kreativitu, 
začne na kolečku, které se naučil, 
stavět… rozvíjet ho a kreslit nové 
obrazce. Byl mu dán základ nebo 
příkladná hodina. Mně v mém 
oboru dána nebyla, asi by to bylo 
příliš jednoduché. Mým (naším) 
úkolem bylo vytvořit film, a pří-
padně se během týdne zabavit. 
Byl to emotivní týden, v němž 
se někteří z nás dostali na dno. 
To však nebylo zapříčiněno tím, 
že bychom měli zablokovanou 
kreativitu, či konflikty vznikající-
mi na základě naučených mode-
lů chování. Problémy pramenily 
zejména z technické neznalosti 
výroby filmu, kdy jsme natočený
materiál museli několikrát pře-
dělávat a pod časovým presem 
znovu točit. Tomuto jsme mohli 
lehce předejít, kdybychom do-
stali základní instrukce o práci 
s kamerou nebo skriptem. Pro-
to nemám pocit, že by ve mně 
pobyt na dně probudil tvořivost. 
Bral jsem to jako těžký úkol, kte-
rý jsem se snažil splnit. Kreati-
vitu jsme zapojili při vymýšlení 
námětu a při tvorbě scénáře, 
což jsme zvládli během několika 
hodin úvodního dne. Samotná 
realizace už byla spíše o tech-
nických znalostech a psychické 
odolnosti proti neustále se opa-
kující situaci. Něco jsme natočili 
– technicky to bylo špatně, tak 
jsme to smazali a točili znovu. 
Místo kreativity byla po většinu 
projektu důležitější odhodlanost 
splnit požadavky, zatvrzelost 
a psychická imunita vůči stresu 
z nedostatku času. 

A jak jsem to viděl já? Přijel jsem 
na pověstný letní kurz do bájné-
ho střediska PŠL. 
Šéf-instruktor R. Hanuš. Co víc si 
přát? Plný očekávání a natěšen 
na nové zážitky jsem vyčkával 
zahájení tohoto kurzu. Zde jsem 
porušil svoji filosofii, a nežil jsem
přítomností. Něco jsem očekával 
a postavil jsem se do role konzu-
menta, což bylo špatně, a upo-
zornit mě (nás) na to bylo jedním 
z cílů kurzu. Tento záměr byl díky 
úvodu kurzu splněn téměř u sta 
procent účastníků. Vždyť student 
prvního ročníku rekreologie nemá 
právo očekávat a být konzumen-
tem programu, ale měl by být tím, 
kdo program vytváří. Takže je to 
o tom, že má jít za tím, co cítí. Má 
tvořit nehledě na to, co už bylo 
vytvořeno. Každý z nás má pro-
jít klikatou cestičkou poznávání, 
jak je to „správně“. Nemá prožít 

„klasický“ lipnický kurz, aby mohl 
načerpat zkušenosti a vyzkoušet 
si různé programy sám na sobě. 
Sám by viděl, jak jednotlivé hry 
působí na klienta. Ne ne. Aby 
někdo přišel a řekl, takto to dělá-
me my, funguje to tak několik let 
a má to takovou tendenci vývoje. 
Máš tu ideální prostředí, zkuše-
ného instruktora a čas, který je 
ti k dispozici. Podívej, zkus si to, 
a teď ty. Ukaž, co v tobě je. Buď 
kreativní. Problémem předchozí-
ho kurzu bylo, že studenti apli-
kovali do svého filmu „pouze“ to,
co se během kurzu naučili. Ano, 
to je zablokovaná kreativita, což 
je špatně, ale měli na čem zaklá-
dat. Není však vrcholem jakékoliv 
činnosti, že v tom, co děláme, do-
kážeme být kreativní a vytvářet 
nové směry či se rozvíjet? 

Ve čtvrtém ročníku někteří z nás 
v rámci praxe pojedou na letní 
kurz s ročníkem prvním – tvo-
řit program. Kreativní program. 
Budeme zkoušet a chybovat. 
Ovšem nemám na čem stavět. 
To je lidské, ale nemohl nás lip-
nický kurz posunout někam dál? 
Bohužel, tato zkušenost nám ne-
byla dopřána, jedinou variantou 
bylo absolvovat kurz jako „běžný“ 
klient a další informace dostudo-
vat, nebo se kurzů podobného 
rázu vůbec nezúčastňovat (jako 
instruktor) a vydat se jiným smě-
rem. Zapomenout na to, že jsem 
vnímal obor rekreologie jako 
ten, který se mimo jiné těmito 
kurzy rovněž zabývá. Uvědomit 
si, že cílem našeho kurzu bylo 
vyprovokovat nás ke kreativitě, 
která nám lehce dopomůže k na-
točení poutavého hodinového 
filmu během týdne a jej pak uvidí
tisíc lidí. Jedinou zpětnou vazbu 
jsme obdrželi od diváků, kteří 
spatřili technicky průměrně zpra-
covaný film.
Nemyslím si, že by bylo správné, 
aby kurzy fungovaly jako dogma, 
které budou studenti konzumo-
vat jak na běžícím pásu a chrlit 
do světa, aniž by o tom přemýš-
leli. To rozhodně ne. Ale jistě by 
šlo citlivěji naznačit cestu, kterou 
se lze ubírat, a dát prostor k vět-
šímu poznání toho nejaktuálněj-
šího trendu, který vládne realizo-
vání kurzů a zážitkové pedagogi-
ce. Věřím, že naše úhly pohledu 
byly experimentem, který splnil 
svůj účel, ovšem nyní doufám, 
že nebude třeba tyto závěry po-
tvrzovat, a další kurzy budou více 
inspirující. 

Martin Voříšek,  
3. ročník rekreologie
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 Z kursu FTK UP Úhly pohledu 2005. | foto z archivu FTK UP .
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Konfrontace názorů, úvahy, polemiky, rozhovory na téma

Kam kráčíš, vzdělanosti?
O proměnách vzdělanosti a jazyka v digitálním světě

Názor Jarmily Wunderlin-Taliánové Nebezpečí ohlupujícího
vzdělání � statě Stanislava Komárka Kánon v troskách a Alana
Guggenbühla Jakou šanci má dnešní škola? � esej Willyho
Lorenze O konci čtenářského věku � vzpomínková črta Milana
Balabána Živá inspirace podzemních seminářů � konfrontace
názorů Tomáše Špidlíka, Anny Strunecké, Václava Cílka, Libora
Pátého, Vlastimila Marka, Josefa D. Beneše, Vladimíra Smékala,
Miluše Kubíčkové � úvaha Luigiho Zoji O potřebě vnitřní kultu-
ry � rozhovory s Janem Sokolem, Jiřím Stránským, Katharinou
Flückigerovou a Soňou Královou � anketa Jak vypadá dnešní
„vzdělanec“? � fejeton Dany Seidlové Až se potřetí narodím �

povídka Toni Florese Emmanuel a Básně noci Dalibora Plichty

r e v u e P R O S T O R
s p o l e č n o s t      p o l i t i k a      k u l t u r a      u m ě n í

Dvojčíslo PROSTOR 71 (139 Kč) vyjde v září 2006 a můžete je objednat ve vybraných
knihkupectvích a na novinových stáncích, anebo se slevou za 380 Kč za celoroční 
předplatné (čtyři čísla) na adrese: SEND Předplatné, P.O.Box 141, 140 21 Praha 4, 
tel.: 777728754, e-mail: send@send.cz, web: www.send.cz. Vydává Sdružení pro vydávání
revue PROSTOR, tel. + fax: 222248052, e-mail: revue.prostor@atlas.cz, web: www.revueprostor.cz

71
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založení 
Lipnické
prázdninové 
školy

stáváme 
se členy 

mezinárodní 
organizace 
Outward 
Bound 

2007
PŠL zakládá 

svou dceřinnou 
společnost, 

Outward Bound 
- Česká cesta

kupujeme
a rekon-

struujeme 
chatu 

Doubravka

začínáme „vyvážet” 
naše kurzy do 
zahraničí (Austrálie 
a Hong Kong) 

stáváme se příjemci 
evropských dotací 

a realizátory projektů 
Klíč a Metodické 

centrum

 1. číslo Gymnasionu
     časopisu 
     pro zážitkovou
     pedagogiku 

Prázdninová škola Lipnice slaví 30 LET:
> uspořádáním Odborné konference 
 o zážitkové pedagogice 
> vydáním tématického čísla časopisu 

Gymnasion
> vydáním Zlatého fondu her III

+ podrobnosti a doprovodné akce 
 sledujte na www.psl.cz

zakládáme 
občanské sdružení 
Prázdninová škola 

Lipnice

Prázdninová škola Lipnice
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Objednejte si GYMNASION
Gymnasion: časopis pro zá-
žitkovou pedagogiku, který 
právě držíte v ruce, je určen 
zájemcům z oblasti vzdělává-
ní, využití volného času, per-
sonalistiky – tedy všem, které 
zážitek zajímá jako metoda 
vzdělávání. Vychází 2× ročně 
o cca 120 stranách.

Cena výtisku
100 Kč – osobní odběr a plat-
ba v hotovosti v kanceláři PŠL, 
Jaromírova 51,  
120 00 Praha 2-Nusle
120 Kč – ve vybraných  
prodejnách (viz níže)
130 Kč – platba  
na účet a zaslání poštou  
(cena vč. DPH, poštovného 
a balného v ČR)

Jak časopis objednat?
Objednávku zašlete  
do kanceláře PŠL,  
Jaromírova 51,  
120 00 Praha 2-Nusle,  
nebo e-mailem na adresu  
redakce@gymnasion.info.
Vyplňte webový objednávkový 
formulář na adrese  
www.gymnasion.info. 
Jste-li organizace, objednaná 
čísla vám zašleme společně 
s vystavenou fakturou.
Jste-li soukromá osoba, zašleme 
vám spolu s potvrzením o přijetí 
objednávky e-mailem také údaje 
potřebné pro platbu. Tu můžete 
uskutečnit převodem na náš 
účet nebo pomocí poštovní 
poukázky typu A.

Prodejny, kde lze  
časopis zakoupit
PRAHA:  

• Pedagogická fakulta UK,  
prodejna skript | M. D. Rettigové 4, 
Praha 1 | tel. +420 221 900 286  
• Centrum učebnic CZ | Ostrovní 30, 
Praha 1 | tel. +420 224 931 451 
BRNO:  

• Pedagogická fakulta MU, knihkupectví 
| Poříčí 9 | tel. +420 549 495 345
OLOMOUC:  

• Univerzita Palackého, prodej-
na skript | Biskupské nám. 1 | 
tel. +420 585 631 786  
• Knihkupectví Velehrad | Wurmova 6 | 
tel. +420 587 405 336/337  

• Knihkupectví Studentcentrum | Křiž-
kovského 14 | tel. +420 585 221 895

Adresa pro SLOVENSKO
ŽIVICA,  
Centrum environmentálnej  
a etickej výchovy 
Vysoká 18 
811 06 Bratislava 
tel./fax: +421 2 52 9 62 929 
hips@zivica.sk 
www.zivica.sk

Více informací na www.gymnasion.info
Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonu +420 224 942 534.

Mediální partner PŠL pro rok oslav 30. výročí, 2007

www.radiostudent107.cz

http://www.gymnasion.info/
http://www.gymnasion.info/


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

• Nadace Pangea ................... 10 000 Kč
• Profesní sdružení  
 pro zážitkové vzdělávání .... 11 000 Kč
• Project Outdoor, s.r.o.  ....... 10 000 Kč
• Miroslav Hanuš .................. 10 000 Kč
• Radek Hanuš ...................... 10 000 Kč

Projekt vydávání časopisu Gymnasion  
byl finančně podpořen Evropskou komisí.
Tato publikace odráží pouze postoje auto-
rů a Evropská komise ani Národní agentu-
ra nenesou zodpovědnost za její obsah ani 
za jakýkoliv způsob užití informací  
v ní obsažených.

Projekt vydávání časopisu Gymnasion  
byl finančně podpořen Mezinárodním
Višegrádským fondem. 
www.visegradfund.org
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PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE
Tři desítky let, to už je takřka kus historie. Nejenom o její zmapování v životě jedné organizace 
se pokusí texty následujícího čísla. Kromě faktografických údajů o kurzech a lidech (včetně kompletní
bibliografie) nás bude jistě zajímat co možná nejširší zhodnocení činnosti i metody, dobrovolnické
práce i vlivu na školství a profesionální využití v personalistice. Podíváme se, jak je PŠL reflektována
v zahraničí a také jak proměnila klasický Outward Bound. Přineseme zevrubný pohled na legendární 
lipnické středisko u zatopeného lomu, téma práce s místem a příběhem (tedy vliv génia loci), ale 
i na využití řeckých mýtů a mytologie v „prázdninovkové“ podobě zážitkové pedagogiky.

• 1. UČENÍ ZÁŽITKEM • 2. INTEGRACE • 3. DOBRODRUŽSTVÍ • 4. ERÓS  

• 5. TVOŘIVOST • 6. HRA • 7. PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE  

• 8. PŘÍRODA • 9. ČAS • 10. PENÍZE

VÝZVA: HLEDEJTE POSLÁNÍ
Vážený čtenáři, 
Gymnasion se vám snaží již pošesté nabídnout přehled nejinspirativnějších výchovně vzdělávacích 
stylů práce s lidmi. Předkládáme vám, alespoň v to doufáme, zkušenosti a názory lidí, kteří se této 
formě celoživotního vzdělávání věnují. Kdo z nás, co, koho a jakým způsobem vzdělává, vychází vždy 
především z naší osobnosti. Všechny by nás však mělo spojovat jakési vědomí vyššího smyslu našeho 
počínání, které si nezakládá na vlastní důležitosti při ovlivňování druhých. Budeme velice rádi, když 
nám pomůžete formulovat poslání zážitkové pedagogiky, ke kterému by se mohlo společenství ko-
lem Gymnasionu – a tohoto oboru v plenkách vůbec – vztahovat. Chce to nápad a šmrnc, výstižnou 
metaforu, cokoliv, ale jasně a stručně. Sáhodlouhých didaktických traktátů netřeba.
Jakékoliv náměty, zkušenosti či hotové formulace posílejte na adresu perta@quick.cz.
Těším se, až to v modemu zachrčí, kliknu na příchozí poštu a… a bude to tam! Úspěšnému odesílateli 
pak budeme v našem časopise určitě věnovat pozornost.

Petra Drahanská

mailto:perta@quick.cz

	HRA
	P(R)OŽITEK ZE SLOVA…
	…JANA KRAUSE
	+++++++++++++++++
	…HELENY ILLNEROVÉ
	…ZBIGNIEWA CZENDLIKA
	TEORETNÍK
	LÍLA – HRA REALITY
	HRA – ZÁKLAD SPOLEČENSTVÍ
	HERNÍ SPECIALISTA
	PRÍSTUPY NA BÁZE DOBRODRUŽSTVA A ZÁŽITKU, verzus ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA?
	MOŽNOSTI TU JSOU
	MĚSTEČKO 
	Jak na nudné učivo o státní správě
	FLAKON, FERULE, FĚRTOCH A JINÉ ROZMANITOSTI čili Náměty pro výuku dějepisu
	HRA JAKO NÁSTROJ…NEBO JEN JAKO HRA?
	JAK SI VELCÍ HRAJÍ aneb Úvod do typologie manažerských her
	Tak co, jak to šlo? aneb MINIŠKOLA SKUPINOVÝCH ROZBORŮ II – speciální techniky
	VELKÁ HRA NA DIVÁKA
	„LACINÉ“ HRANÍ
	POHLEDY DO SVĚTA
	HRA JAKO PŘEDMĚTSTUDIA I OCHRANY
	CIRKUSOVÁ PEDAGOGIKA
	DOMÁCÍ HŘIŠTĚ
	OBČANSKÉ SDRUŽENÍ EDUCATIO – POSTARU, A PŘESTO JINAK
	PSZV – ZKRATKA, KTEROU BYSTE MĚLI ČASTO SLÝCHAT
	DRAMATURGIE
	HRA A TRADIČNÍ KURZY OUTWARD BOUND
	TŘI POHLEDY NA SKAUTING A HRU
	ÚTĚK V OKOVECH
	ZLATÝ FOND HER
	H.R.A.
	JAK SE DĚLÁ HRA
	HRY V DRAMATURGIÍCH KURZŮ GO!
	CHYTRÉMU NAPOVĚZ
	FOTO HÁDANKA
	POTVOŘENÍ
	INSPIROMAT
	DRUHÝ ŽIVOT
	BEZPEČNOST & RIZIKO
	ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU: ZA HRANICE… …KOMFORTNÍ ZÓNY
	POZNEJ SÁM SEBE 
	HRA, SYMBOL A UMĚNÍ PROHRÁT
	RECENZE
	OSOBNOSTI
	ENGLISH SUMMARYPersonalities
	Štafeta osobností
	Lucie Suchochlebová-Ryntová –> Jana Matějková
	ANTICKÉ ZRCÁTKO –
	HRA V ANTICE A HRA NA ANTIKU
	PŘEDSTAVUJEME ANTICKOU KNIHOVNU
	MÚZOVNA
	KOMIX GYMNASIONU
	NA PIJÁKU

