10

vydává Prázdninová škola Lipnice

časopis pro zážitkovou pedagogiku

podzim
08

o,
Kniha pro každéh
kdo se v životě
setkal se světem
Jaroslava Foglara(především odborných

l sta příspěvků
ho ovlivnění
Sborník přináší pů
ebernou šíři sociální
př
ne
ích
jíc
ru
st
ilu
reflexí)
ím dílem.
lavné ódy
touto osobností a jej
d do minulosti, ani os
hle
po
ý
ck
afi
gr
bio
ní
es podnítit
Cílem ne
lsů, jež mohou i dn
pu
im
ní
dá
hle
ale
k výročí,
lních apelech,
moci přečíst o morá
si
te
de
Bu
ní.
šle
u věnována
k zamy
em okýnek, která jso
čt
po
d
na
t
ou
sn
ža
í ve výkonu
můžete
zjistit, že odsouzen
m,
ná
že
h
ec
šíp
h
v Rychlýc
tímco univerglarovky nečtou, za
fo
y
od
ob
sv
tí
ně
od
trestu
h kritiků a paargumenty literárníc
žit
vá
o,
an
i
oř
es
of
zitní pr
stínadelských
ie, hledat místopis
log
ho
yc
ps
né
bin
ralely hlu
vázat novými
míry lze na tvorbu na
é
jak
do
,
at
ov
až
zv
zvonů,
proniknout do
na divadelní prkna,
t
és
ev
př
je
jak
či
příběhy
ujasnit, s čím
ho oboru, ale také si
ké
els
at
ěr
sb
ho
né
íku národnísvébyt
g“ setkat v Památn
olo
lar
og
„f
l
te
da
ba
se může
ho písemnictví.
pro vás ještě
dalšího, třeba právě
o
oh
mn
i
lně
ite
op
A poch
zajímavějšího.

Jaroslav Foglar

foto na obálce © Michal Stránský

vychovatel,
goga, spisovatel a
da
pe
ho
vé
ko
žit
zá
(vedle čtvrt
Prototyp
chů od Bobří řeky
Ho
a
ů
šíp
h
lýc
ch
c držící svěautor Ry
aných spisů), jedine
br
se
ků
az
sv
ch
lší
u (60 let) či
stovky da
ržitého vedení oddíl
et
př
ne
lce
dé
v
rd
pro mládež
tový reko
), redaktor časopisu
84
19
5–
92
(1
rů
bo
ků každý
počtu tá
e než 200 000 výtis
víc
em
čt
po
m
lný
ite
ky posleds neuvěř
ářských klubů, krabič
en
čt
y
nk
šle
my
r
to
ž, po němž
týden, au
Modrého života, mu
či
íků
bř
bo
u
lov
,
ny
ní záchra
ího materiálu.
vých krabic archivn
no
rto
ka
0
27
na
.
zbylo mj
vydavatelem knihy je
pnice
Prázdninová škola Li
Praha 2
00
0
12
,
Jaromírova 51
4
53
2
94
tel. +420 224
www.psl.cz
e-mail: psl@psl.cz |
ve spolupráci se
oslava Foglara
Sdružením přátel Jar
Brno
P.O. BOX 245, 658 45
spjf.cz | www.spjf.cz
jf@
sp
Kontaktní e-mail:

SVAZEK 01

koupit na
knihu lze za
latne.cz
www.predp
ŠL
v kanceláři P
levo)
(viz adresu v
h
a u vybranýc
knihkupců

časopis pro zážitkovou pedagogiku

číslo 10, podzim 2008
vychází 1. 11. 2008
Vydavatel:
Prázdninová škola Lipnice –
Outward Bound ČR
www.psl.cz
IČ: 00499099
Adresa redakce:
Jaromírova 51
120 00 Praha 2-Nusle
redakce@gymnasion.info
www.gymnasion.info
Evidenční číslo: MK ČR E 15053
ISSN 1214-603X
Vychází dvakrát ročně.
Doporučená cena 149 Kč.
Informace o objednávkách a předplatném
najdete na poslední vnitřní straně časopisu.
Tisk: Agentura NP, Staré Město.

Členové redakční rady
 Doc. PhDr. Václav Břicháček
 Dr. Zbigniew Jan Czendlik
 PhDr. Allan Gintel, CSc.
 Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
 Mgr. Radek Hanuš
 Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
 JUDr. Milena Holcová
 Michal Horáček
 Petr Hora-Hořejš
 Doc. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
 Andy Martin, Ph.D.
 Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
 Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
 RNDr. Miloslav Nevrlý
 Mgr. Zuzana Paulusová
 Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
 Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
 Miloš Zapletal
Partneři časopisu
 Adventure for Thought
Training & Consulting
(Polsko)
 Štúdio zážitku –
Outward Bound Slovakia (Slovensko)
 Éleményakadémia
Kozhasznu Egyesulet (Maďarsko)
 Department of Management,
Massey University
(Nový Zéland)
 Fakulta tělesné kultury
Univerzity Palackého
v Olomouci
 Fakulta tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy v Praze
 Divadelní fakulta JAMU v Brně –
odborný konzultant pro oblast
dramatické výchovy

1

Obsah
Úvodem

vedoucí rubriky: Ivo Jirásek

Ivo Jirásek: Peníze.......................................... 7

Peníze ovlivňují naše životy, ale také projekty. Toto číslo
časopisu je posledním ve stávající podobě a otázka,
zda a u jakého vydavatele bude vycházet v budoucnosti,
zůstává prozatím otevřená.

P(r)ožitek ze slova…
Miloš Zapletal: Máhátmá Gándhí
versus Václav Klaus....................................... 9

Aplikace

vedoucí rubriky: Jan Kolář

Petr Smutný: Manahry................................ 33

Moderní způsoby výuky manažerských dovedností
na vysokých školách. Zkušenostní učení mívá v profesní
přípravě mnoho různých podob, na Ekonomicko-správní fakultě v Brně např. ve výuce využívají manažerských
simulačních her.

Markéta Procházková: Dobrovolnictví –
placená práce, nebo levná zábava? ........ 38

Nejen o dobrovolné skromnosti a o tom,
co vše lze za trochu uskrovnění získat.

Zážitková pedagogika v přípravě dobrovolníků
o.s. Ratolest Brno. Zážitková pedagogika jako účinný
nástroj ve vzdělávání dobrovolníků a zároveň plnohodnotná odměna za bezplatnou spolupráci.

Luxus (překvapivě) nemusí být záležitostí peněz, ale
především kvality. A netýká se pouze hmotných věcí!

Josef Hajkr: Řidičák na projekty................ 42

Miroslav Macek:
Proč je dobře užívat luxusu..............................12

Teorie

vedoucí rubriky: Ivo Jirásek

Boris Janča a Simona Trávníčková:
Pusť tam Bacha!......................................................15

K problematice bezplatného užití některých autorských
děl při specifických formách výuky. Pouštíte na svých
kurzech hudbu? Promítáte klipy? Přečtěte si, jestli se
nechováte pirátsky.

Václav Břicháček:
Zážitková pedagogika – ano, ale…............ 25
Sedmkrát „ale“ k zážitkové pedagogice: otázky
pro vaše hlubší zamyšlení.

Řízení projektů v praxi – zážitková pedagogika
v kurzech projektového řízení. Se zážitkovou pedagogikou se lze setkat i ve velmi specifických tématech
firemního vzdělávání, v tomto případě v kurzech
projektového řízení.

Metoda

vedoucí rubriky: Petra Drahanská

Jana Haková:
Recept na odborný seminář...................... 47
Jaký by měl být poměr mezi vzdělávacími bloky,
nácvikem dovedností a ryze zážitkovými programy
při vytváření specializovaného vzdělávacího
či tréninkového kurzu.

Vladimír Vogeltanz:
Kdo je za mě zodpovědný?........................ 53
Kde je mezi účastníkem a lektorem hranice
zodpovědnosti za pozitivní či negativní dopad
programu na rozvoj člověka, je-li vůbec.

Barbora Hrdinová:
Dotace – jak na ně? ................................... 57

Shrnutí základních doporučení z labyrintu grantové
politiky při přípravě žádostí o dotace a podmínek
životaschopných projektů

Jana Ledvinová:
Základní tipy a triky fundraisingu............ 62
Zkušenosti z jednání s dárci a firmami při získávání
finanční či věcné pomoci pro neziskové organizace.

Anketa...................................................... 61–64
Odpovědi různorodých osobností z oboru na otázku,
zda mají peníze vliv na účinnost programů v rámci
zážitkové pedagogiky.

2

vedoucí rubriky: Martina Kamenská-Turečková

Inspirace

Osobnosti
a organizace

Petra Drahanská:
Hra: Peněženky............................................ 67

Jaroslav Trávníček: Být veselý,
konat dobro a nechat vrabce štěbetat..... 83

Blanka Haluzová:
Recenze hry: Cashflow 101........................ 68

Štafeta osobností:
Vladimír Smékal > Soňa Hermochová..... 92

Popis drobničky, která může zpestřit leckterý úvod
vašich programů. Program inspirovaný Fulghumovou
povídkou vyvolá ve tvářích účastníků úsměv i údiv.

vedoucí rubriky: Boris Janča

Portrét Salesiánů, církevního řádu zaměřeného na práci
s mladými lidmi, jejich výchovu a rozvoj, a zároveň
portrét jejich zakladatele, kněze Jana Boska.

Nadšená hráčka této deskové hry nás provede
jak pravidly, tak podtextem celé záležitosti:
jde tu o finanční vzdělávání, fenomén, který
v dnešních školách vesměs chybí.

Je dobře zkoušet něco dělat – pomyslný štafetový kolík
Gymnasionu přebírá sociální psycholožka Soňa Hermochová a mj. říká, že bychom se neměli vzdávat.

Ivana Bambasová:
Recenze: Bohatý táta, chudý táta............. 70

Poslední strany

Martina Kamenská-Turečková:
Místo: Stříbský mlýn................................... 71

Manželé Zahradníkovi, majitelé nevšedního objektu,
dokázali skvěle využít genia loci starého mlýna
na břehu řeky Jihlavy 2 km pod Ivančicemi.
Na své si zde přijdou zejména poetické duše.

Jan Činčera:
Aktualita na poslední chvíli i stranu:
Konference o volném čase......................... 98
Krátká zpráva o koferenci.

Ivo Jirásek:
Recenze: Nové knihy z oboru..................... 73
Marian Palla: Chci peníze!.......................... 79

Brněnský výtvarník, spisovatel, dramatik a performer
popisuje podhoubí vzniku dvou billboardů u dálnice D1
a jak to celé dopadlo. Ve druhé části příspěvku se dočtete o výstavě Obrazy malované hlínou, kde úvodní
slovo pronesl Václav Cílek, a která ťala do živého: jak to
tedy je s cenou obrazů?

3

Lidé
Vedení projektu		

Ivo Jirásek sefredaktor@gymnasion.info
Michal Stránský michal@sky.cz
Petra Drahanská perta@quick.cz
Renáta Trčková trckova@psl.cz

Redakce

Ivo Jirásek, šéfredaktor
Hana Bednářová, jazyková korektorka
bednarovahana@seznam.cz
Pepa Středa, obrazový redaktor
pepastreda@volny.cz
Ondra Tůma, kresby ondra.tuma@volny.cz
Michal Stránský, grafický design a sazba
Ivana Turčová, překladatelka turcova@ftvs.cuni.cz
Renáta Trčková, ekonomika a marketing

Autoři čísla
Mgr. Ivana Bambasová (1966),
keramička a malířka na volné noze.
bambaskeramika@volny.cz

Doc. PhDr. Václav Břicháček (1930),
psycholog, čestný člen Prázdninové
školy Lipnice, člen Českomoravské
psychologické společnosti, čestný
náčelník Českého Junáka, celoživotně
se věnuje práci s mládeží. vera.brichackova@quick.cz
MgA. Petra Drahanská, Ph. D. (1977)
viz vlevo: Redaktoři (vedoucí rubrik)

Bližší představení vedení projektu a redakce
najdete na www.gymnnasion.info

Redaktoři (vedoucí rubrik)
Teorie: Doc. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (1964),
přednáší na Fakultě tělesné kultury UP (filosofii,
religionistiku, etiku), dlouholetý instruktor Prázdninové školy Lipnice, konzultant Outward Bound –
Česká cesta, člen International Association for the
Philosophy of Sport a British Philosophy of Sport
Association. sefredaktor@gymnasion.info
Aplikace: Mgr. Jan Kolář (1978), interní doktorand
a odborný pracovník Ústavu pedagogických věd
Filozofické fakulty MU, vedoucí projektu Akademického centra osobnostního rozvoje, zakladatel
a člen výkonného výboru o.s. Educatio.
jankolar@phil.muni.cz
Metoda: MgA. Petra Drahanská, Ph.D. (1977),
lektorka tréninkových, rozvojových a vzdělávacích
kurzů Outward Bound – Česká cesta a Prázdninové
školy Lipnice, v rámci interního vzdělávání organizací se specializuje na metodiku zážitkové pedagogiky,
dále je autorkou koncepce Divadla v managementu – tréninku komunikačních dovedností a řešení
konfliktů. perta@quick.czz
Inspirace: Mgr. Martina Kamenská‑Turečková
(1976), šéfinstruktorka Outward Bound – Česká
cesta a Prázdninové školy Lipnice, umělecká kovářka. Absolvovala tříletý waldorfský seminář, magistra
biologie. art.amen@volny.cz
Osobnosti a organizace: Ing. Boris Janča (1982)
se jako doktorand katedry podnikového hospodářství ESF MU snaží upotutat pozornost akademického managementu na oblast zážitkového vzdělávání.
Instruktor PŠL a Hnutí GO!, spolupracovník OB–ČC.
b.janca@centrum.cz

4

Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA (1966),
majitel, senior konzultant a lektor
společnosti Shine Consulting. Člen
Project Management Institute, lektor MBA
na Brno Business School. Člen Společnosti
pro projektové řízení, Certifikovaný projektový senior
manažer IPMA. Zkoušející International Project
Management Association a spoluautor Národního
standardu kompetencí projektového řízení IPMA v ČR.
haj@shine.cz
MgA. Jana Haková (1976), lektorka
outdoor management training, instruktorka
PŠL, vedoucí divadelního souboru Haxna.
jana.hakova@volny.cz
Blanka Haluzová (1966), muzikoterapeutka
a poradkyně pro zdravý životní styl. Studuje
muzikoterapii na Pedagogické fakultě
UP v Olomouci. Obchodní zástupkyně firmy
Naturana, provozovatelka
e‑shopu www.hobi.cz. bianka@hobi.cz
Ing. MgA. Barbora Hrdinová (1978),
projektová manažerka DRING Consulting –
grantové a dotační poradenství, odborná
asistentka na MZLU Brno – regionální
politika. Členka správní rady PŠL.
xkysilko@mendelu.cz

Ing. Boris Janča
viz vlevo: Redaktoři (vedoucí rubrik)

Doc. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
viz vlevo: Redaktoři (vedoucí rubrik)

Mgr. Martina Kamenská‑Turečková
viz vlevo: Redaktoři (vedoucí rubrik)

Jana Ledvinová (1963), školitelka
a poradkyně pro občanský sektor.
Je členkou The Resource Alliance – britské
nevládní organizace zabývající se rozvojem
zdrojů pro občanský sektor v různých
částech světa. Pracovala jako instruktorka PŠL, poté
přes 20 let jako ředitelka sdružení Tereza, zabývajícího
se rozvojem praktické interaktivní ekologické výchovy
ve školách. janaledvinova@volny.cz
Doc. MgA. Marian Palla (1953),
vyučující na FaVU VUT Brno.
marian.palla@seznam.cz

Ing. Petr Smutný, Ph.D. (1977), působí
na Katedře podnikového hospodářství
a také jako proděkan pro zahraniční vztahy
na Ekonomicko‑správní fakultě Masarykovy univerzity. Jeho hlavním zaměřením je
výuka managementu a rozvoj manažerských dovedností
formou simulačních manažerských her; spoluautor
několika aplikací manažerských her.
psmutny@econ.muni.cz
PaedBc. et ThMgr. P. Jaroslav Trávníček
(1967), salesián, katolický kněz, v současnosti ředitel Salesiánského střediska
mládeže SKM Pardubice, odborný garant
a hlavní lektor Salesiánské školy
animátorů. V letech 1996–2001 instruktor PŠL,
seniorinstruktor OB–ČC. travnicekj@volny.cz
Mgr. Simona Trávníčková (1983),
doktorandka na Katedře mezinárodního
a evropského práva Masarykovy
univerzity, spolupracuje s Hnutím GO!
a společností Česká cesta.
simona.travnickova@seznam.cz
MUDr. Vladimír Vogeltanz (1953),
etikoterapeut na volné noze, vede
přednášky, individuální poradenství,
semináře i dlouhodobé kurzy
Etikoterapie – léčba morálními silami.
www.etikoterapie.com

Bc. Markéta Procházková (1983), vedoucí
dobrovolnických programů Pět P a LATA
a pracovnice v Sociálně aktivizačním
programu pro děti a mládež v o.s. Ratolest
Brno. marketa.prochazkova@ratolest.cz
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (1935),
profesor psychologie na Fakultě sociálních
studií Masarykovy univerzity, pracovník
Institutu pro výzkum dětí, mládeže
a rodiny a lektor Vzdělávacího a konferenčního centra MŠMT ČR v Telči. smekal@fss.muni.cz

5

Úvodem
A vlastně tak trochu závěrem…
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Peníze
Peníze jsou nedílnou součástí našich životů a náš vztah k nim do značné míry předurčuje úspěch či neúspěch našeho snažení.
Záleží však na úhlu pohledu, na hodnotách
a na představách o šťastném a plném životě.
O tom konec konců dostatečně přesvědčivě
hovoří dvě zcela záměrně protikladně pojaté úvahy v rubrice P(r)ožitek ze slova…
Možná by bylo záhodno na tomto místě
uvést některé z jednotlivých příspěvků dalších rubrik, upozornit na texty, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Nebo téma
poněkud rozšířit a nadhodit jiné souvislosti, jež se s fenoménem peněz propojují:
od krásy platidel a mnohovrstevnatosti jejich tvorby přes lásku k hromadění a vášeň
sběratelství až po hloubku numismatického
odhalování historie. Od ekonomických teorií přes rozpočty států a firem k praktickému používání mincí a bankovek jednotlivci
či rodinami. Od platů a finančních způsobů
motivace po hodnotu dobrovolnické práce,
penězi nehodnocenou. Těch témat, která by
si zasloužila zvednout do zbystřené pozornosti, je přehršel. Ale já si musím na tomto
místě vystačit s jediným.
Je to možná paradoxní, ale přesto v mnohém příznačná situace: v čísle věnovaném
tematice peněz musí být úvodník především zdrojem informací o zakončení stávající podoby časopisu z důvodů finančních.
Frapantní koincidence totálně signifikantní,
chtělo by se říci.
Pokoušeli jsme se s hrdě vztyčenou hlavou
vzdorovat několik let tržnímu světu s pocitem, že spolupůsobit při profilaci specifického a atraktivního oboru je záslužné. To
však nestačí. Ukázalo se, že nezbytnosti
propojené nejenom s ekonomickými, ale

Ivo Jirásek
úvodník

především s distribučními souvislostmi překračují možnosti neziskového občanského
sdružení zaměřujícího se prvořadě na pořádání autorských kurzů. Nejsme v takové
situaci sami (zánik časopisů, zejména těch
odborně laděných, ale také revue kulturně
zaměřených, zkrátka periodik nepodléhajících tlaku konzumu, je zcela běžnou realitou), a ukončování projektů, stejně jako
jejich svobodný vznik, je přirozenou součástí tržního prostředí, v němž své životy
realizujeme.
Snad jako slova útěchy můžeme uvést
160 let staré provolání kolegů‑vydavatelů.
Nalezl jsem je (při hledání ve zcela jiných
souvislostech) v časopise Poutník, který
původně nesl podtitul časopis obrázkowý
pro každého, od dubna 1848 pak spis týdenní pro poznání času a swěta. A zaměníte‑li
si název Poutník za jméno Gymnasion, politické události pak za ekonomické souvislosti, můžete i dnes číst slova, která byla otištěna 10. června 1848 (v čísle 8, na s. 96),
jako by byla určena přímo vám:
Mnohowáženému čtenářstvu Poutníka!
Čerwnowé nešťastné události Pražské
nahromadily množstwí překážek, pro něž
se u wydáwání Poutníka za nynější doby
přestati musí. Wydawatelé tedy w tomto
posledním sešitu čtenářům dokončení
w předešlých arších započatých článků
podáwají s tou nadějí, že s radostí zase
Poutníka po swětě wyšlou, až se nynější
politické rozkwašení uloží, a pro Poutníkowo tiché působení přízniwější doba
nastane.
Wydawatelé.
7

Téma peníze a/ve vzdělávání disponuje jistě mimo jiné
rozměrem politickým. I proto jsme o autorskou spolupráci požádali nejvrchnějšího z vrchních rozhodovatelů
v této věci. Přestože se potřebná porce času nakonec
nenašla, přání do otevřené budoucnosti jistě potěší.

Pochopitelně bychom neradi celý projekt
definitivně uzavřeli bez toho, aniž bychom
vyzkoušeli všechny v úvahu přicházející varianty (byť by byl i uzavřený výsledek deseti
vydaných čísel snad něčím, za co se hanbit
nemusíme). Protože je možno naštěstí každý
konec vnímat i jako nový začátek, protože je
určitě lepší považovat změnu za příležitost,
nikoliv za ohrožení, usilovně hledáme jiné
možnosti, jak nekomerčně zaměřené periodikum zachovat. Komunikujeme s jinými potenciálními vydavateli, kteří mají mnohem
více zkušeností (avšak zároveň nechceme
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snadno dopustit proměnu v žurnál s reklamou na každé druhé stránce). Uvažujeme
o filantropických donátorech, neboť s takovou podporou vychází řada obdivuhodných
tisků, nespoléhajících na vkus průměru
a inzerci „spěchajících trhovců“. Hledáme
možnosti proměny časopisu v akademické
periodikum (zvláště v souvislosti se Seznamem recenzovaných neimpaktovaných
periodik vydávaných v ČR, vytvořeným Radou pro výzkum a vývoj), i když v žádném
případě nechceme opouštět vyprofilované zaměření časopisu od spíše populárně
‑naučného k ryze vědecko‑teoretickému.
Klademe si otázky, zda by mohla mít větší
šanci na úspěch verze internetová s tiskem
pouze pro předem známé zájemce. Mělo by
smysl vytvářet nový subjekt s jediným zaměřením (a tudíž dobře vyprofilovaným záměrem), jímž je vydávání časopisu a tematicky odpovídajících sborníků a monografií?
Pokud se nám podaří nalézt nějaké řešení,
určitě se ozveme – předpřipravených témat
je dost (putování, dar, neúspěch: ta byla
již dříve vybrána pro nejbližší čísla 11–13).
Proto do vašich rukou předáváme poslední
číslo ve stávající podobě bez pocitu hořkosti, s vědomím, že obor zážitková pedagogika
je již natolik silný, že si další cesty vlastního rozvoje nalezne. Nebude‑li to pravidelně
vycházející časopis, jistě budeme moci číst
prakticky zaměřené příručky i odborně pojaté monografie či sborníky rozmanitých
příspěvků od mnoha autorů, jež v nadcházející době bezpochyby vyjdou péčí různorodých vydavatelů. (Toto přesvědčení může
být podepřeno nejenom letmým pohledem
do recenzí nedávno vyšlých knížek, na něž
upozorňuje rubrika Inspirace.)
Loučíme se tedy s nadějí (která umírá vždy
až jako poslední), že náš pokus o vybudování komunikační platformy pro výměnu názorů všech, jimž výchova prožitkem připadá
jako zajímavá cesta osobnostního rozvoje,
nebyl posledním řečeným slovem. Starořecký pedagogický ideál k harmonii směřující
osobnosti, vyjádřený názvem Gymnasion,
je totiž důležitější než ten či onen vydavatelský počin.

Mahátmá
Gándhí versus
Václav Klaus
Zní to skoro neuvěřitelně, ale přece je to
pravda. Dvě řádky v knize, vydané už za první republiky, změnily směr mého života. Tu
útlou knížku napsal Romain Rolland a jmenovala se Mahátmá Gándhí. Autor vypráví,
jak se bohatý právník Gándhí jednoho dne
rozhodl, že přestane provozovat svou výnosnou advokátskou praxi a věnuje všechen
čas a síly tomu, co považuje za svoje hlavní
poslání a životní úkol – nenásilnému boji
za osvobození Indie z koloniálního područí.
Řekl si, že radikálně změní svůj způsob života. V oněch dvou řádcích Rolland píše: Dosud vydělával pět až šest tisíc liber za rok.
Napříště žil ze tří liber měsíčně.

Miloš Zapletal

P(r)ožitek ze slova

Tu knížečku jsem četl v době, kdy jsem měl
výhodné zaměstnání na katedře tělesné výchovy vysokých škol uměleckého směru, ale
těžce jsem nesl stálý politický tlak, který zločinný komunistický režim vyvíjel na všechny občany (byla to padesátá léta minulého
století). Přejít na střední školu? Tam by to
bylo ještě horší. I v jiných zaměstnáních mě
budou pořád školit, nutit k účasti na stupidních schůzích a debilních manifestacích.
Něčím se ale živit musím!
V tomhle rozpoložení jsem četl Rollandova
Gándhího. Zmínka o tom, že člověk může
naplno žít i s minimálním příjmem, mi nedala spát. Co kdybych to udělal jako ten
velký Ind? Opustím pevné zaměstnání a věnuju všechen čas a síly tomu, co mě zajímá a baví, co by dalo mému životu náplň
a hlubší smysl.
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Miloš Zapletal tentokrát přispívá úvahou
o tom, co je mu nezbytné pro kvalitní život, v čem spatřuje jeho náplň.
Sběratel her (patrně nemá ve světě obdoby, a to jak rozsahem, tak kvalitou
a porozuměním sesbíranému hernímu
„materiálu“), spisovatel (knihy her a cvičení v přírodě, romány pro mládež aj.),
překladatel (15 knih E. T. Setona), redaktor (Junák, Skauting, Rádce skautské
družiny, Roverský kmen), pedagog volného času mládeže… Stránky Gymnasionu potěšeně šustí! Do skautingu se dnes
osmasedmdesátiletý prostějovský rodák
zapojil v dětství, kdy byl členem vodáckého skautského oddílu Sedmička v Pardubicích (inspirace pro knihy Sedmička
a Ostrov přátelství). Autor, skautským
jménem bratr Zet, dnes žije bez technických vymožeností v Liberci, kde se
i nadále věnuje skautům a spolupracuje
s lesními školami.
Hana Bednářová

Zdroje

 Svaz skautů a skautek České republiky
(2008). Miloš Zapletal: Výpravy za dobrodružstvím. Retrieved 15. 8. 2008 from
www.svazskautu.cz/brno-turany/index.
php?div=1&rec=20&menu=&id=63
Další články v Gymnasionu

 Zapletal, M. (2007).
Je třeba umět soutěžit. G7, 127.
 Zapletal, M. (2005).
Rozhovor s Jovišem. G3, 158.
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Vždycky jsem se snažil své nápady hned
uskutečnit. Bez dlouhého rozmýšlení jsem
podal na rektorátu AMU výpověď. Nějaké
peníze mám ušetřené, a než nastoupím
do dalšího zaměstnání, udělám si dva roky
prázdnin. V té době si doplním vzdělání
a mohu se ve stopách Komenského věnovat
otázkám výchovy mládeže nezávisle na tom,
co mládeži vnucuje omezený režim. Musím
vystačit s dvěma stovkami týdně!
Místo abych si kupoval zbytečnosti, začal
jsem studovat jazyky, odbornou pedagogickou literaturu, chodil do univerzitní knihovny, na koncerty, do galerií, a protože jsme
v té době nesměli do zahraničí, procestoval
jsem aspoň celé Čechy, Moravu i Slovensko.
A co na tom bylo nejúžasnější, moje závislost na diktátorském režimu se zmenšila
na minimum. Začal jsem žít ve svém vlastním světě. Zjistil jsem, že čím méně hmotných potřeb člověk má, tím je svobodnější.
Můj budoucí tchán, někdejší pražský advokát, mi tehdy řekl: Pane kolego, takové zaměstnání, jako jste měl doteď, už mít nikdy
nebudete!
Drze jsem mu na to odpověděl: Já jdu
do lepšího, pane doktore!
Netušil jsem, že se moje slova skutečně splní a dalších neuvěřitelných jedenapadesát
let budu žít podle svých představ. Na první dva roky mi stačily nevelké úspory. Peníze jsem potřeboval jen na střídmé jídlo,
za podkrovní světničku u dobrých lidí jsem
platil pouhou padesátikorunu měsíčně,
šaty mi šil a opravoval tatínek. Kromě antikvárních knížek jsem nic jiného nekupoval.
Udivovalo mě, jak málo nezbytných hmotných potřeb člověk má. Když jsem procházel obchodními domy, žasl jsem, co je tam
věcí, které jsem nikdy nepotřeboval a nikdy potřebovat nebudu. A to ve srovnání
s dnešní nabídkou byly regály v obchodech
poloprázdné!
Během těch dvou roků jsem jen tak mimochodem napsal první odbornou monografii – Hry v přírodě. A s potěšením jsem zjistil,
že mi honorář vystačí na další rok svobodného života, nebudu‑li vydávat peníze za věci,
které k životu nutně nepotřebuju.

Miloš Zapletal, skromný poutník bohatstvím přirozeného světa, 2008. | foto © Jaroslav Šťastný

To už jsem znal moudrou myšlenku Benjamina Franklina: Každý ušetřený dolar se rovná dolaru vydělanému. Trochu jsem ji pozměnil a řídil se podle ní pak po všechna
další léta: Za peníze, které člověk nevydělá,
může si koupit volný čas. Jinými slovy, před
výdělkem jsem dával přednost volnému
času, který jsem využíval podle své chuti.
Čas od času jsem napsal nějakou knížku
a z honoráře žil další měsíce i léta. Sám někdy nechápu, jak jsem se mohl udržet jako
nezávislý člověk bez stálého zaměstnání
až do sametové revoluce, ačkoli jsem nebyl v žádném svazu ani jiné instituci, a už
vůbec ne v komunistické straně. Měl jsem
štěstí, že jsem našel ženu, která na tento můj neobvyklý životní styl přistoupila.
A děti si zvykaly odmalička, že nemáme
auto, televizi, telefon, automatickou pračku,
ledničku s mrazákem ani jiné drahé stroječky. Zato měly tatínka, který si pro ně – i pro
cizí děti – našel vždycky čas. A naše rodina
nikdy nežila na dluh!
Když jsem slyšel Václava Klause, jak říká,
že peníze jsou v životě až na prvním místě,
bylo mi jasné, že nikdy nečetl Rollandovu
knížku Mahátmá Gándhí. A v duchu jsem
se usmíval. Již bible varuje před uctívači zlatého telete.

Nepíšu o své životní zkušenosti proto, abych
čtenáře vyzýval k následování. Vím, co mi
mnozí namítnou – kdyby takhle žil každý, zastavila by se výroba a nebylo by nic
k dostání. Jenže dnes dokáže pouhých 30 %
pracovníků vyrobit všechno, co je na trhu.
A na trhu je nejméně polovina věcí naprosto
zbytečných.
Podle astronomů uplynulo od Velkého třesku téměř 14 miliard let. A z toho je každému
z nás vyměřený jen nepatrný časový zlomeček. Co uděláme s tím úžasným darem, kterému říkáme lidský život, záleží na každém
z nás. Můžeme ho promarnit honbou za penězi, hromaděním zbytečností – nebo prožít
úplně jinak.
V jednom z příběhů, který jsem napsal pro teenagery, cituju lékaře Axela Muntheho:
Všechno, co v životě skutečně potřebujeme, můžeme celkem levně koupit, jen zbytečnosti jsou drahé. Opravdu krásné věci
se neprodávají vůbec. Kdykoliv můžeme
hledět na východ i západ slunce, na oblaka
plující po obloze, na květiny u cesty. Také
do síně noci, osvětlené pravými hvězdami,
se žádné vstupné neplatí.
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Proč je dobře
užívat luxusu
Jsem přesvědčen, že většina drobných, větších i velikánských potíží, zmatků a konfliktů na světě má prazáklad v nedorozuměních,
vznikajících nedostatečnou či špatnou definicí pojmů. Začnu tedy preventivně definicí
pojmu „luxus“, abych pokud možno předešel hned z kraje všem možným nedorozuměním. Nový akademický slovník cizích slov
z roku 2007 definuje „luxus“ jako okázalost,
honosnost nebo naprosto výjimečnou dokonalost v způsobu života, bydlení, odívání
a podobně, přepych, komfort.
A vidíte, už tu máme další problém: okázalost a honosnost jistě nejsou vlastnosti příliš chvályhodné a následováníhodné, zato
dokonalost ve způsobu života či bydlení
nebo snaha o komfort jistě ano.
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Miroslav Macek

P(r)ožitek ze slova

Sám pro sebe si proto definuji „luxus“ jinak,
mnohem obecněji: jako způsob života, který
mně osobně maximálně vyhovuje a co nejvíce uspokojuje po stránce tělesné i duševní.
A teď konkrétněji: protože jsem člověk velmi konzervativní (pro něhož je každá změna
změnou k horšímu), užívám si luxusu kupovat si kupříkladu výrobky sice ne módní,
nebo lépe řečeno módě tolik nepodléhající,
nadčasové, zato však dokonale sloužící léta
a mnohdy desetiletí. Na druhé straně, protože jsem člověk s velmi vyvinutým (až přebujelým) estetickým cítěním, velice mně vyhovuje, když výše zmíněné věci navíc lahodí
mému oku, uchu, hmatu… Nemám rád davy,
a tak je pro mne mnohem větším luxusem
trávit čas v rozkvetlé, voňavé zahradě než
v módním přímořském letovisku, a dlouhé
osamocené procházky lesem jsou mému
srdci mnohem milejší než módní golf. A skleničku dokonale vychlazeného veltlínského
pod večerní oblohou bych nikdy nevyměnil
za láhev té nejkvalitnější whisky v rušném
baru mezinárodního hotelu. Jak též vidíte,
zdaleka ne vždy platí přímá úměra „více luxusu – více peněz“, ba často právě naopak.
A to nejdůležitější na závěr. K tomu všemu
je nutno přidat luxus největší, za nějž jsem
vždy považoval a považuji mít vlastní názory a postoje, které nemusím pod tlakem
doby či lidí měnit, tedy svobodu mysli. Tento luxus má navíc tu výhodu, že si jej může
dovolit každý a je zcela zadarmo, jen chtít.
Myslím, že jsem takto zcela dostatečně objasnil, co pro mne znamená pojem „luxus“
a podle tohoto návodu si jistě každý lehce
a rychle naplní pojem svůj. A proč je dobře
užívat si luxusu? No, přece právě pro ten
pocit spokojenosti těla a ducha, pro radost
ze života, kterou nám přináší.

MUDr. Miroslav Macek (1944, Litomyšl)
vystudoval stomatologii na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Kromě zubní vrtačky ovládá také pero –
na svých webových stránkách www.viditelnymacek.cz glosuje politické dění,
na adrese http://macek.blog.idnes.cz/
zveřejňuje postřehy o všem možném
i nemožném, včetně fotografií, veršů
atd., vyjma politiky. Další komentáře
publikuje v českém tisku, např. v Reflexu. Ve volných chvílích se věnuje překladům anglické i americké poezie a americké prózy. Je členem mnoha zájmových
spolků, mimo jiné Svazu českých filatelistů, České numismatické společnosti či
Spolku českých bibliofilů. Po vydatném
politickém působení se usadil v Zábřehu
na Moravě. Lékař, publicista, překladatel,
politik, politický komentátor, gurmán…
Miroslav Macek je muž mnoha zájmů.
Problematiku užívání luxusu osvětluje
v příspěvku pro podzimní Gymnasion.
Hana Bednářová

Použité zdroje

 Obec překladatelů (2008). Miroslav
Macek. Retrieved 15. 8. 2008 from
www.obecprekladatelu.cz/M/
MacekMiroslav.htm
 Wikipedia.org (2008).
Miroslav Macek. Retrieved 15. 8. 2008
from http://cs.wikipedia.org/wiki/
Miroslav_Macek

Miroslav Macek – kulinář. | foto © Tomáš Tichý
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Teorie
rubriku vede: Ivo

Jirásek | sefredaktor@gymnasion.info

Vybráno z posudků na článek Pusť tam Bacha!:
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Zákon nikde nedefinuje přesný rozsah citace, který je ještě v souladu s citací výukovou
a který naopak již přesahuje její
rámec (mýty o volném užití tří
taktů písničky či dvouminutového úryvku z filmu nejsou nijak
zákonně podloženy), ke každé
citaci je proto nutno přistupovat
individuálně s tzv. selským rozumem. Tedy s ohledem na její přiměřenost a rozsah odpovídající
sledovanému ilustrační účelu
nejen ve vztahu k dílu, ze kterého je citováno, ale také k rozsahu a zaměření předmětné výuky,
výukové hry či kurzu, do kterých
je citováno. Např. několikaminutový úryvek z filmu charakteristický pro tvorbu režiséra, jehož
život a dílo jsou tématem hodinové přednášky, rozhodně přiměřený bude, stejně jako např.

krátký úryvek z filmu Stalker
promítnutý před zahájením stejnojmenné hry, který je pro tuto
hru nějakým způsobem příznačný, a tedy splní požadovaný ilustrační účel. Naopak minutový
úvod o režisérovi, obsahující
pouze datum narození a výčet
jeho děl, následovaný obsáhlými úryvky či dokonce úplným
snímkem, stejně jako promítnutí celého filmového titulu před
zahájením zážitkové hry, by rozhodně podmínky výukové citace
již nesplňovaly.
Citovat lze pouze z díla zveřejněného. Nelze tedy citovat např.
z předpremiérového filmu, který
byl stažen z internetu, kam ho
umístila pirátská skupina specializující se na úniky novinkových titulů a odvolávat se pak
na citaci pro výukové účely.

Legální podmínky citace – uvedení jména autora, názvu díla
a pramene – autor v příspěvku
nezpochybňuje. Splnění této
podmínky je nutné, je-li možné,
a to jakoukoliv formou.
Text je velmi dobře a odborně
zpracován a až na drobné nedostatky vyplývající z příliš širokého výkladu práva jej, co se týče
problematiky výukové citace,
vnímám jako velmi komplexní
a přínosný.

Za velmi přínosnou považuji analýzu možností uzavření licenčních smluv, včetně rozptýlení
obav z vysokých částek poplatků – autor tím podporuje legální využití audiovizuálních děl
bez nutnosti „vykládat s určitou
mírou intervence rozsah využití
výukové citace“. Tím nepochybně vzbudí zejména v profesionálních kruzích otázku, zda se přece jen nevyplatí smlouvu uzavřít,
než se obávat všetečných dotazů
klientů či účastníků kurzů.

Článek zmiňuje řadu skutečností,
které často autoři a organizátoři
vzdělávacích akcí při přípravě
neberou v potaz. Velmi si cením
toho, že se autor pustil do nelehké polemiky o užití audiovizuálních děl v zážitkové pedagogice,
byť argumentace pro jejich bezúplatné použití není snadná ani
jednoznačná. Toto téma dosud
postrádá komplexní zpracování
a článek může přispět k otevření diskuse o dalším vývoji v této
oblasti.

Mgr. Radana Brábníková, LLM,
výkonná ředitelka v soukromé
společnosti (oblast povrchových úprav materiálů), vedoucí
lektorka Outward Bound –
Česká cesta, s.r.o.
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Pusť tam Bacha!
K problematice bezplatného užití
některých autorských děl
při specifických formách výuky

Shrnutí:
Příspěvek se zabývá některými otázkami
spojenými s možností bezplatného využívání hudebních a audiovizuálních autorských
děl při netradičních formách výuky, konkrétněji na kurzech, které využívají metody zážitkové pedagogiky. Český autorský zákon
umožňuje v zákonem taxativně vyjmenovaných případech, aby docházelo k užívání
autorských děl, aniž by k tomu bylo zapotřebí souhlasu jejich autora a placení autorské odměny. Jednou z těchto výjimečných
případů je i tzv. výuková citace obsažená
v § 31 odst. 1 písm. c) autorského zákona.
Příspěvek se věnuje podrobnému výkladu
tohoto ustanovení s cílem vymezit, v jakých
případech lze na kurzech využívat hudební
a audiovizuální díla bezplatně a bez souhlasu jejich autora, a v jakých případech to již
možné není. Závěrem se příspěvek v krátkosti věnuje otázce, jak by měl legálním
způsobem postupovat uživatel těch autorských děl, jejichž využívání pod výukovou
citaci z různých důvodu nespadá.
Klíčová slova
BEZPLATNÉ UŽITÍ AUTORSKÝCH DĚL |
VÝUKOVÁ CITACE | AUTORSKÉ PRÁVO

Boris Janča
Simona Trávníčková

téma

Summary:
The contribution deals with some questions connected to the possibility of using
musical and audio‑visual works during non
‑traditional forms of teaching, especially on
courses using methods of experiential education. Czech author law allows as an exception in the exhaustive list of clauses to
use the author’s works without their agreement or payment for “teaching”, stated in
the § 31 section 1 letter c). The article explains in detail this provision with the aim
of determining in what cases it is possible
to use on courses musical and audio‑visual
works free of charge and without the author’s agreement, and in what cases it is
not possible. It concludes with the question
of how to proceed legally as a user of author’s works which do not fall into “teaching” for different reasons.
Key words:
PRICELESS USING OF AUTHORS’
WORKS | LEARNING QUOTATION |
AUTHORS’ RIGHT
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Při pořádání zážitkových kurzů je nutné kromě jejich vlastních pravidel (dramaturgie
ad.) respektovat i požadavky, které pro takovou činnost stanovuje český právní řád.
I při letmém pohledu se ukazuje, že jich
rozhodně není málo. Ať už se jedná o problematiku nakládání s osobními údaji budoucích účastníků kurzu, dodržování hygienických norem co do hlučnosti nebo stravy
účastníků, daňové předpisy, občanskoprávní odpovědnost za škodu… Bylo by možné
pokračovat rozsáhlým výčtem dál.
Řada těchto otázek by jistě zasluhovala
hlubší zamyšlení. Pro tento příspěvek byla
vybrána ta oblast práva, kterou jsou kurzy
protkány v podstatě od začátku do konce
a na kterou se přitom velmi často zapomíná.
Je jí oblast autorskoprávní.

Autorské právo
na zážitkových kurzech
S autorským právem se lze na kurzech
setkat možná častěji, než bychom čekali. Přemítáme‑li nad oblastmi, kde se kurzy s autorským právem potkávají, objevují
se například takovéto otázky: Je nutné právně ošetřit to, že divadlo (jako výsledek Zkoušky orchestru) se hraje jako veřejná produkce
pro kolemjdoucí? Je autorskoprávním problémem večerní filmový klub? Můžeme vůbec do scénáře kurzu zařadit aktivitu Videoklipy? Je kurzovní zpěvník po právní stránce
bezproblémový? Jak odpovědět účastníkovi,
který se zeptá, kolik platíme OSA za písničky, které zní v průběhu motivační scénky?
Následující text bude zaměřen na problematiku užívání hudebních a audiovizuálních autorských děl. I přes to, že jde o relativně úzce
vymezenou oblast, sporných otázek ohledně
užívání těchto děl na kurzech zážitkové pedagogiky je více než dost a jejich komplexní
postižení by dozajista potřebovalo větší prostor, než tomu Gymnasion může věnovat.
Z toho důvodu se budou další řádky zabývat
pouze situacemi, za kterých lze audiovizuální a hudební díla na kurzech užívat bezplatně a bez souhlasu jejich autora.1
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Úprava autorského práva
Úvodem je ovšem nutné věnovat se alespoň velmi zběžně obecné úpravě autorského práva v českém právním řádu. Autorské
právo v České republice upravuje zákon
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále též
jako AZ.2
Dle Autorského zákona rozlišujeme autorova výlučná práva osobnostní (samotné právo na autorství díla, právo na rozhodnutí
o zveřejnění díla, právo na nedotknutelnost
jeho díla, svolení k jeho změně nebo zásahu do jeho autorského díla) a výlučná práva
majetková (kupř. právo na rozmnožování
díla, právo na rozšiřování originálu nebo
rozmnoženiny díla, právo na sdělování díla
veřejnosti). Osobnostních práv se jejich autor nemůže vzdát, nejsou ani převoditelná
na jiné osoby, u majetkových práv má autor
možnost udělit oprávnění k výkonu kteréhokoli majetkového práva v jím určeném
rozsahu kterékoli osobě, a to jak za stanovenou odměnu, tak i bezúplatně. Toto oprávnění k výkonu práva dílo užít uděluje autor
třetí osobě tzv. licenční smlouvou.3 Osoba
odlišná od autora může dle § 12 AZ dílo užít
bez udělené licence pouze v případech výslovně stanovených zákonem. A jednomu
z těchto případů bude věnována pozornost
v následujícím textu.

1 Příspěvek se tedy zabývá užitím písniček, filmů,
filmových ukázek (k definici audiovizuálního díla viz
§ 62 Autorského zákona) apod.; částečně přenositelný je i na další (literární, výtvarná) díla. Autorskoprávní pohled na např. aktivity‑hry, scénáře kurzu,
postupy apod. není jeho předmětem.
2 V souvislosti s členstvím České republiky
v Evropské unii je třeba současně při studiu
autorskoprávních otázek brát v potaz i komunitární předpisy, které budou zmíněny dále.
3 O licenční smlouvě hovoří AZ v § 46 a násl.

Bezúplatné zákonné licence
V AZ existuje několik taxativně4 vyjmenovaných výjimek a omezení práva autorského,
na jejichž základě je možné též bezesmluvní užití díla. Jedná se kupř. o užití díla pro
osobní potřebu nebo užití díla, u něhož
uplynula doba trvání majetkových práv. Další takovou oblast tvoří bezúplatné zákonné
licence pro užití autorských děl.5 Sousloví bezúplatná zákonná licence znamená,
že na rozdíl od některých jiných zákonných
výjimek, které umožňují bezesmluvní užití děl, není nutný pro tento typ užití díla
ani souhlas autora a ani placení autorské
odměny.6
Proč bezúplatné zákonné licence existují?
Odpověď je nutné hledat v samotném smyslu a účelu zákona. Účelem AZ není zabránit jakémukoli užití autorského díla (hraní
hudby či pouštění filmů, recitování básní),
ale zabránit tomu, aby z užívání cizích děl
měl někdo namísto autora hospodářský
prospěch a docházelo tak ke zneužívání autorských děl. Na druhou stranu je nezbytné
si uvědomit, že uplatnění jakékoli výjimky z ochrany majetkových práv autora mu
obecně vzato způsobuje újmu. Uplatňování
výše uvedených výjimek musí tedy na jednu stranu šetřit oprávněné zájmy autora,
na druhou stranu umožnit v rozumné a odůvodnitelné míře využívání jeho děl v souladu s veřejnými zájmy. Dalo by se proto říci,
že AZ při úpravě bezúplatných zákonných licencí balancuje na hraně mezi oprávněnými
zájmy autora a mezi zájmy veřejnými.

4 Tzn. konečný výčet, jejich počet nelze nijak,
např. smluvně, zvyšovat.
5 Viz § 30 AZ.
6 Pro ilustraci rozdílů s jinými zákonnými výjimkami lze uvést kupř. „veřejnou půjčovatelskou
licenci“, na jejímž základě platí veřejná knihovna
dle současných sazeb 50 haléřů za každou absenční
výpůjčku. Pro každé jednotlivé půjčování tedy není
nutný souhlas autora, ale za zapůjčení se platí
autorský poplatek.

Obecná ustanovení
o zákonných výjimkách
Paragraf 29 AZ stanovuje v prvním odstavci tři obecné podmínky uplatnění výjimek
a omezení pro jakékoli bezesmluvní užití
díla. Další konkrétní výjimky jsou uvedeny v následujících ustanoveních týkajících
se jednotlivých případů volného užití děl
a zákonných licencí. Obecné podmínky
z § 29 AZ musí být splněny vždy a nejsou
‑li, pak i případné splnění všech dalších,
konkrétních podmínek bezesmluvního užití děl nestačí a bezesmluvní užití díla není
možné:7
 výjimka musí být jasně stanovena
a vymezena v Autorském nebo některém
jiném zákoně, musí jít o zvláštní případ
(tj. výjimky mají úzký kvalitativní i kvantitativní rozsah, jsou výjimečné a specifické, nikoli běžné);
 výjimky nejsou v rozporu s běžným
způsobem užití díla, tj. jsou užitím,
které nenarušuje běžný výkon autorských práv. Tím se rozumí takové užití
díla, za které autoři mohou oprávněně
očekávat odměnu. V rozporu s tím by
byla situace, která by potenciálně připravila autory o podstatný či znatelný
příjem – například nižší návštěvnost
kina po promítnutí filmu ve škole;
 nejsou jimi nepřiměřeně dotčeny
oprávněné zájmy autorů. Těmi se rozumí všechna majetková a osobnostní
autorská práva, tedy od práva na spravedlivou odměnu po právo na nesnižování hodnoty díla. Nesmí‑li být tato
práva nepřiměřeně dotčena, znamená
to zřejmě, že poměr mezi společenským
přínosem z uplatnění omezení práv
a majetkové a osobnostní újmy autorů
nesmí být ve zřejmém nepoměru
v neprospěch autora.

7 Telec & Tůma, 2007, 340–343.
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Výuková citace

Podmínky výukové citace

Jednou z oněch konkrétních bezúplatných
zákonných licencí obsažených v AZ i je tzv.
citace.8 Vzhledem k charakteru a náplni zážitkových kurzů je možné uvažovat nad tím,
že některá užití autorských děl na kurzu
spadají právě pod tuto zákonnou výjimkou,
a proto je taková díla možné na kurzech užívat bezplatně a bez souhlasu jejich autora.
Laicky by se dalo říci, že za výukovou citaci
se považuje „užití díla pro vzdělávací a výchovné účely“. V AZ nalezneme výukovou
citaci v § 31 odst. 1 písm. c), podle něhož do autorského práva nezasahuje, tedy
za daných okolností autorské dílo může
volně užít, ten, kdo užije dílo při vyučování
pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy
je však nutno uvést, je‑li to možné, jméno
autora, nejde‑li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí
na veřejnost, a dále název díla a pramen.
(dále pouze jako výuková citace)
Dané ustanovení není zcela jednoznačné
a jeho interpretace působí značné potíže.
Proto až z podrobného výkladu tohoto ustanovení vyplyne, za jakých okolností je možné uvažovat o volném využívání děl na zážitkových kurzech v rámci této bezúplatné
zákonné licence.

 Při vyučování
AZ ve svém textu nijak neomezuje formu
vyučování a ani metodu vedení výuky, při
které může být tato citace využita, proto
se tedy kromě frontální školní výuky určitě může jednat také o kurzy stavějící na zážitku jejich účastníků.9 Stejně tak není působnost tohoto ustanovení omezena pouze
např. na organizace, které jsou součástí
školské soustavy,10 nebo na akreditované
semináře, rovněž nezáleží na tom, zda je
vybírán účastnický poplatek či nikoli, vzdělavatelem může být libovolná organizace
nebo jednotlivec.

8 Viz § 31 AZ.
9 Telec & Tůma, 2007, 360.
10 Jako je tomu např. u § 35 AZ o školních představeních, byť na první pohled zákon tvrdí opak.
11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/
ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých
aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících
v informační společnosti (Úřední věstník č. L 167,
22. 6. 2001), dále též jako Informační směrnice.
12 Jakkoli ji dnes chápeme mnohem šířeji než na konci
19. století (kdy byla, dle obsahu předmětného hesla
v Ottově slovníku naučném, ilustrace chápána
toliko ve smyslu tištěného obrazu v knize, na rozdíl
od ručně kreslené iluminace či miniatury) a mnohem
úžeji než v antice. Dnešní význam „objasňovati,
vysvětlovati“ byl tehdy významem pouze přeneseným a sloveso illustro, are, znamenalo osvětlovati,
na světlo přivésti či na světlo přijíti a také činiti slavným, oslavovati, slávu zjednávati, slavným se stávati.
Pražák, Novotný & Sedláček, 1940, 621.
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 Pro ilustrační účel
Mnohem více než vyučování je problematický ilustrační účel užití díla, který se do Autorského zákona dostal tzv. velkou euronovelizací v roce 2006.11
Ilustrační účel není nikde definován a při pokusu o výklad musíme tedy vycházet z obecného chápání ilustrace, smyslu zákona apod.
Je zřejmé, že „úzký“ (rozuměj běžný) výklad
ilustrace12 (ve smyslu objasnění, dokreslení, ukázání vykládané látky) by měl zásadní
důsledky i pro každodenní výuku na všech
stupních škol. Jako taková je totiž ilustrace
použitelná pouze pro některé z výukových
cílů. Pro příklad se podívejme do revidované Bloomovy taxonomie výukových cílů:13
pouze 3 z 6 dimenzí kognitivního procesu
jsou naplnitelné ilustrací (poznat, zapamatovat, aplikovat), pro zbývající (analyzovat,
hodnotit, tvořit) již nestačí – vedle ilustrování je třeba také inspirovat atd., o potřebách
jiných než těch z kognitivní oblasti nemluvě.
Na tyto cíle bychom museli buď rezignovat,
nebo jich dosahovat bez využití autorských
děl, a tudíž méně efektivně. Řadu konkrétních praktických příkladů vymyslí jistě již
čtenář sám.14

13 Hudecová, 2006.
14 Za nás namátkou uveďme: zpěv v hudební výchově
(a tudíž její degradace na hudební nauku), výuka
cizích jazyků formou doplňování textu písně,
zkoušení v češtině formou „poznejte typ rýmu“ ad.

Videoklipy – jeden z oblíbených programů, které se bez hudebních nahrávek neobejdou. | foto © Michal Stránský

Je tedy zřejmé, že tajemství zákonem uloženého „ilustračního účelu“ bude ležet někde jinde. S ohledem na smysl a účel zákona (mimo jiné ono vyvažování veřejného
zájmu na kvalitě vzdělání a rozvoje občanů
a oprávněných zájmů autora) se lze domnívat, že ono ustanovení se nejspíše snaží
zabránit zejména aktivitám, které jednak
s vlastní výukou a vzděláváním souvisejí
pouze tím, že probíhají místo nich, v čase
původně vyhrazeném vzdělávání, a jednak
mohou mít vliv na příjmy autorů.15
Rozšiřující výklad relativně úzkého pojmu
ilustrace by neměl být v rozporu s jinak
obecně restriktivním výkladem výjimek.16
Je‑li možné užít dílo při výuce pro ilustrační
účely, pak je možné, při zachování dalších
podmínek, užít jej též pro účely inspirativní, motivační a další. Ilustrační účely je tedy
v tomto kontextu možné vykládat extenzivně jako účely související s výukou, jejími tématy, cíli a možnostmi je naplnit.
V tomto novém světle pak lze posoudit
i způsob používání autorských děl na kurzech a seznat jej jako splňující tuto podmínku výukové bezúplatné zákonné licence.
Použití písní např. při motivaci (ilustraci atmosféry), během aktivit, při natáčení klipů
(ilustrace dobrých či špatných prvků spolupráce vlastním prožitkem), při rituálu atd.
jasně směřuje k rozvoji účastníků kurzu
a plní vzdělávací cíle.

 Výuka na kurzech
Pokud jsme řekli, že tato výjimka – výuková
citace – se nevztahuje pouze na jednu určitou formu výuky, pak se zajisté vztahuje
i na výuku realizovanou zážitkem. Podstatnou podmínkou je samozřejmě vzdělávací
a rozvojový charakter celého kurzu. Nebude možná lehké rozlišit, zda tento charakter
kurz má či nikoli. Povede‑li to však k důslednější specifikaci témat a cílů, tedy k preciznější metodické práci při přípravě kurzu,
bude to jenom dobře. Otázkou může být
charakter jednotlivých dílčích částí či aktivit
na kurzu. Míněny jsou tím např. hry, které
mají v kontextu našeho scénáře (např. tím,
že nepočítáme s jejich reflexí) spíše odpočinkový charakter, nemají jednoznačně přiřazený pedagogický cíl a jejich rozvojový
přesah zůstává z našeho hlediska v podobě
potenciálu. Argumentovat pro začlenění takových aktivit pod výukovou citaci je možné především tím, že celý kurz tvoří – s cíli
i všemi aktivitami – jeden komplexní vzdělávací proces, k jehož řádnému fungování
jsou tyto „doplňkové“ aktivity nezbytné.

15 Jako příklad těchto aktivit můžeme jmenovat
pouštění filmů namísto výuky koncem školního roku
či školní diskotéky.
16 Viz výše komentář k § 29 AZ.
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 Účelem není dosažení přímého nebo
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu
Logicky by se zdálo, že rozhodujícím bude
v tomto případě účel použití autorského
díla, nikoli vzdělávání jako takového. Jazykový výklad této podmínky ale svědčí pro jiné
řešení, tedy že hospodářský prospěch nelze mít ze samotného vyučování. V tu chvíli
se otevírá otázka bezplatného užití autorských děl kupř. na soukromých školách,
které chtě nechtě z vyučování hospodářský
prospěch s největší pravděpodobností mají.
Současně tato podmínka znemožňuje užívání děl na placených, resp. ziskových seminářích nebo kurzech, přičemž ale úplata
ve výši částky nezbytné na pokrytí provozních nákladů se nepovažuje za přímý ani
nepřímý hospodářský nebo obchodní prospěch.17 Současně hospodářský nebo obchodní prospěch nezávisí ani na organizační struktuře, ani na způsobech financování
dotčeného zařízení,18 to znamená, že je jedno, zda vzdělávání bez hospodářského prospěchu realizuje komerční nebo nekomerční
organizace, podstatným je charakter onoho
vzdělávacího procesu.

17 Odst. 11 preambule Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne
12. prosince 2006 o právu na pronájem
a půjčování a o některých právech v oblasti
duševního vlastnictví souvisejících s právem
autorským (Úř. věst. č. L 376, 27. 12. 2006, 28).
18 Článek 42 Informační směrnice.
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 Rozsah odpovídající
sledovanému účelu
Toto omezení je třeba vykládat především
s ohledem na konkrétní situaci, ve které
k užívání děl dochází, není možné podat
univerzální návod, co ještě je vhodný rozsah19 a co již nikoli. K vyvažování poměru
rozsahu užitého díla k účelu, který se užitím
díla má naplnit, lze doporučit cit a zdravý
rozum.20 Často se objevují mýty o možnosti bezplatného použití několika taktů písně nebo několika minut filmu ve vlastním
autorském díle, takto ale rozhodně nelze
na užití děl v rámci výukové citace nahlížet.
Někdy bude totiž deset minut filmu shledáno za neodpovídající rozsah, někdy bude
půlhodinová ukázka v souladu s výukovou
citací. Vždy to závisí na konkrétní situaci,
okolnostech a sledovaném účelu užití díla,
a tímto způsobem je třeba na posuzování
rozsahu nahlížet.

19 Rozsahem se míní v případě uvažovaných děl jejich
délka, případně četnost opakování.
20 Například pustíme‑li při uvádění Zkoušky orchestru
záznam Hamletova monologu pro navození potřebné atmosféry (či pro ilustraci, jak takové divadlo
vůbec vypadá), dozajista takový rozsah užití díla
odpovídá. Pokud by samotné aktivitě předcházelo
promítání tří celých inscenací, pak takový rozsah
patrně sledovanému účelu neodpovídá.

 Citovat lze pouze ze zveřejněného díla
Paragraf 29 odst. 2 AZ stanovuje ještě další podmínku pro některé zákonné výjimky, a tou je možnost citovat pouze z díla
zveřejněného.21
 Vždy je však nutno uvést, je‑li to možné,
jméno autora, nejde‑li o dílo anonymní,
nebo jméno osoby, pod jejímž jménem
se dílo uvádí na veřejnost, a dále název
díla a pramen
Požadované identifikační údaje o autorovi
díla je nutné uvést v případě, že je autor
znám a v případě, že je jejich uvedení realizovatelné, a to jakýmkoli způsobem. Na kurzu je patrně nesmyslné uvádět tyto údaje
v tu chvíli, kdy je dílo užito (u filmu se titulky také objevují v souhrnu na jeho začátku
a konci, nikoli průběžně). Do úvahy přichází: vyjmenování těchto údajů po skončení
programu, jejich zaznamenání v závěrečné
zprávě z kurzu, jejich průběžné vyvěšování
na kurzovní nástěnku, publikace v kurzovních novinách, jejich zápis v metodických
materiálech pro účastníky apod.22

21 Dle § 4 AZ je dílo zveřejněno jeho prvním oprávněným přednesením, provedením, předvedením,
vystavením, vydáním či jiným zpřístupněním veřejnosti. Oprávněným zpřístupněním samozřejmě není
umístění ukradené nahrávky na internet.
22 Výjimečně se samozřejmě může stát, že uvádění
takových údajů nebude technicky možné vůbec,
v takovém případě povinnost jejich uvedení uživatel
díla nemá. Obecně lze ale doporučit chovat se tak,
aby byl na autorská práva jednotlivých autorů
užitých děl brán okolnostem odpovídající ohled
a aby byly informace o jejich autorství sdělovány
v nejvyšší možné míře.

Konkrétní test obecných podmínek
v § 29 Autorského zákona

Poté, co byl vyložen smysl výukové citace
a bylo ukázáno, že některá užití autorských
děl na kurzech jsou v jejím rámci možná, je
třeba se znovu podívat na tři již zmíněné
obecné podmínky pro výjimky a omezení autorských práv a zjistit, jestli užití děl
na kurzech naplňuje i tyto podmínky.
První podmínka je splněna, jelikož využití autorských děl na kurzech je zahrnuto
v zákoně o uvedené výukové citaci. Druhá
podmínka je rovněž splněna, běžný výkon
autorských práv není při obvyklém kurzovním využití narušen: nelze očekávat
nižší návštěvnost kin a koncertů, prodejnost kompaktních disků a knih v důsledku
např. motivace před hrou či opakovaném
hraní kurzovní písně.23 Přiměřenost zásahu do práv autora, tedy podmínka třetí, je
snad také splněna, samozřejmě s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem.
Z těchto důvodů lze vyvodit závěr, že užívání audiovizuálních a hudebních děl na kurzech zážitkové pedagogiky v řadě případů
spadá pod výukovou citaci. V těchto případech je tedy možné autorská díla na kurzech zážitkové pedagogiky užívat bezplatně
a bez předchozího svolení jejich autora. Tato
možnost volného užití děl se ale samozřejmě nevztahuje na všechna díla a na všechny
způsoby jejich užití, při každém konkrétním
užití je třeba provádět kompletní test všech
(obecných i konkrétních) podmínek aplikace této bezúplatné zákonné licence.

23 Spíše naopak, zážitky z kurzu dost možná povedou
k vyhledávání daných děl i v následujícím životě.
Proti tomu je však třeba argumentovat, že reklama
je záležitostí autora, respektive držitele práv.
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Bez hudby si to v „zážitkovce“ snad ani nedovedeme představit… | foto © Michal Stránský
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Jelikož pod výukovou citaci nespadají všechna užití děl na kurzech při všech výukových
procesech, je třeba tato zbylá užití ošetřit
právně. Nabízí se k tomu dvě cesty. Tou první
může být uzavírání licenčních smluv na užití každého konkrétního díla s jeho autorem,
tou druhou uzavření tzv. hromadné smlouvy
s kolektivním správcem autorských děl.24
Problematické je, že administrativní náročnost uzavírání licenčních smluv, čas, který
se tím tráví, obava z výše placených poplatků a neznalost právní regulace v této oblasti
často uživatele děl od tohoto zákonného postupu odrazuje, čímž dochází k protiprávnímu užívání autorských děl na kurzech (a nejen tam). Ve skutečnosti k tomu ale není
důvod.

Autorský zákon umožňuje zjednodušení
pracné administrativy spojené s uzavíráním
jednotlivých licenčních smluv prostřednictvím již zmíněné hromadné smlouvy mezi
kolektivním správcem autorských děl25
a s osobami oprávněnými hájit zájmy v nich
sdružených uživatelů26 pro taková díla, která kolektivní správci na základě smlouvy
s jejich autory spravují. Prakticky tedy taková organizace (v oblasti zážitkových kurzů
by pro neziskové organizace do úvahy přicházela např. Česká rada dětí a mládeže,
pro ziskové organizace pak Profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání) uzavře s kolektivním správcem jednu hromadnou smlouvu, na základě které budou moci subjekty
sdružené v daných organizacích na kurzech
legálně užívat autorská díla.

24 Jelikož tato problematika již nespadá
do věcného rámce příspěvku, bude jí věnována
pouze marginální pozornost, ačkoli by si
jistě zasloužila samostatný rozbor.

25 Samozřejmě pouze v případě, že pro daná díla
takový kolektivní správce existuje. Kupř. pro díla
hudební by jím byl Ochranný svaz autorský.
26 Viz § 100 odst. 1 písm. h) AZ.
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Výše autorských poplatků z takové smlouvy závisí v zásadě na dohodě mezi kolektivním správcem a uživatelem díla. Kolektivní
správce při uzavírání smluv s uživateli děl
přihlédne při stanovování práv a povinností ve smlouvě zejména: k tomu, zda k užití
předmětu ochrany dochází při výkonu podnikání nebo jiné hospodářské činnosti; zda
dochází při takové činnosti k přímému či
nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu, který uživatel získá z užití
či v souvislosti s užitím předmětu ochrany;
k charakteru a specifikům místa nebo regionu, ve kterém dochází k užití předmětu
ochrany; k účelu, způsobu, rozsahu a okolnostem užití předmětu ochrany.27

27 Viz § 100 odst. 6 AZ.

Vzhledem k tomu, že většina užití děl na neziskových zážitkových kurzech by se dala
podřadit pod zákonnou bezplatnou výukovou citaci (ty samozřejmě předmětem licenční smlouvy nebudou) a zbylá užití rozhodně
nevedou k přímému hospodářskému prospěchu, jejich účel je přinejmenším rozvojový, když jej nenazveme vzdělávacím, a okolnosti užití předmětu ochrany nepochybně
žádným hmatatelným způsobem neubírají
autorovi na jeho majetkových právech, je
možné konstatovat, že v případě uzavření
licenční smlouvy s kolektivním správcem by
se vyměřené poplatky v případě neziskových
zážitkových kurzů pohybovaly s největší
pravděpodobností v symbolické rovině.28
Ač tento postup představuje jistou finanční investici, jistota ohledně legálního užívání autorských děl na kurzech jistě přispěje
k průhlednosti a profesionalitě odváděné
práce a instruktoři nebudou muset před
účastníky „mlžit“, jak je ochrana autorských
práv v případě užití autorských děl zajištěna.

28 Pro bližší představu čtenáře o běžné výši autorských
poplatků odkazujeme např. na běžné sazebníky
Ochranného svazu autorského.
Viz www.osa.cz/page2.php? t=98.
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Kovářští učni při zkoušce koncertu na kovadliny během autorského kurzu PŠL Není muže nad kováře, 2007.
| foto © Vladimír Halada

Závěr
Jak je to tedy s bezplatným využíváním audiovizuálních a hudebních děl na kurzech?
Ukázalo se, že řada užití hudebních a audiovizuálních děl na kurzech se vzdělávacími
cíli pořádaných neziskově je v souladu s AZ
a lze je podřadit pod jeho bezúplatnou zákonnou licenci pro výuku, zdaleka se ovšem
nejedná o všechna díla a o všechny kurzy.
Při řešení otázky, zda konkrétní dílo spadá
nebo nespadá pod výukovou citaci, je vždy
třeba provést test všech podmínek, které AZ
pro bezplatné užití děl stanovuje.
Pro takové účely užití děl na kurzech, na které se z různých důvodů výuková citace (nebo
jiná zákonná výjimka, o níž zde nebyla řeč)
nevztahuje, musí být ovšem uzavřeny řádné
licenční smlouvy, ať už jednotlivě nebo hromadně s kolektivními správci.
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Zážitková
pedagogika –
ano, ale…

Václav
Břicháček
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Shrnutí:
Cílem textu je včlenit zážitkovou pedagogiku do širších souvislostí celoživotního
vývoje jedince. Mnohé pozitivní zkušenosti
ze zážitkových kurzů se v čase oslabují a je
na místě hledat cesty k dalšímu působení – jak pro účastníky, tak i pro instruktory. Kromě toho výchova má své konstanty,
ale zároveň se vyrovnává s proměnlivými
okolnostmi života jedince i společnosti. Nevychováváme jen pro dnešek, ale i pro budoucnost, jejíž potřeby odhadujeme, základní hodnoty se však nemohou měnit.

Summary:
The aim of the paper is to put experiential
education into a wider context of whole
‑life individual development. Many positive
experiences from experiential courses are
weakened in time and it is necessary to look
for new ways of further influence – both for
participants and instructors. Besides education has many variables but also deals with
changeable circumstances of an individual’s life and society. We do not educate only
for today but also for the future, but the
basic values cannot change.
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PROŽITEK | ZÁŽITEK | ZKUŠENOST |
DLOUHODOBÁ VÝCHOVA |
BUDOUCÍ ČAS VÝCHOVY
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Východisko
K debatě, která probíhá na stránkách našeho časopisu již od prvního čísla, bych rád
přispěl úvahou o časové dimenzi, která
ve vývoji člověka – i sociálních skupin – hraje výraznou roli. Výchova i vyučování jsou
zaměřeny na budoucnost. Učíme se a zkušenosti shromažďujeme v daném okamžiku,
předpokládáme však, že získané informace,
poznatky, osvojené dovednosti, ale i přijaté
hodnoty a postoje dojdou uplatnění v budoucnosti – někdy krátkodobé (na příštím
kurzu, u příští zkoušky aj.), jindy dlouhodobé (co se chci naučit, zapamatovat si a udržet v paměti pro celý život). Do každého
učení (i prožívání) se zároveň promítá naše
minulost – co jsem dříve zažil, co už umím,
jak jsem se učil v minulosti, co jsem při tom
prožíval, jak se dnes vidím a jaký bych chtěl
být, co se mi dařilo a co nikoliv, kdo a jak
mne vychovával apod.
Pro zjednodušení vyjdu z triády, která
se v Gymnasionu opakovaně prosazuje:
Prožitek jako aktuální proces v naší mysli,
který působí zde a nyní (na kurzu, v debatě,
v myšlení, v momentální náladě aj.) a většinou je více či méně ostře uvědomován.
Zážitek, který mně z proudu vědomí uvízl
v paměti – ať již jako cosi emočně pozitivního, jindy negativního a někdy relativně
neutrálního. Zkušenost, která propojuje
různé zážitky do větších celků a používá je
v aktuálních a často nových situacích či životních podmínkách. Celý systém se odvíjí
v čase bdělosti (ale nezřídka i ve chvílích rozostřeného vědomí či ve spánku), bez přestání a kontinuitně se mění, řítí se na nás
stále nové prožitky, nové zážitky často překrývají starší a ani zkušenosti nemohou být
v čase neměnné a všechny pevně a přesně
zakotvené.
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Uvažujme o záměrné (ve skutečnosti však
mnohdy nezáměrné) výchově, která se prosazuje na kurzech PŠL či jim podobných
aktivitách – pro zjednodušení je nebudeme
diferencovat. Dlouho před zahájením se prodiskutují a stanoví cíle kurzu i metody, jak
jich dosahovat. V průběhu kurzu dochází
ke konfrontaci aktuálních poznatků se stanovenými cíli a odhaduje se, zda se cílů
daří dosahovat, či zda je třeba něco změnit.
Účastníci přicházeli s různým očekáváním,
s řadou vlastních přání, potřeb i zkušeností – možná i iluzí. Každý byl formován jinými
vlivy, má jiné zkušenosti, přemýšlí trochu jinak a také trochu jinak vnímá nové činnosti.
Objevují se rozmanité, mnohdy neočekávané aktivity, účastník si o sobě ledacos uvědomí či alespoň vytuší a své sebepojetí či
identitu si upevní, upraví či zcela pozmění
(co vše jsem dokázal či pochopil, co jsem
se o sobě i o druhých dověděl a co chci
na základě nových zkušeností v budoucnosti dělat a čeho docílit). Odjíždí pak s novými
poznatky, s mnoha emočně silnými prožitky
i s tříští zážitků, většinou také s vyhlídkami
na zítřek a snad i s pochopením, že život
není jen posloupnost činností, které vykonává dnes a denně. Mnohé zážitky se fixují v paměti a získané zkušenosti – často
po dlouhých rozhovorech s instruktory či
s ostatními účastníky – si odváží v mysli
domů v podobě plánů pro budoucí konání.
Řadu zkušeností si subjektivně upravuje.
Prožitek se většinou chápe jako mentální jev
v daném okamžiku. Bývá komplexní: určitý
objekt či událost (vnější či vnitřní) + jeho
interpretace + jeho hodnocení či vzniklý postoj. Prožitek může být percepční, emoční,
estetický, zcela subjektivní a různě intenzivní. Některý je jasný, jiný zamlžený, některý
opakovaný, jiný nepodstatný atd. Někdy
se mluví o prožitcích a zkušenostech procedurálních (jak se co dělá, různé dovednosti
a zvyky) a deklaratorních (fakta, která lze
slovně zachytit). Ta druhá skupina se dále
dělí na zážitky epizodické (specifické osobní
vzpomínky, jak jsem cosi dělal, říkal, pochopil apod. – někdy se užívá pojem autobiografické) a sémantické (v podstatě obecné
až encyklopedické poznatky).

Z autorského kurzu PŠL pro prarodiče s dětmi Jaké je to asi v Čudu, 2008. | foto © Pepa Středa

Světem prožitků ale většinou neprocházíme sami, většinou mívá charakter sociální.
V dětství s námi mnohé prožívají rodiče, později spolužáci, učitelé, vrstevníci, naše okolí
atd. Prožitky individuální mohou být velmi
intenzivní (prožitek umění, přírody, pochopení vlastního životního zaměření, duchovní prožitky aj.), ale bývají poměrně vzácné.
Většinou žijeme v mezilidských interakcích,
hlubokých, povrchních i zcela náhodných,
ve vztazích pevných i nestálých, radostných
i smutných, prosociálních i agresivních.
Uvažujeme‑li o sobě, nejednou uvažujeme
o našich vztazích, jejich proměnlivosti i stabilitě, o lásce, přátelství, spolupráci, velkých setkáních, ale i o negativních emocích,
zklamáních či prohrách. Síla kurzů bývá
v pochopení, že ve skupině a ve spolupráci býváme zdatnější i odolnější a dokážeme
si stavět a zvládat náročnější cíle než jako
izolovaní jedinci. Čili zážitková pedagogika
je zároveň i sociální pedagogikou.
Někdy se říká, že jedinec se mění nejvíce
v dětském věku, později se tempo změn zpomaluje, v dospělosti je již definitivně formován a nemění se. Platilo to možná před sto
léty, ale skutečnost 21. století vypadá jinak.

Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že vývoj
jedince se nezastaví ani v pozdní dospělosti
a dokonce ani ve stáří, byť platí, že je většinou pomalejší. Vývoj společnosti se stále
zrychluje a my se mu bez přestání přizpůsobujeme a opětovně se učíme. Kdo před
25 lety věděl něco o mobilech a jiných komunikačních prostředcích, o ekologických
problémech atd. Prodlužuje se délka života
a i na ni se adaptujeme. Bývala doba, kdy
školní docházka končila ve 14 letech a bylo
možno odejít do „praktického života“ –
a dnes se často studuje do 25 i více let. Rodiny měly třeba i deset potomků, z nichž ale
polovina v dětství umírala. Po ulicích jezdily
koňské povozy a letadla byla zázrakem. Dnes
jsme vystaveni mnohem většímu množství
prožitků, které mnohdy aktivně hledáme,
ale i pasivně přijímáme. To však neznamená,
že náš život nemá konstanty. Patří sem etika, spolehlivost pevných vztahů, vytvořený
životní názor, hierarchie životních hodnot
apod. Bez nich bychom ztráceli životní jistoty i směr úsilí.
Až sem je to asi celkem zřejmé, přijde však
několik ALE:
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Vnitřní život člověka
je složitější
ALE č. 1. Život je neustálý proud situací, které na nás působí. Některé jsou všední, jiné
závažné, některé vyhledáváme, jiné se objeví nezávisle na našem snažení – těch bývá
mnohem více – různě se proměňují a střídají, různě je prožíváme a reagujeme na ně
s různým zaměřením i energií. Je to dáno
dříve vytvořenou a do jisté míry proměnlivou strukturou naší osobnosti. K tomu
přistupují vnitřní prožitky – na něco myslíme, vzpomínáme, objevují se silné emoční
složky většiny prožitků atd. Vše se promítá
do proměnlivého proudu našeho vědomí.
Jenom menší část působících podnětů a situací si ostře uvědomíme, mnohem více je
jich odfiltrováno a do vědomí neproniknou.
Jen z menší části prožitků se vytvoří v mozku stopy, které se přetaví v zážitky, relativně pevně fixované v paměti. Odtud mohou
být v budoucnosti buď záměrně vyvolány
(časem velmi obtížně – ach ta jména, která jsem znával…) anebo se zcela spontánně
vynořují (pořád slyším tu melodii…). Z množiny zážitků se opět jen menší část fixuje
ve zkušenosti. Mnohdy to bývají zkušenosti
skupinové (nás všech z našeho kurzu, z naší
školní třídy, až po paměť národa). Současně
pracuje čas. Mnohé zážitky se mění, často
se v mysli zjednodušují, obsahově se posouvají a překrývají s novými, různě se s nimi
kombinují a ještě další (bývá jich většina)
se zapomínají. Nejednou z kurzu po létech
zůstává jen poněkud rozostřený dojem či
v paměti zkreslené útržky. Je to zákonité,
ale nemohli bychom proti tomu něco dělat?
Zkusme o tom uvažovat!
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ALE č. 2. Výchova je celoživotní úděl člověka – to věděli mnozí již v antice, věděl to
Komenský a mnozí osvícenci. V našich úvahách ji většinou redukujeme jen na dobu
dětství, dospívání a snad ještě časné dospělosti. Z dětství máme mnoho zážitků –
leckteré, často ty nejdůležitější, jsou však
zapomenuty. Další nás čekají v budoucnosti – v profesi, v rodině, v sociálních vztazích,
ve výkonnosti i v kvalitě života. Dobře připravený kurz může u mnoha účastníků (ale
i instruktorů) nepochybně znamenat bod
obratu v životě či alespoň posun ve struktuře zážitků a zkušeností. Kurz však nelze
opakovat a časem se nutně prosadí stále
nové životní zkušenosti. Vynoří se otázka,
zda a v jakém rozsahu je možno zážitky záměrně udržovat a do jisté míry obnovovat –
a zda v dynamickém světě je žádoucí o to
usilovat. To by bylo téma pro dramaturgii!
Staré francouzské přísloví říká: Nenechávejme cestu přátelství zarůstat travou! A tedy:
je možno pokračovat společně v cestě, kterou vytyčují kurzy? A jak to organizovat
a připravovat?
ALE č. 3. Výchova zážitkem má i složku sociální. Většina prožitků je sice subjektivní,
ale mnohé prožíváme ve skupině, v rodině,
ve dvojici, s přáteli či spolupracovníky. Skupinový prožitek bývá intenzivní, skupinové
rozhodnutí závaznější a skupinové řešení
svízelných situací výraznější. Také setkání
s někým, s kým jsem prožil silné emoce či
zvládal horké chvilky a společně se zapotil
či promokl, bývá srdečnější a mnohdy opět
inspirativní. Opakované setkání s účastníky
kurzu – pokud je naplněno rozumným programem – může sehrát velkou roli a vytvořit
další společné prožitky. Někdy to může být
i forma písemných kontaktů – dnes je jistě i řada dalších technických možností. Do
stejné řeky se však nedá znovu vstoupit –
i program nových setkání musí být jiný.

ALE č. 4. Výchova má složku záměrnou
(čeho vlastně chceme docílit – či také čeho
já sám chci docílit a jak budu postupovat)
a složku nezáměrnou. I tu druhou z velké
části sami v roli instruktorů (není lepší slovo
průvodce?) ovlivňujeme vlastním chováním,
ale většinou si ji neuvědomujeme. Sledujeme sice na kurzech účastníky, uvažujeme
o nich, hledáme k nim často neobratně cestu (znáte to divné tvrzení, že dobrý drb je
lepší než dva dny dovolené…). Účastníci
zákonitě sledují instruktory a k jejich důležitým zážitkům nejednou přistupuje příklad
a nápodoba vedoucích. Souhra instruktorů
je nezbytná nejen pro úspěšný průběh kurzu, ale i jako model fungování akceschopného týmu. A opět trochu staré moudrosti:
Zdravý člověk o svém zdraví nic neví a ani
o něm nemluví. Platí to i o výchově. Zdeněk
Matějček říkával, že nejvíce vychováváme,
když ani nevíme, že vychováváme. Pro instruktora bývá mnohdy těžké snažit se být
autentický – to se nedá naplánovat, ale je
nutné si neustále uvědomovat, i v době odpočinku, že nápodoba je velký motiv učení.
ALE č. 5. Některé prožitky se prosadí často dlouhodobě ve vlastním životě. Někdy
se obrazně mluví o hvězdných hodinách života (toto sousloví je vypůjčeno z jedné knihy S. Zweiga). Objeví se většinou náhle, nejsou plánovány ani aranžovány. Může to být
požehnaná chvíle setkání, zážitek z umění,
z přírody, několik vět, které nás osloví a náhle vidíme sebe či svět jinak či se nastartuje
nová pouť. 30. října 1948 jsem byl jako oktaván jedním moudrým mužem nasměrován
ke studiu psychologie (o které jsem do té
doby nic nevěděl) a načrtla se pozdější celoživotní cesta „psychologie – mon amour“.
23. března 1959 jsme se s mou budoucí manželkou domluvili, že bychom mohli k sobě patřit, a bude tomu záhy 50 let.
I o tom je dobré přemýšlet v úvahách o výchově, aby se nepropásla vhodná a vzácná
minuta. Možná, že několik vět večer na kurzu pod hvězdným nebem může být velký,
neplánovaný inspirační prožitek.

ALE č. 6. A co instruktoři aneb výchova vychovatelů? Nestačí uvažovat jen o kurzech,
ale i o sobě samém. Nikdy asi nebude dost
vzdělaných a motivovaných lidí, kteří by
se věnovali výchově ve volném čase, a to
bez nároku na odměnu. O instruktorech
platí dvojnásobně, že jejich úkolem je hledat vlastní sebepochopení, usilovat o vlastní vzdělávání i morální jednání a být si
vědom, že kromě proudu prožitků na nás
působí řada vlivů z vlastní minulosti (genetika, temperament, styl rodinné výchovy, struktura motivací, sociální zkušenosti
s vrstevníky atd.). Zároveň jsou před námi
cíle, mnohdy ideální, ke kterým směřujeme
drobnou, všednodenní prací. Někdy se říká,
že učení působí na změnu v poznatcích
(vzdělání), v motivaci (sloužím), v záměrných plánech (kam směřuji), v sociálních
skupinách (s kým spolupracuji), v emocích
(co se daří či nedaří). Prožitky instruktora
na kurzu bývají pozitivní, ale i negativní
(omyly, zjednodušování, neochota naslouchat aj.). Zjednodušeně řečeno: je nutné
fixovat si v paměti nové zkušenosti, ale zároveň se ptát, jak postupovat příště, třeba
i ve změněných podmínkách – sám, v týmu,
s účastníky a vlastně i s myšlenkovými základy výchovy.
ALE č.7. Další nároky na vychovatele: Na
kurz přicházím připraven, ale vždy v jistém
rozpoložení – ve větší či menší pohodě, pod
vlivem vlastních radostí i starostí, mohu
mít nedořešené problémy osobní, zdravotní
i pracovní. Na jedné straně je žádoucí základní jistota, že budu prospěšný svými zkušenostmi a znalostmi, ale současně je nutná potřeba prožívat otevřenou budoucnost
a mít radost z nových setkání. Předpokladem je schopnost odpoutat se od vlastních
svízelů a věnovat se plně kurzu. Ale o nárocích na instruktory po stránce osobnostní
i morální snad někdy jinde. Již mnohokrát
se o tom psalo i uvažovalo, ovšem i svět vychovatelů se mění…
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Homo in futurum
cogitans – aneb výchova
myslí na budoucnost
Ještě však poslední ALE. Výchova má přinášet zkušenosti pro budoucí dobu, kterou neznáme a pouze o ní uvažujeme, odhadujeme
zítřejší potřeby a nároky. Je nezbytné se opakovaně a racionálně ptát a společně promýšlet, zda jdeme vhodnou cestou. Ve výchově
na kurzech jsou konstanty – etické myšlení,
altruismus, navozování pozitivních vztahů,
hledání vlastní totožnosti, překonávání obtíží, podpora tvořivosti, zvyšování odolnosti
aj. Zároveň však existují složky proměnlivé,
závislé na vývoji společnosti – sem patří kromě jiného adaptace na mezinárodní a mezikulturní spolupráci, vyrovnávání se s požadavky měnící se civilizace, zvládání nároků
i lákadel informační a konzumní společnosti a akcelerace sociálního, myšlenkového
i technického vývoje vzdělanosti i řada dalších momentů, které nás asi čekají.
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Obě dimenze – konstanty i proměnlivost –
jsou ve výchově potřebné a o jejich náplni
je žádoucí opětovně uvažovat. K tomu domýšlet po stránce věcné i metodické starý
poznatek, že zážitky i zkušenosti se v čase
utlumují, ztrácejí na intenzitě a potřebují obnovu v životě jedince, rodin i velkých
skupin. Zároveň však nelze ustrnout a žít
jen z minulých zkušeností, které stárnou
a mohou být brzdou vývoje. S prodlužující
se délkou života roste odpovědnost výchovy.
Čeho se dnes docílí a co je předáno nástupcům v době dospívání a v mladé dospělosti,
zůstává živé ve společnosti po řadu desetiletí. O to větší odpovědnost vychovatele. Bez
kladných přátelských vztahů, vzájemné spolupráce a vlastního výchovného úsilí (od kolébky až po věk kmetský) to v dnešním
globalizovaném světě asi nebude možné.
Na konec jeden citát: Chtěl bych vás na závěr ještě jednou vyzvat, abyste se pokusili
na svět podívat tak, jak je to určitě možné:
jako na divukrásné místo, které můžeme
ještě zlepšit a kultivovat jako nějakou zahradu. Pokuste se být při tom skromní jako
zkušený zahradník.

Na kurzu Orientační dny pro BiGy Brno, 2008.
| foto z archivu Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku
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Řeknu vám, někdy si připadám jako skladník. Přijde
jeden a potřebuje půjčit
lana, orfáč a megafon.
Dělá kurz pro jednu školu.
Za týden je tu znovu a chce
půjčit orfáč, lana a… megafon. Jasně, baterie koupí
nové, ale nemůže si moc
vyskakovat, organizuje akci
pro jednu chudou neziskovku. Potřetí už jen volá. Buď
tak hodný, stačí megafon,
orfáč a nějaká ta lana, někoho pro to pošlu! Nemá moc
času, získal skvělou firemní

zakázku a musí ještě někam
pro prase či co. Jednou je
času trochu víc a mám chuť
ho maličko poškádlit. Zajímá mě, zda je v těch jeho
akcích vůbec nějaký rozdíl,
když si stále dokola půjčuje
tytéž věci? Několik desítek
minut vysvětluje onu podstatnou odlišnost jednotlivých aktivit, aby posléze
přikročil spíše ke hledání
společných prvků a nakonec dospěl k prohlášení:
Ono je to vlastně pokaždé
stejné, ale zároveň pokaždé

Petr Smutný introduces
in his article the world of
management simulation
games and their role in the
development of human
capital. He shows ways to
include these activities in
educational programmes
and indicates what positive
effects can be reached.

Volunteer training is a demanding process, during
which it is necessary to reflect different needs or motives of an organisation and
young people setting up for
a volunteer career. Markéta
Procházková will show in
her text that it is possible
to put these differences into
a mutual balance and to
use experiential education
successfully.
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za jiné peníze. To mě trochu
překvapilo a i dlouho poté
jsem nad tím přemýšlel.
A přemýšlím vlastně dosud.
Co je jiné, co je stejné, a je
to tak v pořádku? Odpověď
jsem zatím nenašel a sám
pro sebe ji nyní ani nepotřebuji. Alespoň tak dlouho,
dokud budu stále přesvědčený o tom, že ve všech
třech případech tam jezdíme lidi něco naučit…
Jan Kolář

In the interview with Josef
Hajkr we open the background of the project Control and show readers that
this area of management
training hides a sufficient
space for realizing activities
based on experiential education, which not only supports the learning outcomes
but also gives this problem
a human face.

Manahry

Petr Smutný

Moderní způsoby výuky manažerských
dovedností na vysokých školách

škola

Nová role manažerů
v měnícím se prostředí

Výhody využití manažerských
her k tréninku dovedností

V důsledku celé řady změn v sociálním
a ekonomickém prostředí se v oblasti managementu stále více dostává do popředí kvalita tzv. lidského kapitálu pracovníků (nejen) na manažerských pozicích. Všeobecný
růst individuálně vlastněných znalostí mění
postavení jednotlivců na trhu práce. Mění
se vzájemný vztah podniku (zastoupeného manažery) a pracovníků – zaměstnanců.
Proto se musí změnit i metody a techniky
moderního managementu. Úkolem manažerů je tak stále více lidi vést, nikoliv řídit.
Úspěšní manažeři se zaměřují především
na aktivizaci vzájemné spolupráce, jejich
úkolem je přeměnit podnik v aktivní tým
vzdělaných, schopných a motivovaných lidí
efektivně spolupracujících na dosažení společně vnímaného cíle vyjádřeného ve společné vizi (Drucker, 2002).
Proto se musí změnit i přístup institucí,
které budoucí manažery na jejich práci připravují. Výuka teoretických znalostí nutně
nadále zůstává důležitou součástí přípravy
budoucích manažerů. Předávání moderních
teoretických poznatků je však stále více doplňováno výukovými moduly zaměřenými
na rozvoj manažerských dovedností, které
významně přispívají ke schopnosti nabyté
teoretické znalosti úspěšně uplatnit v praxi.
Právě k naplnění tohoto cíle lze s úspěchem
využít simulační manažerské hry. Jejich
podstatou je totiž vytvoření kvazireálného
prostředí, v jehož rámci účastníci získávají
potřebné zkušenosti pro následnou reflexi.

Simulační manažerské hry umožňují rozvoj
všech složek lidského kapitálu (nikoliv např.
jen znalostí). Rozvoj účastníků her je proto komplexnější, probíhá ve všech rovinách.
Zároveň je z pohledu Kolbovy teorie zkušenostního učení i efektivnější, protože vychází z vlastní praktické zkušenosti.
Nejčastějším způsobem využití simulačních manažerských her je rozvoj manažerských kompetencí v podmínkách dynamicky
se měnícího podnikatelského prostředí (Faria, Dickinson, 1994). Rozvoj a upevňování
manažerských dovedností jsou pojaty jako
nabývání způsobilostí uplatňovat (teoretické) znalosti v praxi. V tomto smyslu jsou manažerské hry prostředím pro rozvoj týmové
spolupráce jejich účastníků.
Součástí simulační hry je i aktivní sociální
interakce živých účastníků. Právě tento prvek odlišuje simulační hru od počítačové
simulace. Proto jsou simulační hry někdy
výstižně nazývány „živými simulacemi“.
Simulační hry nejčastěji mívají týmový charakter. Hráči jsou v jejich průběhu rozděleni
do jednotlivých týmů a v jejich rámci vystupují v určitých rolích. Právě nutnost vystupovat v během hry v těchto rolích zprostředkovává účastníkům řadu zkušeností,
umožňuje uplatňovat vlohy a získávat tak
schopnosti, napomáhá k nabývání znalostí
a dovedností.
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Z týmového charakteru manažerských her
vyplývá důraz na vzájemnou interakci. Ta
má na jedné straně podobu aktivní spolupráce členů týmu; na druhé straně pak jde
o proces komunikace, soutěže, či naopak kooperace mezi jednotlivými týmy. Simulační
hry tak zdůrazňují i sociální aspekt celého
procesu učení a z tohoto pohledu mohou
být vhodnějším nástrojem výuky než prosté
počítačové simulace.
Využití manažerských her jako tréninkové
metody má přinést celou řadu výhod. Snad
nejčastěji je uváděn aktivní přístup účastníků k řešení problémů. Simulační hry patří do skupiny aktivních výukových metod;
aktivita účastníků je nezbytnou podmínkou
pro jejich uskutečnění. Sám průběh hry nutí
hráče aktivně vystupovat, řešit problémy,
rozhodovat, komunikovat a spolupracovat
v týmech.
Další výhodou je vysoká míra realističnosti. Tomuto tématu bylo věnováno několik
studií, problémem při jejich interpretaci
a srovnání výsledků jsou ale různá pojetí realističnosti a způsobů, jakými je měřen soulad mezi simulovanými charakteristikami
a jejich předobrazem v realitě. V odborné
literatuře však převládá názor, že simulační
manažerské hry představují validní metodu
zobrazení manažerských problémů a ekonomického prostředí.
Velký rozvoj využívání výpočetní techniky v 90. letech i dnes navíc přinesl nové
možnosti ve vývoji a využívání simulačních
manažerských her. Řada her (snad většina
z nich) využívá nějakou formu počítačového
modelu. Velké pokroky v možnostech využití osobních počítačů umožnily růst realističnosti těchto modelů (a potažmo celých her).
 Manahra pohledem hráče

Ten nápad je každopádně super, protože jinak
by mi předmět management nedával smysl.
Manažerské teorie jsou pro mě jen teorie, praxe a reálný život jsou odlišné. A tady se studenti naučí i něco praktického. Navíc se také
poznají mezi sebou, protože při hře a soutěži
se ledacos z lidských charakterových vlastností odkryje. Myslím si, že pro ty, kteří to berou normálním střízlivým pohledem, je to jen
přínosem.
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Příklad konkrétní aplikace
na Ekonomicko‑správní
fakultě MU
Na Ekonomicko‑správní fakultě MU tým lidí
vedený autorem tohoto článku již řadu let
vyvíjí a ve výuce managementu využívá autorské aplikace simulačních manažerských
her. Jednou z takových her je i aplikace pojmenovaná Manahra (Smutný, 2004), která
probíhá v rámci jednosemestrálního kurzu
managementu.
Jádrem hry je navození atmosféry soutěživosti a rozvoj spolupráce studentů, jejich
schopností organizovat práci v kolektivech,
formulovat vize fiktivních podniků a soustřeďovat úsilí spolupracovníků na sdílení
společných hodnot; získávat a zpracovávat
informace, rozhodovat, ukládat úkoly a motivovat, jednat a vyjednávat atd.
Na principu dobrovolnosti a za předpokladu
zájmu o aktivní spolupráci se hráči rozhodují pro přijetí určité role. Tím na sebe berou
odpovědnost za její tvůrčí pojetí a plnění
jak vůči svému týmu, který je jako celek aktérem trhu, tak i vůči sobě samému, individuálnímu aktéru trhu. Hráči, kteří vystupují
v rolích podnikových manažerů – generální
ředitelé, odborní ředitelé a řadoví manažeři, stejně jako bankovní manažeři, se v rámci hry seskupují do kolektivních subjektů –
podniků a bank. Představitelé ostatních rolí
hrají hru jako individuální subjekty.
Základními subjekty hry jsou fiktivní výrobní podniky, velké automobilky produkující
osobní automobily. Tyto subjekty mezi sebou soutěží zejména na trhu výrobků, ale
v souladu s pravidly hry mohou vystupovat i na ostatních trzích. Všechny výrobní
podniky vyrábějí automobily srovnatelných
užitných vlastností. Jde o osobní automobily střední třídy. Toto základní zaměření
není možno v průběhu hry opustit. Výroba
automobilů je však velmi složitá záležitost,
a proto je v simulovaných podmínkách hry
výrobek modelově zjednodušen. Automobil
vyráběný v rámci Manahry se skládá ze tří
základních komponent: podvozku, hnacího
agregátu a karoserie. Každá z těchto základních komponent je charakterizována třemi
technickými parametry, které ovlivňují jednotlivé užitné vlastnosti vnímané zákazníky.
Tyto fiktivní podniky jsou v rámci hry repre-

zentovány studenty představujícími vrcholový management podniku (generálního ředitele, odborné ředitele, resp. další vedoucí
a odborné pracovníky). Ve skupinách reprezentujících výrobní podniky se nejprve přistoupí k ustavení a obsazení funkce generálního ředitele. Tato funkce je obsazována
na základě výběrového řízení. Pro zajištění
průběhu výběrového řízení na místo generálního ředitele se z členů skupiny ustaví tříčlenná výběrová komise, která podle pokynů
vlastníka podniku organizuje celé výběrové
řízení. Bezprostředně po svém jmenování
ustavuje generální ředitel jednotlivá funkční
místa (zejména odborné ředitele) a provádí jejich obsazení konkrétními osobami tak,
aby úkoly, které bude muset daná skupina
v rámci hry řešit, byly co nejlépe rozděleny
a podnik byl dokonale zorganizován a připraven na vlastní sehrávku hry.
V rámci své činnosti v průběhu sehrávky manažeři výrobních podniků analyzují výsledky
předchozího obchodování. Z následné porady vyplynou možné strategie pro další kolo
a úkoly jednotlivým odborným oddělením,
která připraví podklady k rozhodnutím, potřebnou dokumentaci a vstup pro následujícího kola hry.
Vlastníci podniků jsou další ze subjektů působících v rámci hry. Jsou to fyzické osoby,
které od počátku hry vlastní významné podíly akcií jednotlivých podniků. Jejich základní
funkcí je vykonávat vlastnická práva vzhledem k majetkovým podílům, které spravují.
V rámci přípravného období je hlavním úkolem vlastníků organizovat proces ustavení
podniku a dohlížet na jeho průběh. Důležitým úkolem vlastníků je zajištění volby generálních ředitelů. V průběhu vlastní sehrávky
je jejich úkolem zejména dohlížet na činnost
managementu podniku. Tato role může
být klíčová zejména v krizových situacích,
do kterých se podnik může v průběhu sehrávky dostat. V průběhu celé sehrávky také
aktivně vstupují na kapitálový trh, na němž
obchodují s cennými papíry a zhodnocují
tak svůj vstupní kapitál.
Banky jsou subjekty, které se v prostředí
Manahry podílejí na fungování finančního a kapitálového trhu a prostřednictvím
svých aktivních a pasivních operací rozhodují o alokaci finančních prostředků. Aktivní
operace bank jsou zaměřeny na poskytování

investičních a překlenovacích úvěrů výrobním podnikům. Pomocí investičních úvěrů
se významným způsobem podílejí na financování investičních aktivit výrobních podniků, překlenovací úvěry slouží k zajištění likvidity výrobních podniků. Pasivní operace
bank jsou zaměřeny na obstarávání dostatečného množství zdrojů pro financování aktivit banky. Z vlastních zdrojů mohou banky
využít tradičně vlastní kapitál nebo reinvestovaný zisk. Mezi nejvýznamnější cizí zdroj
patří vklady klientů banky (veřejnosti), jejíž
chování je simulováno pomocí počítačového
modelu. Banky dále provádějí předpovědi
burzovního vývoje společně s dlouhodobými doporučeními k obchodovaným akciím
a mohou obchodovat na burze.
Vlastní sehrávka je rozdělena do určitého
počtu etap (kol hry). Každé kolo představuje období jednoho roku a zahrnuje analýzu
předchozích období, přípravu různých variant strategií, následné rozhodnutí a (simulovanou) realizaci jednotlivých strategií.
Soutěž v rámci hry probíhá ve dvou rovinách.
V první lze za hrající subjekty považovat především skupiny osob – týmy – představující
výrobní podniky a banky. V rámci hodnocení
manažerské hry je posuzována činnost podniků jako týmů. Dosažené výsledky podniků
jsou zveřejněny a srovnávány pomocí vybraných ukazatelů podnikového účetnictví a finanční analýzy.
Ve druhé rovině jsou to všechny fyzické
osoby, které se hry účastní jako manažeři
a vlastníci podniků a bank. Fyzické osoby
(studenti) tvoří top‑managementy výrobních podniků a bank a v průběhu hry se podílejí na práci těchto týmů. Za svou činnost
během hry pobírají mzdu, kterou mohou povoleným způsobem dále zhodnocovat (prostřednictvím obchodování na burze cenných
papírů). Po skončení manažerské hry jsou
studenti hodnoceni podle výsledků, kterých
během hry dosáhli.
Hra využívá počítače pro simulaci chování
trhu výrobků a dalších trhů, např. trhu depozit a burzy. Prostřednictvím počítače je také
vyhodnocována ekonomická situace podniků a bank, nicméně podstata hry nespočívá
v komunikaci s počítačem, nýbrž v komunikaci mezi jejími individuálními a kolektivními živými účastníky.
Aplikace
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V rámci hry je tedy realizován trh výrobků.
Aktivními účastníky trhu výrobků jsou pouze výrobní podniky. Vystupují na nabídkové
straně trhu jako výrobci osobních automobilů nižší střední třídy. Jejich zákazníci a obchodní partneři ve hře nevystupují. Stranu
poptávky tvoří počítačový algoritmus, jehož
výstupem je výpočet poptávaného množství
každého výrobku. Trh výrobků je simulován
na počítači.
Hra vyžaduje také simulaci trhu depozit.
Nabídkovou stranu modelu tvoří počítačový
algoritmus, který simuluje nabídku volných
finančních prostředků veřejnosti pro různé
bankovní produkty při měnící se úrokové
míře. Volné finanční prostředky poptávají
banky, které je dále realokují prostřednictvím úvěrů výrobním podnikům.
Burza cenných papírů umožňuje obchodování s cennými papíry – akciemi výrobních
podniků. Kromě požadavků živých hráčů
je v důsledku nutnosti vytvořit dostatečnou hloubku a šířku trhu simulována i poptávka a nabídka fiktivní (simulované) veřejnosti. Obchodování probíhá v aukčním
režimu v systému pevné ceny. Znamená to,
že všechny objednávky k nákupu či prodeji jsou soustředěny k jednomu časovému
okamžiku a výsledkem je stanovení jedné
aukční ceny pro daný předmět burzovního
obchodu. Po proběhnutí každé burzovní
seance je pro každou akcii, která se obchoduje, znám kurz.
Manahra tak vytváří prostředí, které
se svým charakterem má přiblížit reálným
podmínkám řízení ekonomických subjektů
a má umožnit získávání a rozvoj důležitých
manažerských kompetencí a jejich jednotlivých komponent. Z hlediska výše naznačené
typologie simulačních manažerských her lze
říci, že Manahra je příkladem celopodnikové
(komplexní) manažerské hry. Jde o manažerskou hru obecnou, a to i přes to, že ve hře
je specifikován druh výrobků, které podniky
vyrábějí. Ve hře však nejde o namodelování
přesné charakteristiky tohoto odvětví, cílem
je spíše obecněji charakterizovat hospodářskou realitu, a proto Manahru nelze označit
za odvětvově specifickou hru.
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Zkušenosti
Dlouholeté zkušenosti týmu pedagogů, kteří se vývoji a využití manažerských simulačních her na Ekonomicko‑správní fakultě
věnují, ukazují, že manažerské hry skutečně
jsou platným nástrojem pro zvyšování úrovně dovedností směřujících k aplikaci teoretických manažerských konceptů v praxi.
Tato zkušenost je podpořena i výsledky empirického výzkumu provedeného na výše
představené aplikaci Manahra (detailně
viz Smutný, 2007). Ke zkoumání byla použita metoda sebehodnocení. Výzkum byl
realizován formou dotazníkového šetření.
Pro výzkum v rámci této části byl vytvořen dotazník, ve kterém účastníci hry sami
ohodnotili svou úroveň jednotlivých manažerských kompetencí. Dovednosti byly v dotazníku uvedeny podle předem speciálně
formulovaného modelu manažerských kompetencí. Sebehodnocení probíhalo pomocí
hodnotících škál, pro každou manažerskou
kompetenci samostatně. Hodnotící škály
měly stejný rozsah, vždy od 0 do 100 bodů.
V souladu se zvolenou rozšířenou dvoustupňovou metodologií zkoumání hráči
vyplňovali dotazníky dvakrát – na začátku
a na konci hry. Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku účastníků hry. Spolehlivost získaných dat byla ověřována pomocí kontrolního dotazníku.
Sledován byl vývoj úrovně sedmi základních manažerských dovedností: komunikačních, motivačních, kognitivních, organizačních / řídících dovedností a flexibility,
adaptability a kooperativity. Výsledky výzkumu potvrdily existenci dvou základních
efektů: efektu učení a efektu sebereflexe.
Statisticky potvrzená existence efektu učení
na úrovni jednotlivých manažerských kompetencí jednoznačně dokládá, že absolvování Manahry vede ke zvýšení úrovně sledovaných dovedností. Výsledky ukazují mírné
zlepšení u všech sledovaných manažerských
dovedností. Z hlediska struktury je pak důležité, že k tomuto efektu dochází bez ohledu
na roli, kterou hráč v rámci hry zastává. To
znamená, že hra je „vyvážena“ a že prostředí,
které vytváří, je dostatečně bohaté a umožňuje učení nezávisle na zastávané roli.

Možná důležitější je však existence tzv. efektu
sebereflexe. To znamená, že zkušenost získaná v průběhu hry vede ke korekci hodnocení
sebe sama. Absolvování hry tak má za následek lepší schopnost správně ohodnotit úroveň a kvalitu vlastních manažerských dovedností. Lze předpokládat, že existence efektu
je umožněna především díky prostředí, které simulační hry vytvářejí. Kvazirealistické
podmínky spolu s nutností přímé sociální
komunikace mezi hráči (v jednotlivých herních rolích definovaných jejich zájmy a cíli)
umožňují získávání bohatých zkušeností
(na rozdíl od tzv. chudých, mělkých), jejichž
zpětné zpracování vede k přehodnocení původního hodnocení sebe sama – tedy efektu
sebereflexe.
Velmi důležitým zjištěním je také prokázaný
vztah mezi oběma zjištěnými efekty – efektem učení a efektem sebereflexe. Výsledky
provedeného výzkumu ukazují, že u lidí
s větší mírou sebereflexe zároveň dochází k vyššímu efektu učení. Jestliže zároveň
platí, že efekt sebereflexe je způsoben právě prostředím, které simulační hry vytvářejí,
pak právě souvislost těchto dvou efektů je
dalším důležitým důkazem o efektivnosti simulačních manažerských her jako metody
rozvoje manažerských kompetencí.
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Placená práce,
nebo levná
zábava?

Markéta
Procházková
neziskovky

Zážitková pedagogika
v přípravě dobrovolníků
občanského sdružení Ratolest Brno

Dovedete si představit, jak by vypadala oblast sociální práce bez dobrovolníků? Já
tedy ne. Zkusme se jen na chvíli zamyslet
nad tím, kolik záslužných činností na účasti
dobrovolníků de facto stojí a bez jejich aktivního zapojení by se stalo neudržitelnými.
Je jich nespočet. Od péče o seniory přes
humanitární pomoc v rozvojových zemích
a environmentální vzdělávání po práci s dětmi a mládeží v nepříznivé životní situaci či
ohroženými fenoménem sociálního vyloučení. Jedná se o pestrou paletu různorodých
a velmi často náročných činností, na které
musí být dobrovolník náležitě připraven.
Jak ale takovou odbornou přípravu realizovat, aby nadšení mladých lidí v průběhu
intenzivního vzdělávacího programu jaksi
neopadlo?
Pracuji v občanském sdružení Ratolest Brno
(dále RB) jako vedoucí dobrovolnického centra, respektive dobrovolnických programů
Pět P a LATA. Tyto programy jsou na dobrovolnické činnosti přímo závislé a bez odborně proškolených dobrovolníků bychom
se jednoduše neobešli. Otázkou profesionalizace dobrovolníků se zabýváme již 13 let
a během této doby si čím dál tím více uvědomujeme, že základem účinné přípravy
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dobrovolníků je rovnováha. Rovnováha mezi
akcentem na potřeby organizace, kam patří
zájem o dostatek motivovaných, spolehlivých, osobnostně a sociálně kompetentních
dobrovolníků, kteří se budou individuálně
scházet s dítětem či mladistvým pravidelně
každý týden po dobu 2–3 hodin, a mezi potřebami/motivy potencionálního dobrovolníka. Motivace dobrovolníků bývají různé, stejně tak jejich výchozí zkušenosti či znalosti
v oblasti sociální práce. Dobrovolníci očekávají novou zkušenost, nové zážitky, chtějí zjistit, jak to chodí v praxi, chtějí se ale
i pobavit, poznat nové přátele, cítí potřebu
seberealizace a zahájení profesního růstu.
Je to ale slučitelné? Pracovat bez peněz (navíc s tak problematickou klientelou) a zároveň si odnášet zážitky, které spíše než
se světem práce spojujeme s oblastí volného
času? V následujícím textu se pokusím ukázat, že ano, že lze v přípravě dobrovolníků
uspokojovat potřeby organizace a zároveň
i ochotných mladých lidí, kteří se na jejím
fungování chtějí podílet. Že lze pomyslnou
misku vah uvést do rovnovážného, tedy
(opomineme‑li, že nic na světě není ideální)
jakéhosi ideálního stavu, kdy dostávají jedni
i druzí a nikdo neztrácí.

Ze základního přípravného kurzu sdružení Ratolest Brno pro dobrovolníky.
| foto z archivu o.s. Ratolest Brno

Je to on, jsme to my?
Úplně na začátku je náborový kolotoč, dochází ke kontaktování potencionálních zájemců a probíhají přijímací motivační pohovory. V této fázi potřebujeme zjistit, zda
zájemce o dobrovolnictví je skutečně ten,
koho hledáme, a stejně tak i on potřebuje
zjistit, zda mu můžeme i my nabídnout to,
co očekává. Zájemce o post dobrovolníka
tedy pozveme na motivační kurz, který nazýváme Základní přípravný kurz pro dobrovolníky. Jedná se o čtyřdenní kurz a je pro
všechny povinný.
Účastníkům školení zprostředkujeme jednak základní teoretické poznání o fungování programu, jednak různorodou mozaiku
her, technik a diskusních bloků zaměřených
na vzájemné seznámení, rozvoj spolupráce
a sebepoznání. Při realizaci těchto aktivit
využíváme především skupinové práce s následnou reflexí, rozličných atmosférotvorných prvků a těžíme rovněž z krásného přírodního prostředí Vysočiny, ve kterém kurz
probíhá.

Úkolem přípravného kurzu je navození přátelské a motivující atmosféry a tvorba bezpečného prostředí pro vzájemné poznávání
se a sdílení. Profesionální pracovníci mohou
vidět, jak funguje jedinec ve skupině, jak reaguje na nečekané nové situace; účastníci
mají možnost se pobavit, odreagovat, nasytit sociální kontakt, seberealizovat se.
Po absolvování úvodního kurzu přichází finální rozhodnutí samotného aktéra školení.
Chci, nebo nechci být dobrovolníkem? Stejnou možnost mají logicky i profesionální
pracovníci, kteří pečlivě prodiskutují, komu
statut dobrovolníka v RB udělit, a kdo by
mohl pro sebe či klienta představovat spíše
ohrožení a dobrovolníkem se pro tuto chvíli
stát nemůže.
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Dobrá vůle nestačí…

Zahořet, nikoli vyhořet!

Dobrovolník se tedy stal dobrovolníkem
a přichází ta správná chvíle pro setkání s klientem. V ideálním případě si o výběru „malého kamaráda“ rozhoduje sám dobrovolník
na základě přirozeného výběru například
na společných volnočasových aktivitách
nebo pobytových akcích. Máme zkušenost,
že vztahy vzniklé nenásilnou formou na bázi
vzájemných sympatií bývají hlubší a trvalejší.
K záměrnému výběru dvojice přistupujeme
v případě, že se jedná o klienta se složitější
osobní anamnézou nebo po předchozím neúspěšném přirozeném výběru.
A právě zde se poprvé mohou objevit výraznější kolizní momenty mezi potřebami dobrovolníků a pracovníků organizace. V čem?
Dobrovolník je v podstatě hozen do vody
a učí se plavat v kontaktu s klientem. Potřebou organizace tak logicky je, aby se dobrovolník neutopil a naučil se alespoň základní
plavecké styly. Jinak řečeno, potřebujeme
dobrovolníky dále vzdělávat, profesionalizovat je. Proti tomu stojí dobrovolník, který pro to, aby ve vodě vydržel, potřebuje
nejvíce ze všeho kontakt s týmem, partou
svých přátel ze školení, se kterými může sdílet zážitky i zkušenosti, zdary i nezdary při
kontaktu s klientem. Neobejde se bez stabilního a bezpečného zázemí v organizaci,
potřebuje ujištění a ocenění.
Tuto možnou disharmonii v potřebách jednotlivých aktérů se snažíme ošetřit návrhem vhodného systému dalšího vzdělávání
dobrovolníků tak, aby tyto potřeby umožňoval uvést do vzájemného souladu, který
považujeme za důležitý pro další osobnostní růst a profesionalizaci dobrovolníků.
V systému dalšího vzdělávání nabízíme
dobrovolníkům aktivity usilující o posílení
a případnou optimalizaci jejich osobnostně
sociální výbavy s vidinou následného využití ve vztahu s klientem. Jedná se jak o znalosti teoretické (informační), předávané formou přednášek a seminářů, tak praktické
(interakční, nácvikové), zprostředkovávané
formou tří sebezkušenostních modulů zacílených na posílení schopnosti sebereflexe
a podporu sociálních dovedností. V praxi
se jedná například o videotrénink interakcí,
artefiletické semináře apod.

Tímto vzdělávací proces nekončí, ale naopak
začíná. Další součástí vzdělávacího procesu
dobrovolníků RB jsou supervize. Postižení
pracovníků v pomáhajících profesích syndromem vyhoření je asi stejně pravděpodobné,
jako že po létu přijde podzim. Dobrovolníků
se to týká stejně tak. Právě zájem o dobrovolníky, jejich motivaci, snaha o jejich odbornou i lidskou podporu je pro organizaci
obrovský luxus, který se vyplácí. Nechceme
je přece nechat vyhořet. Supervize, intervizní setkávání a další vzdělávání tak podporují proces učení jak samotných dobrovolníků,
tak organizace, a přispívají ke zkvalitnění
a zprofesionalizování celé sociální sféry.
Možná se vám teď honí hlavou myšlenka
za žádné peníze, a tolik dřiny? Ano, být
dobrovolníkem v RB skutečně klade na samotné aktéry vysoké nároky – časové, vzdělávací i osobnostní. A my, pracovníci, jsme si
toho vědomi. Proto připravujeme dobrovolníkům tzv. doplňkové aktivity, známé z komerčního sektoru jako teamspiritové akce.
Tyto víkendové akce jsou věnovány dobrovolníkům jako jistá forma odměny za jejich
činnost pro organizaci. Základním heslem
těchto akcí je „hlavně zábavně“. Usilujeme
o kreativní zábavnou akci, která má spád
a náboj. Cílem není výuka, ale zábava, akce
plná překvapení.
Aby však toho učení nebylo zase málo, vyprodukovali jsme další vzdělávací kurz
s pracovním názvem Školení II. Stalo se tak
v reakci na potřeby dobrovolníků, kteří patří
mezi „zkušené plavce“, tzn. mají jistou praxi
v práci s klienty. Nenechte se mýlit názvem,
protože byť by se mohlo zdát, že se jedná
o podobnou akci, jako je úvodní motivační
kurz, není tomu tak. Na úvodním kurzu si
dobrovolník odpovídá na otázky typu O co
jde při práci s klientem? – Kdo to bude dělat se mnou? – Poznám nové lidi? – Co to je
být dobrovolník v RB? – Bude mě to vůbec
bavit? – Chci to dělat? Naopak nástavbové
školení je určeno dobrovolníkům procházejícím etapou, kdy si kladou otázky Co mi
tahle práce dává? Co mi naopak bere? –
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V čem vnímám svoje limity? – V čem jsem
si nejistý a co s tím mohu dělat? – Jak
mohu klienta ještě více podpořit? ad. Školení probíhá, jak jinak, na bázi zkušenostního
učení a oproti motivačnímu kurzu jde více
pod kůži samotným dobrovolníkům.

KOMIX I

Na fotkách to vypadá
hezky, ale…
V předešlém textu jsem naznačila proces
vzdělávací přípravy dobrovolníků pro práci
tak, jak jej máme nastaven my v Ratolesti.
Na papíře to možná vypadá hezky, ale každá práce má svá úskalí. Nutno podotknout,
že pracujeme s opravdu různorodou klientelou. Dobrovolníci k nám přicházejí z různých
typů škol (humanitních, přírodovědných,
technických), z různých typů zaměstnání.
Jejich teoretické znalosti a praktické zkušenosti ze sociální oblasti jsou mnohdy diametrálně odlišné. Může se tak stát, že pro
některé dobrovolníky jsou vzdělávací akce
plytké a povrchní, pro druhé naopak zase
náročné. Naším záměrem je však nastavit
funkční a efektivní koncepci vzdělávacího
programu dobrovolníků a rozhodně nechceme ani neumíme suplovat přípravu odborníků na školách či např. v psychoterapeutických výcvicích.
Co však určitě chceme, je dávat klientům
dobrovolníky, kteří budou umět. Umět znamená něco se naučit, respektive vzdělat
se. A dobře vzdělat je možné tehdy, máme
‑li dobrovolníky, kteří mají zájem a chuť
se vzdělávat. To může fungovat za předpokladu, že potřeby obou stran budou uspokojeny, a dva břehy řeky spojí jeden most.
A troufám si tvrdit, že tím materiálem a nástroji pro stavění mostu jsou, stejně jako
u nás, právě principy zážitkové pedagogiky.

Kvůli čemu to všichni dělají?
Kvůli naplnění svých tužeb a snů?
Nebo ne?
A dozvíme se to vůbec?
Pokračování KOMIXu najdete
na straně 98.
Aplikace
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Řidičák
na projekty

Josef Hajkr
Jan Kolář
management

Zážitková pedagogika
v kurzech projektového řízení

Primárním cílem firmy je maximalizovat
zisk, o tom jistě není pochyb. Že k tomuto
cíli vede cesta skrze promyšlený a pečlivě řízený rozvoj lidského kapitálu podniku, dnes
také stěží někoho překvapí. A že je v této
cestě za penězi možné smysluplně využít
potenciálu, který nabízí zážitková pedagogika, je na stránkách tohoto časopisu asi stejně tak objevné jako zjištění, že do místnosti
se vchází nejlépe dveřmi.
Skutečně, o tom, jak prostřednictvím zážitkové pedagogiky posilovat např. úroveň loajality zaměstnanců k firmě, zlepšovat její
sociální klima, podporovat rozvoj měkkých
dovedností vedoucích pracovníků a celých
firemních týmů atd. již bylo napsáno nějakých stran textu a více či méně konkrétní
představa o věci tak na vzdělávacím trhu
jistě existuje. Co když ale firmy začnou poptávat vysoce specializovaná témata, jako
jsou např. komplexní tréninky projektového
řízení, a operují přitom s pojmy jako management jakosti, normy ISO, proces certifikace projektových manažerů apod.? Má v této
chvíli zážitkový pedagog zcepenět a posléze
rychle utéct, nebo si spíše laxně zívnout při
představě té šílené nudy? Nebo si dokonce
za jistých okolností může dovolit formulovat nabídku?
K nepatrnému prosvětlení této problematiky jsme si zajeli do městečka Pozořice, sídla
vzdělávací a poradenské společnosti Shine
Consulting, s jejímž majitelem Josefem Hajkrem hovoříme o jeho zkušenostech.
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Co se vlastně má na mysli, řekne‑li se projektové řízení, a z jakého důvodu se na vás
firmy obracejí?
Zcela zjednodušeně jde o proces komplexní podpory projektových týmů ve snaze
zprostředkovat co možná nejvyšší účinnost
a efektivitu jejich práce. Oblast projektového řízení významně ovlivňuje konkurenceschopnost našich zákazníků. Je to tedy
vážná věc. A proč se obracejí na nás? Vyjádřím to stručně: praxe, kvalita, interaktivita a energie. Naši zákazníci oceňují dlouholetou praxi, sdílenou zkušenost a kvalitu
týmu. To je pro projektové řízení podmínka
nutná. Navíc ale můžeme zaujmout právě
špičkovou interaktivitou a využitím principů
zážitkové pedagogiky i v takto technokratickém oboru. A ta energie? Naše práce nás
prostě baví a díky tomu můžeme nabídnout
dostatek pozitivní energie. A tu lidé vnímají,
nejenom v byznysu. Společnosti, se kterými
pracujeme, si navíc uvědomují, že potřebují
konkrétní pomoc s konkrétním projektem.
Nic proti teamspiritovým, teambuildingovým a jiným akcím, určitě mají ve vzdělávacích programech firem své místo, nicméně
ti personalisté a manažeři, které potkáváme,
už neočekávají, že by se na takových akcích
něco nového naučili. Cítí potřebu vzdělávat
se pro účely řešení svých konkrétních problémů, a to pokud možno právě na svých
konkrétních projektech.

Jedna z technik na podporu kooperace ve skupině. |
foto z archivu Shine Consulting s.r.o.

Co takovým personalistům můžete se svojí společností nabídnout?
Především to, že management firmy i řadové zaměstnance naučíme dobře připravovat
a realizovat projekty, že je naučíme měřit
jejich přínosy a úspěšnost, pracovat s projektovými riziky, a celkově posílíme projektovou kulturu, a to navíc způsobem, který
je bude bavit.
A to už se asi dostáváte k tomu, čím
se na trhu od jiných podobně zaměřených
společností relativně lišíte…
Není asi žádnou novinkou, že na Čechy fungují certifikáty. Řada projektových manažerů
proto vstupuje do znalostně‑dovednostních
kurzů s tím, že potřebuje získat mezinárodní
certifikát IPMA nebo PMI (pozn. redakce – International Project Management Association, resp. Project Management Institute. Jde
o dvě nejvýznamnější mezinárodní odborné
komunity v oblasti projektového řízení. Více
na www.ipma.ch, www.ipma.cz či www.pmi.
org). Na lidi ale funguje to, když jim řekneme a ukážeme: Podívejte se, my vás naučíme dobré mravy projektového řízení tak,
jak je to napsáno v mezinárodních normách,
a můžeme vám to dopravit do hlav tak, aby
to pro vás bylo stravitelné a zábavné. A co
myslíte, že si vyberou? Oni neradi něco, co
připomíná školení o bezpečnosti práce.

Jak takový stravitelný způsob předávání
znalostí a dovedností v praxi vypadá?
Jakousi pomyslnou červenou nití našich kurzů je zážitková pedagogika, prostřednictvím
které se snažíme dosahovat prakticky všech
výukových cílů. Jednotlivé aktivity tak zpravidla nabízíme prostřednictvím drobných
her a úkolů, nechybí motivační fáze formou
výstupů v rolích, následná reflexe a rozbor
jednotlivých aktivit apod. Vlastně důsledně
ctíme celý Kolbův cyklus učení. Baví to nás
i účastníky a navíc to úžasně funguje. Lidé,
a nejenom v IT firmách, jsou rovněž přetíženi přílišnou vizualizací světa. Firmy, které
nabízejí produkty a služby, podporující virtuální komunikaci, se předhánějí v tom, jak
je to pro produktivitu výhodné a pro náš život nezbytné. Já nezpochybňuji užitečnost
těchto nástrojů a služeb, ale když zcela přejdete do virtuálního světa, lidé se přestanou
scházet a o problémech si normálně povídat,
tak spolupráce prostě nebude fungovat. Kdo
v takových firmách pracuje, dobře ví, o čem
mluvím. Je to také o pravidlech a odvaze
jít svojí cestou. Musíte si je ověřit v praxi,
a pak je v kurzech můžete nabídnout. Malý
příklad: zkuste každý den mobil po práci
prostě vypnout. Zapněte jej, když si potřebujete zavolat, a zase jej hned vypněte. Zjistíte za nějakou dobu úžasnou věc: zejména
se nic nestane, zbavíte se závislosti, ušetříte
peníze, máte klid a najednou se zase musíte
začít s lidmi pořádně domlouvat. Je třeba jít
proti proudu. A to je právě příležitost i pro
interaktivní výuku. Velice se mi také líbí model vícečetné inteligence profesora Howarda
Gardnera. Ten v zásadě říká, že každý člověk je jiný a má v sobě namícháno více inteligencí. Pro efektivní trénink musíte tedy
kombinovat více přístupů: logický výklad,
dramatickou tvorbu, zapojení tvořivosti, kooperativní učení, možnost individuální reflexe atd. Vyvinout takový kurz je náročné, ale
je to možné. Domnívám se, že Gardnerovy
myšlenky jsou i velkou výzvou pro vzdělávání dětí ve školách.
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Jak jste se vlastně coby zástupci většinou
technických oborů dostali k pedagogice?
No, téměř všichni z nás jsou bývalí Instruktoři (pozn. redakce – členové Instruktorů
Brno). Já sám jsem byl asi deset let členem toho nejužšího vedení. Dělali jsme celou řadu týdenních „prázdninovek“, a za tu
dobu člověk logicky „zážitkovku“ dostane jaksi pod kůži. A když jsme se pak jako
mladí a nezkušení shodou okolností ocitli
v jednom týmu s nesmírně inspirativním
člověkem, dr. Zdenko Staníčkem, který je
špičkovým informatikem, matematikem
a logikem, cítili jsme potřebu také nějak
přispět. A proto jsme se začali více rozvíjet
právě v pedagogickém směru. Pro osobnosti typu Zdenko Staníčka je věc vyřešená
ve chvíli, kdy je logicky správně. Tito lidé nepotřebují nic dalšího. Ale takových leaderů,
manažerů a zaměstnanců je málo. Absolvovali jsme řadu zajímavých specializovaných
pedagogických tréninků u nás i v zahraničí.
Dohodli jsme se, že budeme vymýšlet lepší způsoby, jak zajímavé myšlenky z oblasti
projektového řízení lidem zprostředkovat.
Na začátku jsme „recyklovali“ některé hry,
které jsme vytvořili u Instruktorů, a upravovali je pro potřeby tréninku komerčních
kurzů. Časem jsme začali vyvíjet vlastní autorské a specializované hry, ze kterých je to
dnes už celé složeno.
To vypadá na relativně pestrou produktovou řadu…
Ve skutečnosti máme produkt jen jeden,
vycházíme totiž z předpokladu, že má‑li zákazník na výběr, nakonec si nevybere nic.
Méně bývá více. Náš vzdělávací program
Řízení projektů v praxi je rozdělen do čtyř
fází a je na vzájemné domluvě a konkrétní
situaci u zákazníka, do jaké úrovně chceme a můžeme postoupit. V každém případě kontrakt uzavíráme zpravidla na počátku jen na úplně první kurz. My neznáme je,
oni neznají nás a musíme proto zjistit, zda
můžeme plout na jedné lodi. Přeskočit tuto
fázi vzájemného slaďování představuje riziko pozdějších problémů a nevyplácí se ho
podstupovat.
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Jak toto vzájemné slaďování probíhá?
Jde vlastně v prvé řadě o takové to nepodcenit v praxi hodně opomíjené správné vymezování pojmů, základních principů apod.
Oslovila mě setkání s panem Dominikem
Dvořákem, známým teoretikem v oblasti andragogiky. Člověk je v praxi schopen použít
pouze ty věci, které správně uchopil pojmově. Zkuste si nyní např. napsat definici toho,
co je to „projekt“. Když to uděláte vy i vaši
kolegové, zjistíte, že každý definuje tento
pojem různě. A o to jde. I objasňování pojmů
je však možné udělat zábavnou formou. Klient má také možnost se učit na našem nebo
na svém konkrétním projektu. Ten se během dvoudenního kurzu rozebere a vytvoří
se myšlenkové mapy, ve kterých se vyznačí
dílčí části souvisejících procesů apod. V takové podobě vypadá většinou problém jako
neřešitelný, jenže my jim pak prostřednictvím jednoduchých operací, které si klienti
sami v diskusi předdefinovali, ukážeme jen
ta prioritní fakta, u nichž se má začít. Firma pak odjíždí spokojená jenom s několika

málo problémy, které je skutečně potřebné
řešit. A hlavně jim všichni stejně rozumějí.
U projektového řízení je v prvé řadě nutné
neustále vidět, co se děje, a dále se s ostatními domlouvat na změnách, které přirozeně přicházejí. Změna ale není problém. Problém je to, že nezvládneme její komunikaci.
Před chvílí jsem zmínil myšlenkové mapy.
S touto technikou máme výborné zkušenosti z praxe. Doporučuji inspirující knihu Mentální mapování od Tomyho Buzana, která
loni vyšla v nakladatelství Portál.
Hovořili jsme spolu o řadě významných
nadnárodních firem, pro které pracujete, a jak vidím i dnes tady, máte docela
napilno. Plánujete do budoucna nějakou
expanzi?
(smích) Ne, neplánujeme. Určitě ne ve větším rozsahu. Před časem jsme učinili svobodné rozhodnutí, že chceme zůstat malou
společností. Napadá mě, že je to možná
další důvod našeho úspěchu. I velké firmy
oceňují intenzivní práci malého týmu. Kolik potřebujete zubařů? Jednoho, kterému
věříte, že vám opraví nebo vytrhne, pokud
možno bezbolestně, ten správný zub. Mě
i mé kolegy lektorská a konzultační práce
baví a v případě dalšího růstu bych se stával víc a víc manažerem a vlastníkem, a to
nechci. Pracuji, abych se sám učil. Velikost
našeho týmu je navíc úplně ideální pro to,
abychom mohli zůstat i nadále stejně inovativní a energičtí jako dosud.
K čemu se necháte i za peníze těžko přemluvit? :- )
Například k tomu, abychom prodávali pondělí. I my máme svůj čas, který věnujeme
vlastnímu rozvoji a vzájemné přímé komunikaci. Snažíme se být v tomto ohledu co
nejvíce ukáznění. Zkuste to také tak a jeden den v týdnu si jako tým nechte sami
pro sebe. Mít čas je dnes skutečným luxusem. Proč si jej nedopřát?
S Josefem Hajkrem za Gymnasion
hovořil Jan Kolář

| foto z archivu Shine Consulting s.r.o.
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Sedím si takhle nad úvod- Haló? To jsi ty, Haňo?
níkem, tentokrát v hlavě No jasně, co děláš?
úplně prázdno. Peníze, pení- Neruším?
ze… Dokonce otevírám i en- Pracuju, takže nerušíš.
cyklopedický slovník a čtu Vždyť jsi říkala, že už
něco o směnném prostředku nebudeš nic dělat.
s univerzální kupní silou, ale Budeš pak aspoň bohatá?
naštěstí mě vyruší zvonění Ani ne.
telefonu:
In the article Recipe for
a seminar Jana Haková describes her experience with
a course preparation, whose
aim was to give people working with experiential education professional know
how in the area of a psychic
safety. It was necessary to
think about the range of programmes focussed on skills,
knowledge and experience
and the dramaturgy of the
whole course.
In the interview with Vladimír
Vogeltanz he thinks about
the responsibility of a man
for his/her own life. He offers
a parallel from the medical
world of the relationship between a patient and a doctor.
Furthermore, he offers his experiences with leading seminars and courses which go
to the human core and how
we deal with the resultant
experience.
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Barbora Hrdinová, reviews
her experiences of grant consulting, and sums up the
basic experiences and conditions which are necessary to
be successful when submitting projects. You can find
in this paper many concrete
recommendations and a list
of places and websites which
you can look up if you have
any other questions.
In the interview with Jana
Ledvinová you can read
about her experiences in the
area of fundraising: how to
prepare documents or grants,
what is essential when hunting for money or gifts, what
is the relationship between
non‑profit organisations and
commercial companies, and
what is the approach of Jana
Ledvinová herself.

Tak co děláš? Pojeď s nama
radši na chatu.
Píšu úvodník na téma
peníze. Nenapadá tě něco?
No jasně, že je lepší být
zdravej a bohatej než
chudej a nemocnej!
Petra Drahanská
At the end you can think
over the question which we
asked experts from the field,
whether money has influence on the efficiency of experiential programmes. Even
though the answers of individuals were different, there
is something which connects
them.

Recept
na odborný
seminář
Následující řádky nemají za cíl uvést novou
metodu vzdělávání a rozvoje lidí, jejich úkolem je představit ucelený pohled na tvorbu
odborného semináře realizovaného zážitkovou metodou, na němž se podílí vícehlavý
realizační tým. Pro lepší porozumění textu
budou metodické stati doplněny o příklady práce na tvorbě Psychosemináře 2008,
jednoho z odborných seminářů Prázdninové školy Lipnice. Seminář byl pětidenní,
s účastnickou skupinou čítající dvacet čtyři
lidí pracujících se zážitkovou pedagogikou.

Volba tématu
Na samém začátku stojí kromě motivace
a zdravé dávky ambicióznosti realizačního
týmu také nutnost vymezit odborné téma,
které má seminář zpracovat a předat svým
účastníkům. Je to důležité nejen kvůli čitelnosti nabídky navenek, aby veřejnost věděla, co seminář nabízí, ale i kvůli následné
dramaturgické práci, při níž je vymezený
okruh témat týmem přetavován do programových bloků.

Jana Haková

dramaturgie

Lektoři na základě svých odborných znalostí, vlastních praktických zkušeností a vzdělávacího záměru akce společně formulují
hlavní téma a určitý počet jeho podtémat
(podle délky semináře). Hlavní téma k tvorbě programu semináře nestačí, je samo
o sobě zpravidla příliš obecné a také obsažné. Z obecného se špatně definují cíle
a konkrétní obsah semináře, u obsažného
hrozí nebezpečí, že se akce dotkne spousty
témat jen letmo a povrchně, a nepřinese tak
očekávaný odborný rozvoj účastníků. Podtémata jsou konkretizací hlavního tématu
a svými názvy již předurčují obsah vzdělávacích bloků semináře.
Ideálním nástrojem pro definování podtémat je brainstorming vztažený k hlavnímu tématu a následné stanovování priorit
všech odborných okruhů, které padly, vzhledem k záměru celého semináře.
 Příklad z Psychosemináře 2008
Záměr semináře: vybavit lidi pracující se zážitkovou pedagogikou odborným know how
v oblasti psychické bezpečnosti tak, aby jej
byli schopni prakticky používat při práci
na zážitkových kurzech.
Hlavní téma: psychická bezpečnost na kurzech zážitkové pedagogiky.
Podtémata: diagnostika účastníků, prevence psychických poranění, psychicky
náročný program, rozbor psychicky náročného programu, práce s námitkou, krizová
intervence.
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Stanovení cílů
Lektorský tým pečlivě vybírá, formuluje
a poté naplňuje cíle tak, aby seminář vytvořený podle nich měl co největší dopad
na účastnickou skupinu v souladu s jeho
záměrem. Ještě přínosnějším pro všechny
zúčastněné se však seminář stává, když tým
nezapomene sám na sebe a v rámci rozvoje, který poskytuje jiným, usiluje také o rozvoj osobností svých členů. Aby odborný seminář přinesl co nejúčinnější rozvoj obou
stran, je při definování jeho cílů potřeba
uvažovat ve třech teleologických rovinách –
o cílech rozvíjejících účastníky, o cílech rozvíjejících metodu a o cílech rozvíjejících realizační tým.

Cíle rozvíjející účastníky

lze snadno formulovat z balíčku zvolených
podtémat, když si tým u každého z nich
zodpoví otázku Co chceme, aby účastníci
po absolvování semináře z daného tématu
zažili, znali a uměli?
 Příklad z Psychosemináře 2008
Cíle z tematického okruhu „prevence psychických poranění“ jsme formulovali následovně. Účastníci po absolvování Psychosemináře 2008 budou:
 orientovat se v základních kategoriích
psychopatologie osobnosti účastníka,
 znát psychické bezpečnostní standarty
Outward Bound,
 mít zkušenost s promýšlením dramaturgie kurzu z hlediska psychické
bezpečnosti,
 přemýšlet při své práci o instruktorské
etice.
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Cíle rozvíjející metodu

souvisejí s otázkami Jak náš záměr co nejlépe metodicky uchopit? Co nového přinést
do oblasti zážitkového vzdělávání? Jak
co nejúčinněji propojit zážitek, vzdělávání
a nácvik konkrétních dovedností? V čem
seminář vylepšit? Jak daleký přesah semináře očekáváme? atp.
 Příklad z Psychosemináře 2008
Cíle rozvíjející metodu:
 zvýšit odbornou kvalitu semináře inovováním stávajících teoretických bloků,
přepracováním skript a zařazením jednoho nového tématu do programu,
 prohloubit zážitek psychicky náročného
programu inovováním hry Válečník,
 napsat a získat grant, který by projekt
zprofesionalizoval.

Cíle rozvíjející realizační tým

lze stanovit dle chuti týmu učit se a zkoušet nové věci jakkoli související s připravovaným seminářem. Kromě společně formulovaných cílů této oblasti je ideální, když si
každý člen týmu také pojmenuje své osobní
cíle, ke kterým bude při práci na společném
projektu individuálně směřovat.
 Příklad z Psychosemináře 2008
Cíle rozvíjející kompetence realizačního
týmu:
 pracovat efektivněji ve fázi přípravy semináře a při přípravě velké zážitkové hry,
 rozvinout kompetence elévů v práci
s dramaturgií zážitkové pedagogiky
tím, že budeme pracovat při přípravě
i vedení všech programů v metodických
dvojicích lektor‑elév.
Příklady osobních cílů:
 být více v kontaktu s účastníky
i po skončení programu,
 být citlivější ke skupině a nebát se pracovat s tím, co sama nabídne nebo
aktuálně poptává.

Z kurzu Psychosemináře, 2008. | foto © Tomáš Nechutný

Dramaturgie odborného
semináře
Teprve na základě stanovených tematických
okruhů a jasně formulovaných cílů je možno přistoupit k tvorbě programového scénáře. Cest, jak jej vytvořit, je několik. Třeba
si nejdříve určit, kolik času semináře chceme věnovat předávání teorie, kolik nácviku
a kolik zážitku na vlastní kůži, a podle této
šablony rozdělit program do bloků znalosti / dovednosti / zážitek. Barevně označit
tyto bloky ve slepém scénáři, pak hledat jejich konkrétní obsah a následně doplňovat
vzájemné odborné návaznosti.
Nebo je možné seřadit témata do souvislého sledu podle jejich logické kontinuity,
označit ta, u nichž je nutné doplnit teorii
nácvikem, a tento řetězec položit do časových oken tak, aby žádný den nebyl odborně
předimenzovaný. Případnou odbornou hustotu je možné naředit několika zážitkovými
programy, které provětrají mozkové závity
a udělají v nich místo pro další teorie.

Do třetice se dá vyjít ze seznamu vybraných
odborných témat a slepého scénáře semináře. Do něj umístíme nejprve velké programové bloky, se kterými je později obtížné
ve scénáři hýbat, a pak kolem nich doplníme zbývající odborná témata a zážitkové
hry. Je nutné najít nějaký pořádající klíč,
aby ve scénáři neležely jen tak náhodně. Takovým klíčem může být opět vyváženost odborných témat v průběhu celého semináře,
stupňování náročnosti tréninku konkrétních
dovedností, potřeba opakování již probrané
teorie v nových modelových situacích atp.
Způsobů, jak sestavit programový scénář
odborného zážitkového semináře, je jistě
ještě více. Tato část práce, tzv. praktická
dramaturgie, je však při tvorbě jakékoli zážitkové akce zásadní, protože v ní dochází
k překlopení teoretických úvah o tématech
a cílech do podoby konkrétního scénáře, jehož jednotlivé programové bloky mají naplnit záměr celé akce.
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 Příklad z Psychosemináře 2008
Rozhodnutí zpracovat „psychickou bezpečnost“ v zimě 2007 padlo proto, že do té
doby na toto téma neexistoval žádný ucelený vzdělávací seminář realizovaný zážitkovou metodou. Ležel před námi prázdný list
a podobu semináře jsme vytvářeli od nuly.
Na první přípravnou schůzku si každý přivezl seznam zážitkových psychoprogramů,
které zažil sám jako účastník nebo je uváděl
jako instruktor, a dále seznam odborných
témat, která chceme nabídnout. Jako klíč
k umístění témat do scénáře posloužila jejich logická následnost. Vzniklo takovéto
pořadí: diagnostika účastníků, prevence
psychických poranění, psychicky náročný
program, rozbor psychicky náročného programu, krizová intervence. Vrcholným tématem, které kladlo největší nároky na kompetence účastníků, byla „krizová intervence“.
Veškerá předcházející témata jsme z hlediska psychického poranění vnímali jako
preventivní, kdežto „krizová intervence“ již
je technika řešení nastalé krizové situace.
Pro doznění vrcholu a pro návrat k tématu
bližšímu běžné kurzovní realitě byla na závěr začleněna „práce s námitkou“. Vzniklo
tedy pořadí odborných témat a dostavila
se otázka, jak je umístit do čtyřdenního scénáře. Probrali jsme, která z nich chceme podpořit zážitkově a u kterých je zásadní praktický nácvik. Např. téma „rozbor psychicky
náročného programu“ jsme měli v úmyslu
zpracovat pomocí praktického tréninku, ale
ještě předtím mělo být účastníkům umožněno zažít kvalitní rozbor vedený námi lektory,
aby získali společnou zkušenost a věděli, jak
takový rozbor může vypadat. Abychom měli
co rozebírat, přirozeně vyplynula nutnost
zařadit do scénáře jednu silnou psychicky
náročnou hru. Když bylo takto rámcově probráno každé z témat, mohli jsme nastoupit
cestu umísťování velkých programových
bloků. U každého tématu proběhla diskuse, kolik času budeme potřebovat na jeho
předání účastníkům, tedy na dosažení cílů
u daného tématu stanovených. Umísťování
odborných bloků jsme podrobovali dramaturgickým zásadám, konkrétně byla využita práce s vrcholy – odborným vrcholem
se stala krizová intervence a zážitkovým
premiérová hra Válečník, vytvořená s cílem
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Metoda

poskytnout psychicky i fyzicky silný zážitek.
(V rámci této hry se dočasně vytvoří z účastnické skupiny manželské páry, které spolu
po námluvách sepisují svatební smlouvy, baví se o rodinných tradicích a hodnotách, stráví spolu svatební noc a poté jsou
od sebe brzy ráno odloučeni povolávacím
rozkazem. Muži odcházejí do kopců připravovat diverzní akce, ženy prchají s dětmi
před gestapem a zakládají v lese tábor, kde
udržují oheň, vaří polévku a čekají na návrat
svých mužů. S napětím čekají, pro koho postaví kříže, čí dítě nepřežije tvrdé podmínky
v lese…) Dramaturgický střih – po poklidném dni měli být účastníci vystaveni momentu překvapení a začít další den v pět hodin ráno přímým nástupem do zmíněné hry
Válečník; v průběhu celého semináře jsme
statičtější programové bloky prokládali zážitkovými venkovními hrami, které sloužily
k vyvětrání mozků a k hernímu tmelení skupiny; každý večer byla uvedena vtipná tečka
v podobě Kritického klubu – program mírně parodizující erudované televizní pořady,
v němž instruktoři v rolích zahraničních
odborníků kritizují (své vlastní) nedostatky
a chyby z průběhu uplynulého dne semináře. Odbornostní vyváženost – hlídali jsme,
aby žádný den nebyl odborně předimenzovaný nebo naopak příliš chudý. Rámec kurzu – jako otvírák jsme vytvořili premiérovou
hru Pátý element, která měla za cíl spustit
proces utváření účastnické skupiny pozvolným a příjemným způsobem a která navíc
obsahovala silnou sebereflexní část, v níž si
každý účastník sumarizoval své dosavadní
instruktorské znalosti a dovednosti a poté
si definoval konkrétní zakázku v oblasti psychické bezpečnosti pro Psychoseminář. Zavírákem pak byla druhá část programu Pátý
element, při které účastníci vyhodnocovali
naplnění zakázky a pojmenovávali svůj odborný posun, k němuž na semináři dospěli.
Do zbylých oken scénáře zapadly další odborné bloky podle jejich návaznosti a odbornostní vyváženosti. V kupě shromážděných
zážitkových programů jsme navíc hledali takové, které by souvisely s některými odbornými tématy – tomu odpovídalo např. zařazení Map duševní krajiny – sebereflexního
výtvarného programu, který kromě seznámení v rámci skupiny posloužil zároveň jako

příklad diagnostického programu, k němuž
jsme odkazovali v následujícím odborném
bloku „diagnostika účastníků“. Naopak některé zážitkové hry absolutně nesouvisející
s odborným obsahem semináře byly zvoleny záměrně, aby mysl účastníků na chvíli zaměstnalo něco úplně jiného. Celkově mělo
být docíleno relativně vyváženého poměru znalosti / dovednosti / zážitek. Zároveň
jsme v odborných blocích nechtěli účastníky zahltit teorií a naopak chtěli dát co nejvíce prostoru nácviku dovedností, protože
praktickou zkušenost považujeme za zásadní. Abychom zachovali rovnováhu znalostí
a dovedností, padlo rozhodnutí k napsání
skript, která by obsahovala o něco více teoretických informací, než jsme hodlali poskytnout na semináři samotném, a která by
sloužila k samostudiu. Ve scénáři jsme si
různobarevně označili čistě zážitkové programy a odborné bloky, ve kterých se kombinovaly znalosti a dovednosti. Příslušelo
každému garantovi odborného tématu, aby
posoudil míru nezbytných teoretických informací nutných k znalostní vybavenosti
účastníků a míru praktického tréninku, který by tyto znalosti pomohl vštípit vlastní
zkušeností. Vlastní zkušenost účastníků
byla ústředním motivem Psychosemináře.
Kromě zkušeností nabízených seminářem
(zážitkové programy, praktické tréninky)
mělo být pracováno i se zkušeností účastníků z jejich dosavadního instruktorského
života. Do programu jsme proto zařadili
pravidelné Bálintovské skupiny, v nichž každý účastník dostal prostor pro přednesení
svého osobního tématu (problému) z oblasti vlastní instruktorské práce a získal náhled
(jiné úhly pohledu, rady, možnosti řešení
atp.) na své téma od ostatních kolegů. Důležitým prvkem Psychosemináře byly i jeho
tzv. vychytávky. Nechali jsme např. vyrobit
pro všechny účastníky dárky v podobě kapesníků s natištěným schématem postupu
krizové intervence. Nazvali jsme je „kapesníKI“ (KI – zkratka krizové intervence) a předali se slovy: když nic nepomáhá a účastník
stále brečí, nezbývá než zapůjčit kapesníKI.
Dále jsme na kurz pozvali hosta – psycholožku Linky důvěry.

Zpracování odborných témat
Po metodicky funkčním sestavení scénáře
celého semináře je potřeba vymyslet konkrétní obsah jednotlivých programových
bloků. Opět existuje několik způsobů, jak
na to. Lektorský tým může společně stanovit cíle jednotlivých programů a jejich odborní garanti je pak naplní obsahově, nebo
je možné společně pouze nahodit rozmezí
odborného obsahu daného bloku a garant
sám si stanoví jeho cíle a podle nich zpřesní
i obsah. Finální obsahová podoba programového bloku však vzniká až v interakci
s účastnickou skupinou, která ji do jisté
míry také ovlivňuje. Odborný garant v tuto
chvíli připravuje obsah svého bloku v souladu s jeho tematickým vymezením a jeho cíli.
Měl by opět stanovit, v jakém poměru budou namíchány znalosti / dovednosti / zážitek, a to nejen v souvislosti s metodickými
kategoriemi, ale i v závislosti na časovém
umístění programového bloku v daném dni
i ve scénáři jako celku. Při plánování konkrétních činností by měl brát v úvahu také
předpokládanou psychickou i fyzickou kondici účastnické skupiny a obsah a činnosti
předcházejícího programu.
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 Příklad z Psychosemináře 2008
Vrátím se k tematické oblasti „prevence psychických poranění“. Odborný garant zpracoval výchozí zadání následovně: Po představení tématu jako celku hovořil na úvod
o bezpečnostních standardech Outward
Bound tak, že je rozčlenil do kategorií „co
na kurzu rozhodně ANO“ a „co rozhodně
NE“, jednotlivé body napsal na barevné karty
(ANO – zelené, NE – červené), postupně je vylepoval na stěnu a každý okomentoval a doplnil příkladem. Poté předal slovo dalšímu
lektorovi, psychologovi, který hovořil o psychopatologii osobnosti účastníka. Po tomto
úvodu následoval praktický workshop „práce se scénářem“, při němž byli účastníci rozděleni do čtyř týmů po šesti lidech. Simulovali tým jednoho z prázdninovkových kurzů,
který se sešel na druhé přípravné schůzce.
Cíle, zaměření kurzu a účastnickou skupinu
určil text z propagační skládačky PŠL. Tým
se sešel nad scénářem s již umístěnými velkými programovými bloky – výsledkem práce jejich první schůzky. Úkolem bylo umístit
do scénáře kurzu čtyři další programy, dva
z nich psychicky velmi náročné. Všechny
týmy měly stejné zadání. Po samostatné práci za občasné konzultace lektora proběhla
prezentace všech týmů a připomínkování
ze strany ostatních účastníků i odborného
garanta. Lektor setkání uzavřel zamyšlením
nad instruktorskou etikou, konkrétně nad
hranicí motivace a manipulace účastníků,
a představení škály „výzva versus bezpečnost“ zážitkových programů.
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Prověření v praxi a inovace
Po pečlivé metodické přípravě už nezbývá nic jiného, než prověřit model v praxi.
V průběhu realizace je dobré zaznamenávat veškeré připomínky, které přicházejí
z účastnické skupiny, a podněty, které vyvstávají v hlavách realizačního týmu, aby
bylo k čemu se vracet při závěrečném hodnocení semináře, kdy jsou již konkrétní postřehy zastíněny zážitky a vyčerpáním týmu.
I při sebelepším plánování a detailní přípravě se vždy objeví něco, co se dá udělat lépe
nebo jinak. Aby nezůstalo jen u postřehů
na papíře, je dobré podpořit inovaci semináře jeho další realizací. Proto plánujeme
Psychoseminář 2009. Těšte se.

Kdo je za mě
zodpovědný?
Mnohdy svými kurzy, programy a jejich následnými rozbory se skupinovou zpětnou
vazbou otevíráme účastníkům prostor pro
jejich vlastní rozvoj, přebírání zodpovědnosti za vlastní jednání a rozhodování, hledání
sebe sama a svých hodnot. Nakolik je to práce zodpovědná, či se z hlediska naší odborné kompetentnosti pouštíme na tenký led,
může být otázkou. V rámci tohoto tématu
jsem oslovila MUDr. Vladimíra Vogeltanze,
který je vystudovaným lékařem s dlouholetou praxí na ORL, ale po období silných pochybností o účinnosti léčebných prostředků
oficiální medicíny vystoupil z lékařské komory a vydal se hledat vlastní cestu. Přes lidové
léčitelství a celostní medicínu nakonec našel
své místo v etikoterapii. Dnes pořádá množství přednášek, vede individuální terapie,
připravuje víkendové i celotýdenní semináře.
Přestože při své práci nevyužívá zážitkové
pedagogiky jako takové, pracuje se skupinovou dynamikou, aktivním zapojením účastníků a zpětnou vazbou. Struktura jeho seminářů je následující: Každý z účastníků dostane
prostor pro to, aby představil sebe a svou životní situaci. Poté získává na základě svého
projevu zpětnou vazbu od skupiny. Na závěr si bere slovo Vladimír Vogeltanz, který
ve většině případů velmi přesně pojmenuje
nejcitlivější místa, se kterými by měl dotyčný
sám nadále pracovat. Jako třešničku na dortu pustí každému z účastníků na závěr bloku,
který je mu věnován (1–2 hodiny), skladbu
s českým textem, která dodá situaci ještě
další rozměr. Trefnost, s jakou vybírá jednotlivé skladby, je někdy až zarážející. Při delších akcích prokládá program společnými

Petra Drahanská
Vladimír Vogeltanz

výlety na duchovní místa či místa se silnou
energií. V rámci závěrečného večera požádá
každého, aby si připravil pro ostatní krátký
výstup (přednesl vlastní text, zazpíval píseň
či představil jinou svoji dovednost). Netřeba
dodávat, že pro mnohé je právě tato chvíle
těžkým vykročením z komfortní zóny. I když
Vladimír Vogeltanz přichází pravděpodobně
z jiného prostředí než většina lektorů a instruktorů zážitkových akcí, lze hledat při vedení programu množství názorových paralel.
Na otázku, jak vnímá poměr zodpovědnosti
mezi účastníkem semináře a jeho lektorem
a pozitivní či negativní dopad programu
na rozvoj člověka, sepsal následující řádky,
vycházející z příkladu vztahu nemocného
člověka a lékaře:
Už samotná filosofie léčebné aktivity jedněch (mocných) v životech druhých (nemocných) je scestná. Vedla až k fatální pasivitě dnešního nemocného člověka. Žijeme
v pohodlné nezodpovědnosti a závislosti.
Zodpovědnost za nás převzal nepostradatelný lékař a jeho lék (lékařsko‑farmaceutický
komplex). Přitom už v roce 1931 MUDr. Ctibor Bezděk, zakladatel etikoterapie, řekl: Ve
skutečnosti by měl vlastně každý nemocný míti sám schopnost soustřediti všechny
své duchovní síly ve směru svého uzdravení. A jaká je naše skutečnost?
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Stalo se zvykem v nemoci vyhledat na zdraví
vyčleněného odborníka: na tělesno lékaře či
léčitele, na duševno psychiatra, psychologa
či terapeuta, a pomyslí‑li se vůbec v ustálených, do hmoty zabudovaných společenských obyčejích na duchovno, pak kněze,
šamana, gurua apod. Stalo se dokonce i psaným pravidlem, že tento člověk zodpovídá
za zdraví nemocného, za to, jak on se cítí…
Cítíte ten protimluv? Přijme‑li pasovaný odborník na životy druhých tuto zodpovědnost,
obětuje ve službě druhým celý svůj život.
Bylo to jeho úkolem, nebo je to svým způsobem pohodlný zvyk? Dojde‑li k vyléčení či
potlačení příznaků nemoci pomocí operace,
silných medikamentů či silou terapeuta, je
to pro nemocného potvrzení (ubezpečení),
že on nemusí ve svých návycích nic měnit.
Nemusí jít do kontaktu se svou duší – obnažit nejproblémovější, nejcitlivější oblast života duše ve hmotě a vyřešit mnohdy úkol, pro
který si duše přišla a na nějž ji nemoc upozorňovala. Je to velké ulehčení, ale za cenu
neodžití, odkladu, a zkouška se bude tudíž
opakovat. Kdo je pak odpovědný za takové
životní zdržení? Je to skutečná pomoc? Lékařství, které zachovává jak zvyk osobnostní
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(hierarchické) nadřazenosti a nadřazenosti
hmotných prostředků nad duchovními apod.,
se stává přežitkem uplynulého gabrielského
období. Ale úkolem nynějšího michaelského
období je zduchovnění, napřímení, samostatnost, vlastní pravdivost, každý má schopnost
spojení s duchovním světem. Dokud člověk
nepřevezme zodpovědnost do svých rukou,
je stále závislý a nesamostatný, tedy: ne
‑mocný. Dnešní lékař by měl postupně opustit nedůstojné místo, které zaujímá v životě
nemocného, aby důstojné místo ve svém životě konečně mohl zaujmout ten, kterému
patří – dotyčný dosud ne‑mocný. Úkolem
doby je dle mého mínění vrátit zodpovědnost
tomu, komu patří. Vrať se k sobě a k Bohu.
To je teprve skutečná humánní medicína – léčebně preventivní péče o člověka jím samotným. Přijetí vlastní zodpovědnosti sám sobě.
Aby mohlo dojít k proniknutí pevných hrází
pohodlného zvyku, musí být obnažena duše.
Musí být ochota naslouchat nitru a svobodná vůle s objeveným také ve hmotě něco
udělat. K tomu člověka dotlačí tíže okolností
zvenku nebo tlak ducha zevnitř.

Rozhovor
s Vladimírem Vogeltanzem
Vladimíre, tvůj názor je jasný, pro mnoho
lidí jistě kontroverzní, a přitom sám vedeš týdenní kurzy, na které přijíždí až třicetičlenná skupina, kterou musíš nějakým
způsobem řídit. Jak uvádíš tento přístup
do života?
Já na to neumím úplně odpovědět, protože
pracuji pokaždé trochu jinak a autenticky
pro danou situaci. Někdy převáží moje racionální část a vedení má jasnou strukturu
a řád vyplývající z praxe či nastudované literatury, ale někdy – z ničeho nic – přijde
paprsek úplně odjinud a řeknu vtip, někoho
pohladím, dlouze mlčím nebo udělám něco,
co není nikde v žádném scénáři a nelze to nikoho naučit. Celkově však vycházím z toho,
aby mluvil především ten daný člověk, aby
on byl aktivní, aby on něco dělal. Já tam
nejsem vůbec podstatný. Ve většině případů také na moje semináře přijíždějí lidé,
kteří již tuší, že půjdou s kůží na trh a chtějí slyšet pravdu na svoji adresu. Na rozdíl
od běžných lidí, kteří jsou zabarikádovaní
spoustou obranných mechanismů jenom
proto, aby k nim pravda nepronikla, protože by bolela.
Jak se ti toho podařilo dosáhnout?
Napsal jsem dvě knihy a patnáct let vedu
přednášky, z nichž lidé přicházejí. Mluvím
stále o tom jednom zásadním – že člověk
musí sám. K etikoterapii nikdo nepřijde náhodou. Já se vždy objevím nebo lidé se u mě
objeví přesně ve chvíli, kdy se začne dít to,
co je styčným bodem pro obě strany. Ve většině případů je to v situaci, kdy člověk zjistí, že postaru už to nejde, chce začít nově,
ale ještě neví jak. V tu chvíli se nabízí právě
etikoterapie.

Nestalo se ti někdy, že jsi narazil na člověka, který mohl mít pocit, že ho tlačíš někam do příliš neznámých vod?
Když už jsem začal s tím racionálním a iracionálním přístupem – mám asi 15 systémů, kterými nahlédnu a kontroluji, kde
se ten člověk právě nachází. Musí fungovat
duchovní zákony – stejné přitahuje stejné.
Nemůže to být tedy člověk, který je diametrálně někde jinde než já. Další je například
zákon tíže, zákon toho, že co zasejeme, to
také sklidíme – tohle všechno mi člověka
vymezí na jakési mapě. Vystřeluji různé šípy,
které se začnou protínat v jednom problematickém místě, čímž si jej objektivizuji. Navíc pak vstupují do hry ještě ostatní ze skupiny, kteří většinou také svými komentáři
potvrzují přesně ten moment, na kterém by
měl člověk začít sám pracovat. Pak je to objektivní pravda, které se – ať už někoho tlačí nebo netlačí – nevyhneme. Ta pravda nemusí být například nic jiného, než že je ten
člověk nesebevědomý. To je navíc ve většině
případů prapůvod veškerých problémů –
strach, že nejsem dost dobrý.
Když se vrátím zpět ke skupinové práci,
jaké jsou hlavní cíle, které sleduješ?
Nejprve se snažím vybudovat ve skupině
pocit pospolitosti tak, aby to byla skutečně
komunita a nikoliv pseudokomunita. Snažím se vytvořit prostor pro kamarádství.
Přeji si, aby byli účastníci ochotni vzájemně
jeden za druhého bojovat, a aby si dočasně
vytvořili vůči okolnímu světu postoj – toto
jsme teď my a patříme k sobě. Druhým důležitým aspektem mé práce je potřeba vybudovat kázeň. Trvám například na včasných příchodech a na společné domluvě.
Protože ve chvíli, kdy do skupiny vstoupí
nějaká těžká energie, něco se stane, nebo
ji tam někdo vnese svým příběhem, tak musím vědět, že lidé nezačnou opouštět židle.
Může se stát, že je práce únavná, zdlouhavá, až nudná. Někdo si odskočí, druhý si jde
pro čaj, a najednou chybí pět lidí. To nelze.
Musím mít kázeň lidí tak zmapovanou, aby
palisáda skupiny, která chrání zranitelné
centrum jednotlivců, byla pevná. Jakmile
několik lidí chybí, může přijít průvan a temno. Shrnu‑li to, je potřeba utvořit pevnou
a kázeňsky ukovanou partu.
Metoda

55

Není tedy právě toto součástí tvé zodpovědnosti – takovou partu vybudovat?
Je, ale záleží to stejně na lidech. Já to nabízím jako možnost, za kterou si jdu. Když
například řeknu, že se sejdeme v půl, jsem
tam v půl. Když řeknu, že nebudeme z místnosti odcházet víc jak po jednom, tak neodejdu, když už někdo chybí. Mám zkušenost,
že když je vybudována tato soudržnost, aby
se lidé například vzájemně prolínali i bez
ohledu na mě, tak je zajištěno, že to bude
funkční. Kdežto když bude skupina sbírkou
cizorodých individualit, které se nechtějí o nic dělit, ani o své příběhy, tak nikdy
nemůže vzniknout prostor pro pocit důvěry, ve které by měl někdo chuť se jakkoliv
obnažovat, a ve které by bylo možno také
něco získat.
A jak toho tedy docílíš?
Já prostě věřím tomu, že přijedou přesně ti
lidé, kteří tam mají být, že se otevře přesně
to téma, které většina z nich skutečně prožívá, že se odváží být pravdiví, a že byli svedeni z vyšších důvodů přesně ti, kteří to potřebují – včetně mě samotného. Já se z toho
nesmím vylučovat. A ve chvíli, kdy se otevře
první člověk a ostatní začínají naslouchat,
dozvídají se nejen to, co jim ten člověk říká
o sobě, ale především to, co jim ten člověk
říká o nich samotných. Tento princip se snažím vysvětlit hned v úvodu, kdy stručně představuji způsob práce a zásady etikoterapie.
Seminář dává příležitost posunout se v daném modu o kousek dál. Skupinová práce
dodává pocit, že v tom člověk není sám.
Získá tam kumulované potencionální síly
k tomu, aby učinil rozhodnutí, které by sám
třeba odkládal nebo se ho vůbec neodvážil.
V tom je ta síla, že člověk nabude přesvědčení, že už konečně hne se svým životem.
Jestli to však nakonec udělá, je na každém
zvlášť. Je to moje zodpovědnost?
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Říká se, že největším uměním při práci
s lidmi je schopnost klást dobré otázky. Dá
se to někde naučit? Kde ses to naučil ty?
Jsem třicet let doktor a částečně tedy vycházím z umění anamnézy, i když je to hodně zjednodušené. Ale ten hlavní moment je
naučit se zpasivnět a dát tím obrovský prostor pro aktivitu druhého člověka. Otázky
používám až jako hodně pozdější metodu.
Mnohem hodnotnější je, když člověk mluví
spontánně sám. Například v individuálním
sezení, když dám někomu prostor hodinu
a půl mluvit, tak si často – aniž já promluvím – přijde na nejvíc věcí. Sám sebe slyší
říkat své myšlenky, které se utřídí, zapadnou, a on děkuje a odchází. Já jsem neřekl
jediné slovo. Ale ta moje pasivita nespočívá
v nečinnosti. Já jsem tam v tu chvíli pro něj,
naslouchám, a on ví, že je mu věnována stoprocentní pozornost. To je tajemství zpovědi. Jde především o upřímný zájem.
Může tedy z tvého pohledu na věc existovat
situace, ve které někdo někoho negativním
způsobem ovlivňuje? Nebo je to vždy otázkou toho, jestli se dotyčný nechá ovlivnit?
Každý dospělý svéprávný člověk je na prvním místě zodpovědný sám za sebe. To je
základní premisa. Já si mohu vykládat, co
chci, ale on má povinnost si zrevidovat,
s čím jeho bytost souhlasí či nesouhlasí.
Dokázal bys tedy shrnout, co na svých kurzech s lidmi děláš?
Nabízím jim prostor, aby se mohli otevřít
a nechat si v bezpečném prostředí odzrcadlit, kdo vlastně jsou.
Děkuji za rozhovor.
Za Gymnasion otázky kladla
Petra Drahanská

Dotace –
jak na ně?
Téma tohoto čísla Gymnasionu prostupuje
různá podoba či využití peněz. Je snadné
peníze utrácet, když máte nápady, mnohem
těžší však je peníze získávat pro projekty,
které považujete za životaschopné. Jelikož
se již 6 let profesionálně věnuji právě této
činnosti, a to pro různé organizace, firmy či
města, ráda se s vámi podělím o některé zásady, tipy a náměty pro přípravu vašich projektů. Jelikož mezi vámi budou pravděpodobně tací, které zajímají projekty převážně
vzdělávací (financované většinou z Evropského sociálního fondu), ale i tací, kteří
třeba chtějí zrekonstruovat či vybudovat
školicí středisko, skautskou základnu nebo
najít nové využití pro chátrající památku, informace v tomto článku se vztahují na oba
typy projektů.

Barbora Hrdinová

ekonomika
dramaturgie

Zvládnu to sám?
Velmi často se mě lidé, kteří mají zajímavý
nápad a chtěli by na něj získat dotaci, ptají,
zda je nutné pro přípravu žádosti o dotaci
využít služeb poradenské agentury, nebo
celé dotační martyrium zvládnou sami.
Z mé zkušenosti vyplývá, že pokud žádáte
o menší grant (cca do 0,5 milionu Kč), který lze financovat z krajských, městských či
nadačních peněz (tedy ne ze strukturálních
fondů EU) a délka projektu nepřesáhne cca
půl roku, nejlepším zpracovatelem projektu
jste vy sami. Nejlépe rozumíte potřebě organizace, kterou zastupujete, a zároveň formulář na tyto typy projektů bývá podstatně
jednodušší než formuláře velkých dotačních
programů, financovaných ze strukturálních
fondů EU. Může se jednat např. o projekt
dovybavení učeben interaktivními pomůckami, uspořádání setkání mládeže, dotace
na jeden konkrétní zážitkový kurz apod.
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Pokud však váš záměr nabude větších rozměrů co se aktivit, rozpočtu, času či počtu
projektových partnerů týče, velmi bych doporučila buď projekt zkonzultovat se specializovanou poradenskou firmou, nebo si ho
přímo u této firmy zadat. Ano, něco vás to
bude stát, ale vyvarujete se tak např. vyřazení projektu z formálních důvodů. Chtějte
po poradenské firmě doložku, že pokud bude
projekt právě z těchto formálních důvodů vyřazen, neplatíte nic. O váš projekt v případě
zpracování poradenskou firmou tak bude
plně postaráno, od formulování prvotní projektové myšlenky, zajištění partnerů, sestavení rozpočtu, provedení všech potřebných
ekonomických analýz (jak projektu, tak vaší
organizace), sestavení reálného časového
harmonogramu, sestavení analýzy rizik a reálného nastavení tzv. monitorovacích ukazatelů1 po kompletaci všech povinných i nepovinných příloh. Dobrá poradenská firma
se o váš projekt stará i po odevzdání žádosti,
tzn. váš projekt sleduje v procesu hodnocení
a zajistí doplnění požadavků, které si vyžádá
poskytovatel dotace. Proč taky ne, na schválení projektu závisí provize firmy ze získané
dotace, tedy její zisk. A jak poznáte dobrou
poradenskou firmu? Neměla by vás do projektu za každou cenu nutit, měla by vám

sdělit všechna pro i proti realizaci projektu
financovaného z evropských dotací i za tu
cenu, že vás jako klienta ztratí. Je to férové
jednání, které se do budoucna vyplatí. Pokud
jste ovšem prošli alespoň školením k přípravě grantů a zejména školením od vyhlašovatele dotace, zkuste projektovou žádost sestavit sami a pouze případné složitější analýzy
zkonzultujte. Pokud se ve vás objeví budovatelské touhy a rádi byste např. přestavěli starý pivovar na ubytovací a vzdělávací centrum,
zrekonstruovali skautskou základnu či chtěli
opravovat kulturní památku, do projektového týmu si kromě poradenské dotační firmy
přidejte ještě dobrého architekta, stavbyvedoucího a ekonoma. Odborné informace
od těchto lidí budou nezbytnou podmínkou
kvalitně zpracované dotační žádosti. Nemluvě o tom, že tyto investiční projekty vyžadují
mnohonásobně delší dobu přípravy – k projektové žádosti musíte mít hotovou veškerou
stavebně‑technickou dokumentaci k objektu,
schválené územní řízení a nejlépe i schválené stavební povolení. A to nějaký čas trvá
(půl roku až rok příprav). Takže máte nápad,
projekt připravujete sami nebo s poradcem
a chcete, aby váš projekt byl bez chyb a měl
velkou šanci na schválení. Na co si dát pozor
především?

1 Monitorovací ukazatel – závazný ukazatel, k jehož naplnění se projektem zavážete, např. díky projektu bude
vytvořeno 5 pracovních míst, vytvořeny 3 metodiky vzdělávacího programu, bude vyškoleno 98 účastníků.
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Jsou lidé, kteří při žádosti o dotaci volí přímočařejší přístupy. Jak úspěšná byla tato metoda,
o tom více v článku na straně 79. | foto z archivu Mariana Pally

V čem se v žádostech o dotaci
nejčastěji chybuje?
Výběr nejčastěji zmiňovaných chyb a problémů při hodnocení žádostí z pohledu
jak poskytovatele dotace, tak hodnotitelů. Více najdete na webech vyhlašovatelů
dotace, v sekci FAQ, dále např. na www.
jihovychod.cz/cs/pro‑zadatele/uspesna
‑cesta‑k-projektu nebo www.msmt.cz/eu/
faq‑casto‑kladene‑otazky.
 Chybí jasná odpověď na otázku,
PROČ má být váš projekt podpořen
z veřejných prostředků.
Často jste totiž tak uchváceni vlastní myšlenkou (tuto památku chci opravit, chci vybudovat vzdělávací a volnočasové centrum,
chci vytvořit vzdělávací program pro všechny středoškoláky…), že zapomenete na to,
zda po vašem výstupu bude nějaká reálná
poptávka. A právě zhodnocení a reálný odhad poptávky po výstupu projektu chce slyšet hodnotitel.
 Nepřečetli jste si pořádně
všechna pravidla, která se váží k dotaci
(mezi základní dokumenty patří Výzva
k předkládání projektů, Příručka pro příjemce, Příručka pro žadatele, Metodické
pokyny umístěné na stránkách daného
programu). Při čtení těchto pravidel a pokynů nezapomeňte na poznámky pod čarou,
na odkazy uvedené v závorkách, a dokonce
ani na on‑line diskuze k danému programu.
U jednoho podaného projektu nám např.
poskytoval dotace poslal žádost o přepis
rozpočtu do jiného formátu, než ve kterém
byl rozpočet podán, a na dotaz, jak jsme
měli vědět, ve kterém formátu rozpočet
chtějí, nám bylo sděleno, že tato informace je uvedena ve FAQ (často diskutovaných
otázkách) v on‑line internetové diskuzi
na jejich stránkách.

 Rozpočet projektu je podhodnocený
nebo naopak nadhodnocený.
Pro určení výše např. osobních nákladů už
u řady programů existují doporučená pravidla a limity (např. maximální měsíční hrubá mzda manažera projektu, technického
pracovníka, hodinová sazba lektora atd.),
existují také doporučené limity pro nákup
kancelářské techniky, a když stavíte či rekonstruujete, měli byste se řídit ceníkem
stavebních prací. Hodnotitelé mají možnost
navrhnout krácení rozpočtu vašeho projektu, tudíž se nijak nevyplácí rozpočet uměle
navyšovat.
 Chybí některé povinné přílohy
k žádosti o dotaci nebo přílohy
vykazují formální chyby.
Dávejte si pozor na razítka, podpisy, způsob svázání žádosti a příloh, data platnosti
některých dokumentů. Raději přílohy zkonzultujte s pracovníkem vyhlašovatele dotace, abyste nemuseli nějakou zbytečnou maličkost doplňovat až v procesu hodnocení.
Pracovník vyhlašovatele dotace je sice povinen vám dát možnost tyto chyby napravit,
ale můžete být na dovolené, nestihnete si
přečíst žádost o doplnění, a na dodání opravených dokumentů máte např. 7 pracovních
dní, jinak je žádost vyřazena.
 Projekt není dostatečně logicky
i formálně provázán.
Veškerá data, počty či náklady musí být
v různých částech žádosti uvedeny stejně,
tzn. nesmí vzniknout dojem, že sami máte
v projektu tak trochu chaos. Pokud někde
v žádosti projektu napíšu, že na mém projektu bude pracovat cca 10 lektorů a pak
jich v nákladech uvedu 12, je to chyba
a upozorňuje na nepropracovanost projektu. Stejně tak se často chybuje v uvedení
data zahájení či ukončení projektu či v termínech jednotlivých aktivit, na které se vás
žádost ptá na více místech.
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 Realizační tým a kompetence
jednotlivých členů týmu nejsou
dostatečně popsány.
Přiložte k projektu profesní životopisy členů
projektového týmu, pokud to žádost o dotaci umožňuje, vyzdvihněte jejich zkušenosti, zejména s realizací grantových projektů.
Pokud cítíte, že váš projektový tým není odborně či realizačně plně zastřešen, dejte si
práci tyto osoby najít. I nedůvěryhodnost
projektového týmu vám může značně snížit
šance na získání dotace.
 Špatné či nedostatečné
ekonomické analýzy projektu –
zejména vyžadované u investičních projektů (stavba, modernizace, rekonstrukce).
Ekonomické analýzy, kvantifikované přínosy
projektu, predikce finančních toků projektu
v době jeho udržitelnosti (5 let od skončení projektu) jsou čím dál častější povinnou
součástí projektové žádosti. Tyto analýzy,
pokud jsou pro žádost o dotaci nezbytné,
doporučuji nechat zpracovat odborníkem
(ekonomem), pokud ve vaší organizaci takového člověka nemáte.

 Pozor na výběrová řízení.
Řada žadatelů o dotaci je netrpělivá a i když
se výsledky žádosti dozví cca za půl roku
od jejího podání, začne realizovat projekt
mnohem dříve. Tuto variantu ze zkušenosti
moc nedoporučuji, protože se jednak v průběhu schvalování žádostí může změnit metodika realizace projektů (v českých podmínkách se tento jev děje velmi často), žadatel,
který se právě vzpamatoval z administrativního martyria podání žádosti, ještě nemá
načteny všechny informace ke správné realizaci projektů a může tak udělat řadu chyb.
Zejména se jedná o velmi přísnou metodiku
vztahující se k otázce výběrových řízení, kdy
ve většině případů (cca od 100 000 Kč nahoru) musíte pro dodávku služeb či prací
oslovovat minimálně 3 potenciální dodavatele, vyhlásit toto výběrové řízení na speciálních webech atd. Průběh výběrového řízení
je vedle publicity jedním z nejsledovanějších
prvků projektu ze strany poskytovatele dotace! Kontroly jdou až tak daleko, že po vás
chtějí ukázat obálku se známkou a datem
odeslání nabídky od dodavatele do vašeho
výběrového řízení.

doporučené web stránky
 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost:
www.strukturalni‑fondy.cz/oplzz
 Program Mládež v akci:
www.mladezvakci.cz a www.msmt.cz/mladez/program‑mladez‑v-akci
 Nadace Partnerství:
www.nadacepartnerstvi.cz
 Česko‑německý fond budoucnosti:
www.fondbudoucnosti.cz
 Nadace Via:
www.nadacevia.cz
 Visegrad fund:
www.visegradfund.org
 Programy z Evropského sociálního fondu:
www.esfcr.cz
 Nadace Vodafone:
www.nadacevodafone.cz
 Nadace ČEZ:
www.nadacecez.cz
 Nadace Terezy Maxové:
www.nadacetm.cz
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Na co je možné žádat dotace?
Zpočátku se zdá, že téměř na všechno. Ale
přiměřenost vašeho projektového záměru určitě konzultujte buď přímo s poskytovatelem
dotace, nebo s poradenskou firmou. Tato rešerše je většinou zdarma, takže nic neriskujete. Velmi důležitým prvkem, který rozhoduje
o tom, zda je váš projekt vhodný k financování z konkrétního grantového programu, není
jen charakter a cíl projektu, ale také:
 Charakter žadatele (právnická × fyzická
osoba, soukromý subjekt × nezisková
organizace × veřejný subjekt)
 Historie organizace (ve většině programů je požadována minimálně dvouletá
historie, prokázaná finančními výkazy
a zprávami z realizace projektů)
 Dobré finanční zdraví organizace
(existuje webový nástroj, kde je možné
finanční zdraví spočítat dopředu, např.
www.jihovychod.cz/cs/pro‑zadatele/
aktualni‑vyzvy/financni‑a-ekonomicke
‑hodnoceni‑projektu nebo www.nuts2strednimorava.cz/page/2193.analyza
‑nakladu‑a-prinosu/)
 Místo realizace projektu (Praha má speciální režim dotací, dále existují jiné programy pro projekty realizované v obcích
pod 2 000 obyvatel atd.)
 Počet zaměstnanců (týká se projektů
pro soukromé firmy, kde jsou podporovány převážně jen malé a střední podniky, tedy firmy s maximálním počtem
250 zaměstnanců)

Pokud jste tedy úspěšně prošli tímto formálním sítem, pak je možné z oblasti zážitkové
pedagogiky žádat o dotace jak na projekty
tzv. měkké (vzdělávání zaměstnanců, studentů, učitelů, lektorů; výměnné programy
mládeže; sportovní a kulturní akce; tvorba
příruček, metodik či skript; realizace nového vzdělávacího programu atd.), tak na projekty tzv. tvrdé (rekonstrukce a rozšíření
prostor pro vzdělávání či volnočasové aktivity; oprava kulturních památek za nějakým
novým účelem využití; výstavba prostor pro
sociální využití a další). Pro lepší formulování vaší projektové myšlenky doporučuji
stáhnout si formulář projektového záměru,
který vás přehledně a jasně provede základními otázkami, na které je potřeba dát si
jasnou odpověď, než se pustíte do martyria
zvaného dotace.

Aktuální nabídka
Na závěr uvádím aktuální nabídku seminářů pro žadatele o finanční podporu pořádaných MŠMT Ing. Lenky Menclové (lenka.
menclova@msmt.cz), v rámci kterých se žadatelé seznamují s tím, jaké projekty mohou
do oblasti podpory podávat (byla vyhlášena
21. července 2008 – viz www.msmt.cz/eu/
nove‑vyzvy), jaké jsou cílové skupiny, kolik
peněz je zde alokováno. Jsou jim poskytnuty
informace, jak mají vyplňovat svoji projektovou přihlášku v systému BENEFIT7, jaké náležitosti má žádost mít, aby prošla formální
kontrolou atd. Informace o seminářích jsou
k dispozici na www.msmt.cz/eu/seminare
‑pro‑zadatele‑o-financni‑podporu‑z-op‑vk
‑prioritni‑osa‑1-pocatecni‑vzdelavani

anketa

Mají peníze vliv na účinnost programů v rámci zážitkové pedagogiky?
ANO. Vyšší rozpočet na konkrétní akci se stanovenými cíli nad určitou úroveň umožňuje
zařadit různé follow‑up aktivity (koučink, týmový koučink, akční plány apod.). Současně
vyšší rozpočet umožňuje připravit delší nebo
navazující kurzy, které umocňují efekt.
Jan Marek, ředitel a jednatel společnosti
Outward Bound – Česká cesta, s.r.o.

ANO. Z vlastní zkušenosti vím, že realizace výuky na principu zážitkové pedagogiky určité
investice vyžaduje, např. náklady na pobytové
kurzy, pořizování pomůcek od papírů přes karimatky až po lano apod.. Na druhou stranu je
třeba dodat, že i s pastelkou a papírem v ruce
lze docílit plnohodnotného – didakticky účinného zážitku, aniž by to pořádající instituci
muselo stát tisíce.
Michal Svoboda, pedagogika osobnostně
sociálního rozvoje
Metoda
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Základní tipy
a triky
fundraisingu

Jana Ledvinová
Bára Hrdinová
ekonomika

Rozhovor s Janou Ledvinovou

Čím se nyní zabýváš, co je náplní tvé práce,
kde pracuješ?
Mým úkolem je pomáhat různým nevládním organizacím v jejich rozvoji, zejména
pak v rozvoji jejich zdrojů. Mám klienta
v Jordánsku, kde společně sháníme peníze
na provoz veterinární nemocnice. Pracuji
i se dvěma nadšenci z Arménie, kteří se rozhodli rozvíjet ekologickou výchovu a ochranu životního prostředí v Arménii. V Estonsku pracuji se skupinou ochránců zvířat,
která spravuje síť útulků a dobrovolníků,
propaguje ochranu zvířat v televizi a lobuje
v parlamentu. Hodně také pracuji se školiteli z různých zemí a snažím se jim předávat
to, co jsem se naučila v Prázdninovce. Takže
doslova lítám po světě a snažím se pomáhat, jak to jde.
Můžeš prozradit základní tipy a triky
fundraisingu?
Fundraising není nic složitého. Když jste
přesvědčeni o tom, co děláte, když víte, kolik na to potřebujete peněz a kdy, tak peníze získáte. Zbývá jen najít ty, kteří jsou
o užitečnosti vašeho konání také přesvědčeni a získat jejich zájem. Nesmíte myslet
v první řadě na peníze, ale na své dárce,
na to, jací jsou lidé, jaké jsou jejich hodnoty
a co je baví. Ve fundraisingu neplatí, že ti,
co mají hodně peněz, dávají nutně víc než
ti, co je nemají. Každý, ať bohatý či chudý, dá peníze jen na to, o čem je přesvědčen, a tomu, komu věří. Proto fundraising
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ve své podstatě není o získávání peněz, ale
o rozvoji vztahu s dárci, budování zájmu
a důvěry. Když najdete ty pravé, tak už jen
stačí požádat o pomoc a podporu. Jak? Čím
je žádost osobnější, adresnější, tím lépe. Je
třeba dárce nevydírat, ale umožnit jim mít
radost z dávání. Cílem fundraisingu je „prodávat“ naději, ne hasit spáleniště.

Jaký je tvůj oblíbený citát?
Co je reálné, je možné.
Jak hodnotíš ochotu firem v ČR přispívat na obecně prospěšné či třeba jen
osobnostně‑rozvojové aktivity? Je rozdíl
mezi českými a zahraničními firmami?
Na co „slyší“ nyní a na co slyšely dříve?
Mění se to?
Firmy dělají jen to, co je pro ně výhodné,
přináší jim to víc peněz, zlepšuje pozici
na trhu, motivuje zaměstnance, aby pracovali lépe a levněji. Je‑li pro ně výhodné
podporovat nějakou prospěšnou činnost,
dělají to. Rozvoj osobnosti, podpora lídrů
jsou obory, které mají u firem velkou šanci,
jsou sexy. Zahraniční firmy mívají svůj postoj k občanskému sektoru srovnanější než
domácí. Často také mají více peněz, které
mohou investovat do dlouhodobého rozvoje. „Být hodný“ se stále více nosí a pro firmy je stále více nezbytné to ukázat. Ochotu
bych nepřisuzovala firmám, ale spíš lidem,
kteří ve firmě pracují a rozhodují. Jejich
osobní zájmy, vztahy, hodnoty často rozhodují o směřování bohulibé podpory víc než
plán společenské zodpovědnosti.

anketa

Mají peníze vliv na účinnost programů v rámci zážitkové pedagogiky?
ANO i NE. Budeme‑li brát výchovu především
jako jistý druh „setkání člověka s člověkem“
(za což se přimlouvám), pak se i zážitková či
obecně zkušenostní edukační akce obejde bez
peněz, neboť může proběhnout bez lan, skob,
nůžek, lepidel, dataprojektorů atd. Je‑li však
strůjcem edukace osoba označovaná např.
jako „pedagog“, pak obvykle nestačí, že jest
člověkem, nýbrž je žádoucí též jistá jeho odborná erudice, která něco stála jeho a něco
bude stát toho, kdo si pedagoga na výchovu
najímá. Nu, a lana, ač nejsou zcela nezbytá,
mohou dát edukační akci další podstatný rozměr, který by bylo škoda pominout.
Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., dramatická
výchova, osobnostně‑sociální výchova

Na co se při jednání s firmami připravit?
S firmami se někdy jedná těžko. Obě strany bývají předpojaté. Neziskový nadšenec
mívá dojem, že ten druhý je bohatý zazobanec. Manažer má pocit, že za ním přišel neschopný žebrák. Je třeba se připravit na to,
jak tyto případné první bariéry s nadhledem
překonat. Tedy alespoň u sebe. Mně pomáhá si představit, že jednání s firmou je vlastně hra. Když jdu na schůzku, hraju „pokr“.
Srovnávám si karty v ruce a tipuji, s čím hraje on. Přemýšlím, kterou kartu vytáhnu dřív
a kterou si nechám nakonec. Když ten druhý hrát nechce, hledám někoho jiného.
NE i ANO. NE proto, že můžeme dělat například program, který se odehrává v lese, kde
využijeme terén v rámci hry simulující objevování nových území. Každý, kdo používá inscenačních metod, by mohl také uvést spoustu
dokladů, jak bez nákladů připravit hluboké zážitky startující změnu osobnosti. ANO, pokud
inscenace vyžadují nákladný materiál nebo
využití dopravních prostředků. (Vzpomínám
na inscenaci simulované havárie autobusu pro
zájemce, jimž byl slíben výlet do oblasti Žitného ostrova, a nakonec byli nuceni hledat cestu
k civilizaci. Bylo to ještě před érou mobilů.)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.,
psychologie
ANO, peníze na účinnost zážitkových programů vliv jednoznačně mají. Aby mohl být
program účinný, musí být v první řadě zajímavý. A zajímavost programu se zvyšuje tím,
že se zvyšuje sázka – to, o co se hraje, a tím
i úsilí, s nímž se hraje. Peníze umožňují šikovnému instruktorovi zvýšit herní sázku, motivaci ke hře, a tím i účinnost celé té taškařice.
Když to trochu přeženu, jaký outdoorový program bude mít na tebe větší dopad – skalní
golf, anebo golf na Měsíci?:-)
Zdeněk Beneš – Cimrman, dlouholetý
instruktor a šéfinstruktor PŠL
ANO. Uvědomuji si to na sobě. Když si mám
vybrat kurz, který si platím, tak si dávám pozor
na to, aby mi k něčemu byl. Když to vezmu na firemní prostředí, tak si myslím, že kurzy placené
zaměstnavatelem lidi spíš odsoudí, a tím mají
negativní postoj ke kurzu a účinnost programu
je pak mnohem menší. Když si to účastníci platí
sami, tak se snaží, aby v tom byl pro ně nějaký
přínos, a bývají pozitivněji nastavení.
Josef Šebesta, lektor a trenér
Metoda
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Mají peníze vliv na účinnost programů v rámci zážitkové pedagogiky?
NE. Mám za to, že hlavní část vlivu programů v zážitkové pedagogice není na penězích
bezprostředně závislá, protože je součástí výchovy, a ta stěží může svou účinnost v principu podmiňovat penězi. Podstatná je motivace
účastníků program využít, jejich osobní předpoklady k tomu, a samozřejmě kvality lektora. Jenže už tady mi zaznívají „ale“: co když
platí, že čím lepší podmínky, tím lepší lektor?
A protože k zajištění podmínek jsou zapotřebí
peníze… Nejde přece jen o výchovu, ale také
o profesionální práci, a ta se platí. Takhle by
se dalo pokračovat – proměnných, které působí na účinnost programu, je přece hodně. Ale
stejně bych tam to „ne“ nechal.
Doc. PaeDr. Jan Slavík, CSc., artefiletika
ANO i NE. Myslím, že peníze vliv na účinnost
programů nutně mít nemusí – vzpomeňme
na lipnické středisko, kde stačilo zapálit oheň,
z reproduktorů pustit Bachovu fugu a dojem
byl strhující. Působivé, a zároveň finančně
nenáročné až minimalistické programy však
musí mít vždy cosi výjimečného – mimořádné prostředí nebo atmosféru, originální nápad, „kouzelný“ okamžik, speciálně naladěné účastníky nebo přítomnost charismatické
osobnosti. Zažila jsem ale i programy, jejichž
působivost byla založena například na velmi
kvalitním, a tedy finančně náročném vybavení,
když fotograf Vojta Písařík mohl na kurzu Bottega díky nadstandardnímu přístroji promítat
na skálu, na vodní hladinu a na noční nebe
portréty účastníků kurzu a dosáhnout tak výjimečného emocionálního efektu.
Zuzana Paulusová, dlouholetá
instruktorka PŠL
NE. Peníze mohou v programu znamenat mnoho, ale za svou už desetiletou praxi mám pocit, že programy, které nechají v účastníkovi
hlubokou stopu a ne jen efekt pozlátka v podobě „barevné show“ na penězích rozhodně
nestojí. Cena za dvě cibule, špek a rum mi nepřijde tak vysoká, ale hodnota, kterou hra pro
zúčastněné má, je nevyčíslitelná. A takových
nízkonákladových programů jdoucích na dřeň
a po podstatě je víc. K dotyku sebe sama peníze potřeba totiž nejsou, tam je důležitější naše
rozhodnutí, a to se penězi koupit nedá.
Renáta Trčková, office manažerka,
Prázdninová škola Lipnice
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Nakonec nějaký motivační závěr pro ty,
kteří s tím chtějí začít – odkazy na webovky, kontakty, portály…
Vím, že kdo jednou překonal ten základní
ostych říci si o pomoc, tak s fundraisingem
většinou nemá problém. Prostě zvedněte telefon, napište e‑mail, domluvte si schůzku
a řekněte si o to, co potřebujete a nemáte
jinou možnost, jak to získat. Jako si řeknete
kamarádovi, když nemáte na oběd. Nemusíte hned žádat o milióny, začněte třeba s krabicí papírů či bednou pomerančů. O věci
se žádá lépe než o peníze. Možná se hned
netrefíte, ale to nevadí. Fundraising je napínavý, zábavný a užitečný – pro ty, kteří
mají rádi výzvy, je to dobrá volba. Informace
o fundraisingu lze získat kdekoli na webu.
Můžete začít třeba na www.fundraising.cz,
což je zatím trochu zastaralá, ale možná jediná stránka o fundraisingu, kde najdete základní texty, články a odkazy v češtině. Bránu do světa fundraisingu v jazyce anglickém
s mnoha odkazy kudy dál najdete na www.
resource‑alliance.org.
Za Gymnasion otázky kladla
Barbora Hrdinová

Ze hry Kasíno na firemních dnech, 2008.
| foto © Pepa Středa
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rubriku vede:

Martina Kamenská-Turečková | art.amen@volny.cz
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Když se řekne inspirace a peníze, co se vám začne honit
hlavou? A co když do třetice
přihodíme ještě zážitkovou
pedagogiku? Jestliže vám naskočí otázka jak zbohatnout
zážitkovou formou, neopomeňte recenze na deskovou
hru Cashflow a na knihu
Bohatý táta, chudý táta.
Finanční vzdělanost je běh
na dlouhou trať a učitelé zápasící o mzdy jsou těžko pro
dnešní teenagery následováníhodnými vzory. Skoro si začínám zahrávat s myšlenkou
autorského kurzu. A že bych
k tomu měla (alespoň na první schůzce) co říct! Doma
se o penězích téměř nemluvilo, od dvaceti jsem živořila
a studovala ze sirotčího důchodu, téměř šestiletý vztah
se mi rozpadl proto, že jsme

oba měli problém s peně- jsem někdy kolem osmadvazi – on jich měl hodně a já ceti zrušila pomyslný slib
málo, dostala jsem se do dlu- chudoby, zadala pár trvalých
hů díky paličatému odmítání příkazů a do euroobalu vlosystému – odmítla jsem jako žila dva živnostenské listy.
student, byť starší 26 let, pla- Začíná mi docházet, proč tě
tit sociální a zdravotní a už to na švýcarské waldorfské škobylo tady… Stovečka na krku, le nechtějí zaměstnat hned
koule u nohy, jakápak svo- po ukončení univerzity – kůzboda? A přesto, nechat le neotrkané životními lekcese zaměstnat pro mě nebyla mi nemá jejich žáky co učit.
přijatelná varianta. Od ma- Buďme rádi za bílá místa
turitního svatého týdne jsem v méně pružném vzdělávaměla před očima citát klasika: cím systému, díky nim mají
Bez peněz lze dělat spousta pružné autorské zážitkové
věcí, bez času nic. Zpětným kurzy své místo na slunci.
pohledem mi vyhovovala ona Následující stránky vám propověstná z nouze ctnost, vy- to přinášejí třpytivé střípky
tvářející ze života dobrodruž- pro vaši možnou budoucí reství, cvičící mozek, bystřící alizační mozaiku :- ).
smysly a rodící údiv. To bylo
i nebylo dobré východisko Martina Kamenská
pro každoroční realizace dob- ‑Turečková
rovolnických kurzů. Nicméně

You can find inspiration in
the description of the table game Cashflow, which
develops financial intelligence, and the game Wallet
in which participants introduce others with the content
of their wallet.
The article about the Stříbský
mill invites you into a craft
iron mill with a café and
sales gallery about 28 km
south‑west from Brno.

There are more book reviews
this time. Rich father, poor
father is a book by the same
author as the game Cashflow. It touches directly the
topic of money and fills an
empty space in the area of
financial education. Other
reviews discuss new books
in the area of experiential
education. They are written by the critical pen of Ivo
Jirásek and I am persuaded
that they will be interesting
for you even in the case that
you have already read them.
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The article I want money!, by
the Brno artist Marian Palla
allow us to look into a joyful and playful soul, whose
author does not forget the
team spirit of Tuesday pubs
and gives an almost enlightened view into happenings
around him.

Peněženky
 Cíl
Vstup do programu kurzu či jiné vzdělávací akce – příležitost k vzájemnému poznání
zúčastněných.
Co prožíváte těsně před začátkem vašeho
programu, když se účastníci pomalu trousí do místnosti a z jejich obličejů se dá jen
těžko vyčíst, s jakou přicházejí? Máte trochu stažený žaludek a doufáte, že se vám
podaří prolomit počáteční odtažitost? Je
tu jeden zaručený prográmek na úvod kurzu či semináře, ke kterému inspiruje téměř
doslovný návod v povídce Roberta Fulghuma s názvem Hmatatelné důkazy z knížky Možná, možná ne. Autor v ní popisuje
tíživou atmosféru před začátkem semináře,
který měl vést pro vyšší úředníky federální
vlády ve Washingtonu, D.C., kteří …rozhodně nemají čas na nějakou povrchní zábavu.
Dále píše: Vysílali ke mně jasné signály: Ať
ten seminář za něco stojí. „Mám jednoduchou prosbu, pánové: Vyndejte laskavě své
peněženky a položte je na stolek před sebou.“ A oni z prostoru na zadku začali vytahovat ty tlusté a staré kožené hamburgery – po mnoha letech neforemné a ošuntělé.
Pánové se zasmáli. Jejich masky spadly.
„A teď, prosím, z peněženky všechno vyndejte a rozprostřete to na stolku před sebou.“
Zkuste také vyzvat své účastníky, ať vytáhnou své peněženky, a hned na úvod jim můžete přečíst první část povídky, až do výše
citovaného místa. Poté je požádejte, ať provedou se svými peněženkami totéž. První
vlna šumu vtipných komentářů vás osvěží,
a pak se už budou kolem vás míhat zvědavé
ruce, spousta papírků, fotek, karet a o něco
méně peněz. Můžete například účastníky požádat, ať si ve své peněžence vyberou jednu
věc, která je nejvíc překvapila nebo potěšila,
že ji v peněžence mají. Tento předmět – lísteček, vzkaz, fotka či rybí šupinka – pak může
posloužit jako součást vzájemného představení. Historie těchto věcí často prozradí
o svém majiteli nějakou zajímavost, poukáže
na jeho životní situaci či opráší vzpomínku.

Autor
Fyzická zátěž
Psychická zátěž
Věková kategorie
Počet hráčů
Denní doba
Roční období
Prostředí
Čas na hru
Instruktorů na hru
Inst. na přípravu
Čas na přípravu
Materiál

Petra Drahanská
1
2
16+
5–25
libovolná
libovolné
místnost
½ hod. až 1 hod.
1
1
0
žádný

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

Po tomto kolečku můžete dočíst zbytek povídky, která bude nejspíš vzbuzovat další
spoustu úsměvů, neboť pravděpodobně věrně popíše právě nastalou situaci:
Objevily se obvyklé praktické věci – peníze,
úvěrové karty, řidičské a různé členské průkazy. V mnoha případech již jejich platnost
vypršela. Skoro všechno ostatní byl takový
zápisník. Vizitky z jednání, která se konala
před měsíci a roky. Útržky papírků se seznamy věcí, které je třeba sehnat, zařídit
nebo koupit, a se jmény opravářů a servisů.
A různé záhadné informace – opakovaně
se ozývalo mumlání: „To teda vůbec netuším, kde se tohle vzalo, co to znamená nebo
proč to tady vůbec mám“. (…)
Co dál se nacházelo v peněženkách washingtonských úředníků, se můžete dočíst
v samotné povídce, která není příliš dlouhá,
takže se dá pro pobavení dočíst v rámci úvodu vašeho programu až do konce. A co vše
se skrývá v peněženkách vašich budoucích
účastníků, se můžete díky této formě úvodu
dozvědět také.

Literatura

 Fulghum, R. (1996). Možná, možná ne.
Praha: Argo.
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Cashflow 101

Blanka
Haluzová

recenze stolní deskové hry

Tentokrát vám předkládáme hru, která zábavnou formou uchopuje téma finanční inteligence. Jedná se o hru deskovou, proto ji
nenacházíte v obvyklé „tabulce instruktora“,
nýbrž prostřednictvím recenze od nadšené
hráčky. Ale kdo ví, třeba leckterého čtenáře
‑instruktora hra inspiruje natolik, že ji poté
přetransponuje do kurzovního terénu. Pak
dejte vědět do redakce! :-)
Máme přečteny všechny knihy od R. Kyiosakiho a hru jsme před pár lety hrávali pravidelně. Určitě nás postrčila k tomu, abychom
se vyhrabali z nejhoršího a abychom začali
vnímat peníze z jiného pohledu a také s nimi
pracovali jinak, než jsme byli navyklí.
Osobně bych doporučila zařadit hru Cashflow do základní povinné výuky našich
dětí. Chcete‑li změnit cokoli ve vašem finančním životě, chcete‑li skoncovat se závislostí
na jiných lidech nebo sociálních dávkách,
chcete‑li se stát pány svého času a života, začněte hrát a zapojte do hry i své děti. Díky
této hře můžete sobě i jim pomoci vyvarovat
se mnohých mylných kroků.
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Kniha Bohatý táta, chudý táta (viz str. 70)
vzbudila můj obrovský zájem o stolní hru Cashflow od stejného autora, která v té době
byla k dostání jen v anglické verzi a pouze
v zámoří. Jakmile jsem se pevně rozhodla,
že ji koupím, přišlo tuzemské vydavatelství
s českou verzí, což mi připadlo jako pohádkové splnění přání. Překážkou koupě nebyla
ani cena, jež u klasických stolních her bývá
obvykle nižší.
Okamžitě jsme doma začali hrát a seznamovat se s pravidly. Hra Cashflow byla stále
rozložena na našem stole a každý večer jsme
k ní usedali a hráli, ač jsme byli doma jen
sami dva. Občas se k nám připojila desetiletá dcera mého partnera, anebo jsme zapojili
rodiče a známé. Na chatu a i na víkendové
návštěvy jsme pak hru vozili s sebou a využívali každé příležitosti si zahrát a seznámit
s ní více lidí. Na dceru měla hra takový vliv,
že když jsme šli další den nakupovat do supermarketu, přišla k regálu se sladkostmi.
Chtěla jako vždy předtím koupit bonbóny.
Jakmile je vzala do ruky, jako by si cosi uvědomila a řekla: ale to jsou nicotnosti a zbytečně utracené peníze, a balíček vrátila zpět.
Bylo také zajímavé sledovat, jakým způsobem lidé hrají – jakou kdo zvolil taktiku
a zda se vůbec dostal na rychlodráhu. Většinou lidé s malou ctižádostí, kterým vyhovuje víc sociální systém a závislost na druhých,
uvízli v krysím závodě a na rychlodráhu
se nedostali ani po několika hodinách hraní.
Na druhé straně ti, kteří si nedělají těžkou
hlavu s penězi, nejsou na nich závislí, anebo v praxi už s penězi pracují jako investoři,
se dostali z krysího závodu na rychlodráhu
neuvěřitelně rychle a bez komplikací.

Desková hra Cashflow na začátku partie. | foto © Martina Kamenská-Turečková

Krysí závod ve hře znamená každodenní
chození do práce, za kterou člověk dostává pravidelný měsíční plat. Do práce musíte
chodit, dokud nemáte jiný zdroj (pasivních)
příjmů, jež vám poskytují potřebné prostředky na nájem, jídlo, energie a další. Takže je to vlastně stálý a mnohdy nekonečný
celoživotní boj o peníze.

Jak se „to“ hraje

Hra obsahuje dvě prolínající se části: krysí
závod a rychlodráhu. Cílem je vybřednout
z krysího závodu a dostat se na rychlodráhu. Metou rychlodráhy je koupit si svůj sen
anebo zvýšit svůj měsíční tok peněz na určitou hranici.

Uprostřed hracího plánu figuruje okruh
krysího závodu, jehož oběhnutí zjednodušeně znázorňuje několikaměsíční pracovní
a životní etapu. Kolem jsou položeny čtyři
hromádky karet: malý obchod, velký obchod, trh a nicotnosti. Velký okruh po obvodu hracího plánu je tzv. rychlodráha. Každé
políčko v krysím závodě i na rychlodráze
představuje buď příležitost, výplatní termín nebo nějaký úkol související s penězi,
který určuje vytažená kartička z příslušné
hromádky.
Hrací figurky mají tvar krysy, k níž podle
barvy přináleží jedna figurka sýra a žetony.
Každý hráč si vybere jednu krysu se sýrem.
Na rychlodráze si zvolí svůj „sen“, kterého
chce dosáhnout, a označí jej sýrem. Svoji
krysu postaví na start krysího závodu. Vybere si jednu kartu z profesí a podle ní si
do hospodářské výsledovky zapíše startovací aktiva, pasiva a další uvedené údaje.
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Hospodářskou výsledovku vede a zapisuje
po celou dobu hry. Podle situace (nákupu,
prodeje, při změně v počtu dětí atd.) ji upravuje a přepočítává. Jako poradce a auditora
má jednoho hráče po svém boku. Každý je
tedy současně nejen hráčem, ale i auditorem pro svého souseda.
Do začátku dostane každý hráč peníze
ve výši uvedené na profesní kartě, kterou si
vytáhl. V průběhu hry pak dostává od bankéře výplatu pokaždé, když se dostane
na políčko výplatního termínu. Hráč pracuje
nejen s peněžní hotovostí, kterou si nastřádá, ale má možnost investovat – nakupovat
a prodávat akcie a nemovitosti, a zvyšovat
si tak pasivní příjmy.
Abyste se dostali z krysího závodu, musí
vaše pasivní příjmy převýšit celkové výdaje.
Proto je potřeba kupovat aktiva, která generují pozitivní tok peněz. Musíte dávat pozor,
abyste nezbankrotovali, a chytře a rozvážně
investovat.
Hraje se s kostkou jako u Člověče, nezlob se,
s rozdílem následné hry na rychlodráze, kde
je povoleno házet více kostkami současně.
Na rychlodráze vás už pak nezajímají malé
ani velké obchody, nemusíte počítat hospodářskou výsledovku jako v krysím závodě. Tady vás už zajímá nakupování nových
byznysů, které zvyšují tok peněz. Stáváte
se svým pánem a můžete se přiblížit ke svému snu a podle možností si jej také pořídit.
V tomto okamžiku můžete hru ukončit.
Podle šikovnosti a příležitostí se lze na rychlodráhu dostat velmi rychle. Několikrát
se nám podařilo hru skončit do půl hodiny,
jindy to trvalo dvě i více hodin.
Ačkoli začátek hry se zdá těžký a složitý
a nebude se vám zprvu chtít psát ani počítat, doporučuji, abyste se prokousali skrz
všechny myšlenkové zábrany a nechuť
a pustili se pomalu postupně do hraní. Nemusíte nutně hru dohrát napoprvé. Krůček
po krůčku věnujte potřebnou pozornost
každému úkolu.
Vedení hospodářské výsledovky a bilanční
rozvahy jsou pak tím nejdůležitějším mezníkem na cestě k finanční nezávislosti.
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Bohatý táta, chudý táta

Robert T. Kiyosaki,
Sharon L. Lechter
Přeložil Turija Kempe
Praha: Pragma 2001,
214 stran
ISBN: 80-7205-822-3
www.pragma.cz
248 Kč

Nejhorší rada, kterou můžete svému dítěti dát:
Pilně se uč, abys měl dobré známky a mohl si
zajistit dobré místo. Tak z něj totiž vychováte
nesvobodného jedince, který bude celý život
tvrdě pracovat pro někoho jiného, nenajde odvahu riskovat a zůstane spoután celoživotní
honičkou – vyděláváním peněz, aby mohl normálně žít. To ovšem není obraz spokojeného
života, jejž hledáme, a o finanční inteligenci,
která nám ho jistě zpříjemňuje, neuslyšíme
v běžné škole ani slovo. Kniha mluví o energii
peněz, jejich toku a tvoření. Radí, jak nepracovat pro peníze, ale dovolit penězům, aby
pracovaly pro nás. Jak přestat vydělávat peníze na život, ale odvážit se žít, a jak se peníze
mohou stát příjemným vedlejším produktem.
Ukazuje, jak investovat raději do aktiv, která
nám peníze množí, a nikoli do pasiv, která
nám je odčerpávají. Tak se můžeme dopracovat k vlastní finanční svobodě. Autora ovlivnilo v životě setkání s dvěma muži: chudým
tátou – člověkem akademického vzdělání, jenž
celý život pilně pracoval, ale zůstal nespokojeným a skutečně chudým; a bohatým tátou,
který ho stavěl do bezpečných, ale reálných
situací. Zážitkovou formou ho učil pružně
myslet a chtěl na něm, aby si své myšlenky
uvědomoval a v cíleném myšlení se cvičil. Je
rozdíl mezi výroky obou tátů, když chudý táta
říká nemohu si to dovolit, a bohatý táta se ptá
jak udělám, abych si to mohl dovolit. První
výrok svědčí o mentální lenosti dotyčného
člověka, druhý přímo aktivuje myšlení. Leností si nezajistíme ani bohatství, ani spokojený
život. Autor brzy zjistil, že chudý táta nebyl
chudý kvůli množství peněz, které vydělával,
a nebylo to málo, ale kvůli svému smýšlení
a chování. Vždy se chudým cítil, a tak chudým
zůstal. Čtenář se po přečtení může rozhodnout, kterou cestou chce dále jít. Kniha nabízí
ohebnost a odvahu v myšlení, volbu ve výběru svých myšlenek a absenci strachu při jejich
realizaci. Otevřená mysl je naším skutečným
bohatstvím a klíčem nejen k blahobytu, ale
i k naplněnému svobodnému životu.
Ivana Bambasová

Stříbský mlýn

Martina
Kamenská
‑Turečková
místo

Poprvé jsem si Stříbského mlýna všimla
ze sedla a málem spadla z kola. Co tohle
je? Co to má znamenat? Ostře zelená fasáda
s křiklavě červenými doplňky, velké barevné
dřevěné sochy a štít „Penzion pro pohozené pány“. Zastavila jsem. To, co mě sundalo
z kola, byla jiskrná energie vytvářená komunikací objektů na hranici kýče a mistrné řemeslné práce. Pak jsem si všimla bočních
plechových vrat pojatých jako velký otvírající se zip (pro pesimisty zavírající se), a už
jsem měla jasno: tenhle objekt mě zajímá!
Kdo za tím stojí? Moc by se mi líbilo seznámit se s majiteli. Uběhly tři roky a ejhle,
můj nový přítel byl z Ivančic a na Stříbském
mlýně u „mlynářů“ jsme se ocitli, protože
s nimi něco domlouval. U „mlynářů“ v uvozovkách, protože Josef je bývalý farář, pak
topič a teď sochař (dřevo, kov) a jeho žena
Irena je právnička a galeristka. Taky vede
v Ivančicích ženský volejbalový oddíl Qok
a pomalu ale jistě se z ní stává organizátorka kulturního života, toho od podlahy. Dnes
bydlíme ve stejné ulici a naše koně se pasou
na jejich zahradě.

Kontakt

www.stribskymlyn.cz
iris.z@tiscali.cz

Ubytování

ve vlastních spacácích
ve společné místnosti, cca
pro 20 lidí

Společenský sál buď ona ložnice nebo sklep
s velkým stolem a s krbem

Jsou to lidé s velkým srdcem, selským rozumem a s šikovnýma pracovitýma rukama.
To srdce je někdy schované za slamákem
s umělou květinou či zelenými (nebo červenými) korálemi, ale nenechte se zmást, je
tam. Pro dobrou věc se nadchnou rychle
a mohou nabídnout vnitřní kouzelné prostory mlýna. Ty nesrovnala se zemí žádná
moderní firma, ale Josef se tu krok za krokem, hodinu po hodině, podzim po jaru
sám realizuje. Mlýnské budovy tančí kolem
uzavřeného dvora, který je prostorově úžasně mobilní a variabilní. Hrubé omítky sluší divokému zelenému břečťanu, hnízdícím
kosům a vlétávajícím vlaštovkám. Tu Anděl,
tu Makovice, tu polonahá Venuše…
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Pod střechou Stříbského mlýna se přiměřeně zvědavý návštěvník rozhodně nemůže nudit. |
foto © Martina Kamenská-Turečková

Od pátku do neděle si můžete dát kafe v kavárničce a vypít si je v prodejní galerii. Když
tu necháte svůj mail, Irena vás začne zvát
na akce probíhající v útrobách.
Slovo „penzion“ ve štítě je fórek. Víc než
cokoli jiného je to řemeslná huť. Skřípák
není pro hurónskou partičku, která by to
tam jednorázově necitlivě vyplenila. Je to
pro ty, kteří se umí protáhnout galerijními
vrátky, třeba s knížkou v podpaží, a baví je
se vracet.
V úvodu jsem se rozepsala o manželích Zahradníkových, a přitom představuji místo,
genia loci. To je v pořádku. Skřípák bez Zahradníkových by nebyl Skřípák, je to souznění těchto lidí a objektu, který koupili
před osmnácti lety a vdechli mu duši.
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Stříbský mlýn, zvaný Skřípák, leží na břehu řeky Jihlavy cca 2 km pod Ivančicemi,
na silnici mezi Ivančicemi a Moravskými Bránicemi, zhruba 28 km jihozápadně
od Brna. Své jméno si mlýn už přes 400 let
uchovává po nejstarším známém majiteli,
Janu Stříbském z Kružce, který mlýn koupil
v roce 1586. Po 2. světové válce byl mlýn
znárodněn a ještě pár let provozován, pak
postupně chátral. V roce 1990 ho koupili manželé Zahradníkovi. Pro veřejnost je
tu o víkendech k dispozici kavárna s galerií, a pro ty, co toto místo chytne za srdce, pak po osobní domluvě cokoli dalšího.
Užít se dá uzavřený dvůr, divadelní pódium,
společná spartánská ložnice cca pro 20 lidí
za 50 Kč na noc, provizorní kuchyně, kovárna, stolárna, keramická dílna, sklep s velkým stolem a krbem, s tanečním parketem
a místem pro kapelu nebo interpreta autorského čtení.
Stavte se na kafe a uvidíte. Je to multifunkční prostor ideální pro společnou tvorbu spíše menšího společenství nadšených lidí.

Nové knihy
z oboru
Na následujících stánkách přináším stručné
informace o pěti vybraných knihách vydaných v době nedávné, které se nejúžeji vztahují k předmětu našeho společného interesu. Jak už to tak bývá, jejich výběr i způsob
hodnocení je čistě subjektivní a je docela
možné, že každý ze čtenářů by zvolil úplně
jinou optiku pro stručnou přibližující informaci potenciálním zájemcům. Váhal jsem
především u těch momentů, kdy pochvalu odsunuji stranou a koncentruji se spíše
na výtky. Vzpomněl jsem si ale, jak jsem byl
kdysi fascinován četbou kritických postřehů
formulovaných Čapkem či Šaldou. Aniž bych
si dovolil sebeméně se srovnávat s těmito
prvorepublikovými velikány slova, rád bych
se od nich učil mj. jejich odvaze kritického
hodnocení tam, kde kvalita nedosahuje potřebné výše. A přestože mé odsudky rozhodně nemohou konkurovat jejich šlehům síly
rány bičem, nechci zakrývat nedostatky, pokud si jich všimnu. V dnešní době naprosté
inflace slova se nemůžeme tvářit, že všechno, co je publikováno, si zaslouží náš zájem
či dokonce úctu.
Ivo Jirásek

recenze knihy

Teambuilding

Soňa Hermochová
Praha: Grada Publishing, a.s.,
2006, 113 stran
ISBN 80-247-1155-9
www.grada.cz
169 Kč
Nemohu sice říci, že bych už nečetl od autorky (rozhovor s ní viz na s. 93) více oslovující
publikaci (její skripta o sociálně psychologickém výcviku na mě v 80. letech zapůsobila
skutečně jako zjevení), ale bezesporu jsou
patrné dlouhodobé a bohaté životní i profesní zkušenosti, které se v této brožuře zúročují. Široká báze odborné literatury a výsledků
výzkumů (jak lze vysuzovat z textu samého –
žel bez řádných odkazů k seznamu literatury),
příjemné formulace bez nároků na cizí terminologii, to jsou hlavní devizy příručky pojednávající o lidském rozměru pracovního týmu.
V záplavě manažersky návodných knih nabádajících k vyššímu a ještě vyššímu výkonu je
zaměření na člověka a kvalitu mezilidských
vztahů v procesech budování týmu jistě osvěžující změnou.
Po velestručných vstupních informacích o společenských skupinách, o psychosociálním učení ve skupině a o týmech přichází na řadu klíčové pasáže o tom, jak se lze učit vedení týmu,
jak lze předcházet krizím a poruchám, jak vést
schůze. Závěr patří hře a po obecnějším uvedení do fenoménu hry přináší autorka soubor
drobných, snadno aplikovatelných her k obecnému použití.
Mohli bychom samozřejmě uštěpačně poznamenávat, že některé ze způsobů přijímání
rozhodnutí na patřičném místě chybí (třeba
hlasování nebo los), že kapitola 8 je poněkud
zbytečně složitě strukturovaná a ztrácí se přehlednost (resp. že ne všechny subkapitolky
jsou stejně významné i rozsáhlé). Ale to není
podstatné. Důležitá informace pro naše čtenáře zní: tato příručka vás jistě neurazí. Naopak:
četba textu založeného na výcviku formou
hraní rolí (Morenovo sociodrama a psychodrama) vám pomůže ve snadnější orientaci při
získávání poznatků i zkušeností s působením
v kolektivu usilujícím o využití týmového potenciálu. Pomůže vám nejenom k poznávání
druhých, ale – světe div se – i k hlubšímu poznání sebe sama.

Inspirace

73

recenze knihy

Teambuilding –
cesta k efektivní
spolupráci

Eva Zahrádková
Praha: Portál, 2005,
173 stran
ISBN 80-7367-042-9
www.portal.cz
215 Kč (původní cena 239 Kč)
Stejné téma – a jak odlišné podání! O něco
málo více než tucet položek v seznamu literatury, subjektivní vnímání firemní reality, konstrukce jakoby testů, jejichž výpovědní hodnota je nulová, poněkud rozvláčné a rozředěné
povídání – zkrátka autorčina ambice uplatnit
teorii v praxi zůstala nenaplněna. Přiznání
nejsem teoretik, jsem praktik je na výsledku
až příliš patrné (svědčí o tom struktura, náměty, vybraná témata, způsoby formulací),
a zdánlivá výhoda se v této podobě už překlápí
do nevýhody. Až naivní neznalost se projevuje
třeba tvrzením: když zabrousíte na internet,
zjistíte, že je vymyšleno velké množství typologií osobností. Jenže internet je především
odpadní žumpou hloupých textů, skutečně
seriózní typologie získáte poctivým studiem
psychologických publikací, nikoliv náhodným
brouzdáním po síti.
Rozředěné zkušenosti protkané apelem tvářícím se jako návod, zdánlivé rady, které nejsou
řešením, ale sbírkou popsaných situací, grafy,
které postrádají nejenom označení os, ale jakýkoliv smysl (např. s. 19), to vše dráždí a irituje. Ještě že je kniha postavena na sympatickém porozumění slovu teambuilding (tedy
od jeho pokřiveného chápání jako firemního
večírku zpět k původní cílené práci s týmem
využívající jedinečnosti každého člena). Ale
marně si kladu otázku, komu knížka skutečně prospěje, protože cílová skupina je naznačena slovy: Představte si, že vedete tým. Má
to být myšlenková simulace co by bylo, kdyby
něco? Teoretik se zde nepoučí, zkušený lektor
si spíše zopakuje instruktorské poučky své
firmy, snad začínající instruktor může ocenit
zjednodušené a redukované podání informací těch rozmanitých odrážek, rámečků a grafů. Obávám se, že cesta k efektivní spolupráci,
jak zní podtitul brožované publikace, zůstane
i po přečtení značně dlouhá.
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Četl jsem velmi pozorně, ale nejsem si jist,
jestli si to kniha zaslouží: jako kdybych pročítal celé pasáže z manuálu České cesty (ovšem
bez odkazů na zdroje – fráze přebírané z jedné
příručky do druhé o pyramidě potřeb, Kolbově cyklu učení či zóně komfortu skutečně nikterak objevně nepůsobí), proložené historkami z kurzů s používáním totožných programů.
Autorka je jistě šikovná v práci s klienty, ale
kniha jako celek vyznívá spíše amatérsky. Protože napsat knížku o kurzech je něco naprosto
jiného než kurzy vést. Toto řemeslo prozatím
nebylo zvládnuto a výsledek působí spíše jako
PR a osobní prezentace autorky v roli úspěšné
a zkušené organizátorky zážitkových akcí než
jako prohloubení a posunutí tématu. Vůbec
nechci tvrdit, že si knížka své čtenáře a fandy
nenalezne, pro mě se však stala publikací poněkud nadbytečnou.
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Cílená zpětná vazba: metody
pro vedoucí skupin a učitele

Eva Reitmayerová, Věra Broumová
Ilustrace Věra Broumová
Praha: Portál, 2007, 173 stran
ISBN 978-80-7367-317-8
www.portal.cz
230 Kč (původní cena 255 Kč)

Zato tohle je jiné kafe. Šikovně napsaná příručka formulovaná jednoduchým, čtivým
jazykem, opřená o základní literaturu je bezpochyby užitečnou knížkou. Vtip a odlehčení
je funkční, informačně nezahltí, ale vše podstatné zpřístupní. Od úvah o tom, oč se vlastně jedná (review, rozbor, debriefing, sharing,
zpětná vazba…), přes stručný vývoj tematiky
a příbuzných námětů, přes kontext toho, co
vlastně děláme v této fázi reflektující programové dění, až po přehled technik, jichž lze
s úspěchem využívat. Na rozdíl od předchozí
recenzované knížky jsou zde shrnutí, podnadpisy i motivační úvody či prokládaná přísloví
funkční a hezky rozvíjejí i uzavírají téma do samostatných celků. (Obrázky mi sice nepřipadají tak vtipné, jak asi autorky zamýšlely, ale
proti gustu žádný dišputát, že.)

Zaměření na cílenou zpětnou vazbu (CZV) je
však místy až úzkostlivé, a tím ji poněkud vytrhuje z celku a upírá na ni pozornost přespříliš koncentrovanou. Jako by CZV byla cílem
veškerého našeho konání a snažení. Nicméně
v rámci našich kurzů či programů je prostředkem a pomocníkem, má napomáhat naplňování stanovených cílů (zadání zadavatele). Proto
se aktivita (program) nepřizpůsobuje předem
naplánované CZV, ale cílům projektu. Stejný
fokus vede k vyčlenění (terminologickému)
např. do podoby „instruktor CZV“ – schopnost a dovednost provádět takové vytěžení
zkušeností z prožitků je však jednou z kompetencí lektora věnujícího se zážitkovému učení
(výchově prožitkem); vnímat jej jako samostatnou specializaci je jistě upřílišněné.
Polemizoval bych s přesvědčením, že máme
diskusi držet stále jen v pozitivně pochvalné
rovině (s. 62), nesklouznout ke kritice (s. 97)
apod. Vždyť přece upřímné a otevřené kriticky
negativní šlehnutí (pochopitelně podložené
pozorováním a argumenty) má často mnohem
vyšší potenciál pro osobnostní růst než neustálé hlazení míchy. Ale to je věc názoru, jistě
také instruktorské či lektorské role (soukromě
si dělím rozdíl přístupů na více „učitelský“,
tedy podtrhující vzdělávací cíle, a „terapeutický“, kdy je více dominantní komentář ke skupinovému dění), ale především záleží na osobnosti, která se do takové zpětné vazby pouští.
Zde mohu s čistým svědomím knížku plně doporučit každému, kdo chce v instruktorském
řemesle trochu povyrůst. K tomu je sice nezbytné trénovat a trénovat, pouštět se do cílené zpětné vazby a učit se z vlastních chyb, ale
jako odrazový můstek nejenom pro začátečníky je tato příručka užitečná. Kupte si ji a zařaďte do své knihovny, nebudete litovat.
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Učení zážitkem
a hrou: praktická
příručka instruktora

Daniel Franc,
Daniela Zounková,
Andy Martin
Překlad Daniela Zounková
Fotografie Zdenek Beneš
a Vladimír Vecheta
Brno: Computer Press, a.s., 2007,
201 stran
ISBN 978-80-251-1701-9
http://knihy.cpress.cz
427 Kč
Nevyužitou a promarněnou šancí bych nazval
tento publikační počin pomocí stručné metafory. Ačkoliv jsem se v závěru snad až nadbytečně rozsáhlé recenze anglické verze této
publikace (G3, 148–151) přimlouval, že by
upravená česká verze byla přínosem a obohacením literárního fondu zážitkové pedagogiky,
k úpravám nedošlo. Tedy pokud opominu jiný
název (Outdoor and Experiential Learning: An
Holistic and Creative Approach to Programme
Design – proč nebyl jednoduše přeložen, když
se jedná o autorizovaný překlad originálního
anglického vydání?), jiné pořadí autorů (původně A. Martin, D. Franc, D. Zounková – když
se nezměnil autorský podíl na sepsání knihy, jaký důvod vedl k této úpravě při překladu, při zachování původní koncepce?) a další
změny, které jsou na pomezí publikační etiky
a editorské neznalosti (na obálce a v úvodu
se píše dokonce o druhém vydání – první má
být to anglické! – v tiráži o prvním). Vhodně
je naopak změněna grafická koncepce, především obrazová příloha – v tomto případě
působivější nejenom díky velikosti fotek a barevnosti. A ačkoliv se na začátku knihy píše,
že byla přepracována a obsahuje mnoho změn
a aktualizací, zásadní rozdíly jsem nenalezl.
Zůstávají nejenom rušivé momenty, na které
již bylo upozorněno (chudák Cicero je stále citován ze závěrečné zprávy z kurzu PŠL, o zlatém řezu se stále tvrdí, že se nachází v polovině celku), naprosto bez reflexí zůstal posun
v tematice za poslední dobu, aktualizována
není ani nová literatura. Naopak pochybuji
o nezbytnosti opět publikovat hry, které již
byly (dokonce opakovaně) vydány ve Zlatém
fondu her (na tento fakt publikace dokonce
vůbec neupozorňuje!) a jsou českému čtenáři (na rozdíl od onoho anglického) jistě dobře
známé. Není ani pravda, že soustředění instruktorského sboru se do roku 1989 konalo
ve dvouletých intervalech a že se ho pravidel76
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ně účastnilo více než 200 instruktorů. Pojem
dramaturgie se bezpochyby nezačal používat
v posledních letech, ale již desetiletích. Opakovaně zmínit je třeba fakt, že na celém textu je
zřetelná vázanost na jediný typ kurzů (a tudíž
i dramaturgie), tedy Intertouch; rozmanitost
dramaturgických přístupů, založených na zcela odlišných postupech, tak poněkud uniká
ze zorného pole autorů. Schematizace a nebezpečí zjednodušení je patrné nejenom při
používání barev ve scénáři (k rozlišení sociální,
fyzické, kulturní, reflektivní a kreativní dimenze), takže program Česká čítanka je pak každý den označen jinou barvou. Vnímat Camel
Trophy jako iniciační hru (na s. 71, na s. 101
je naopak zařazena mezi fyzické) mi také připadá jako trochu přitažené za vlasy, ale nesladěné rozpory jsou mnohem závažnější, a to
nejenom v terminologii (viz např. „praktická
dramaturgie“ chápaná jako tvorba a výběr her
na s. 34 versus jako dění na kurzu na s. 75).
Nicméně obsahem se podrobně zabývala recenze v G3, takže na jeho podrobnější přiblížení je možno v tuto chvíli rezignovat.
Zamlčet však nelze, že překladem bez věcné
korektury či recenze došlo k dalším významovým posunům, žel nikoliv šťastným. Tak např.
činnost organizace rozhodně nebyla „poloilegální“. Mechanické překlady typu otevřeně
se hovořilo o politicky nekorektních tématech
musí ve čtenáři vyvolat otázky a pochybnosti, stejně jako tvrzení, že rozvoj kurzů v PŠL
kopíroval vývoj programů na FTVS UK, to už
je naprostý nesmysl. I používané definice by
si zasloužily hlubší ponor, protože v pouhém
přetlumočení anglických slov do českých vzniká kombinace, která postrádá smyslu: Výchova zážitkem je komplexní proces, který v sobě
slučuje zážitek, vnímavost, poznání a chování, a snaží se zapojit také emoce, představivost, fyzické tělo i intelekt. Takhle nesourodě
se to jistě říct nedá, alespoň ne v češtině dbalé
významu svých slov. V neporozumění se dá pokračovat, neboť minimálně u komerčních kurzů asi budeme na pochybách, zda je skutečně
cílem dramaturgie navrhnout program, který
bude podněcovat rozvoj osobnosti spíše než
naplňovat předem stanovené cíle kurzu. Je to
opravdu cíl dramaturgie? Nebo jsou snad cíle
kurzu v rozporu s rozvojem osobnosti? Zkrátka věty formulované v angličtině přece jenom
znějí poněkud divně při prostém převedení
do českých slov (ve stylu použití formulace je
to zábavné jako hodnocení práce na scénáři).

recenze knihy

Summa summárum, podobných nedomyšlených nedodělků a mírně řečeno odfláknutých
míst je v knížce celá řada, stejně jako neopravených překlepů. Je to škoda, protože šance
to byla veliká – jedna z prvních praktických
příruček tohoto desetiletí si úděl neprověřeného úprku pod časovým tlakem jistě nezasloužila. A přitom stačilo relativně málo: dohledat
zdroje a pečlivěji s nimi pracovat, ověřit údaje,
sjednotit terminologii, odstranit vnitřní rozpory, opravit překlepy (bez kontroly utíkají i řádky v tabulce na s. 63 a ta pak neplní svoji roli),
zkrátka být pečlivější v detailech, které teprve
tvoří mistrovské dílo. Nejenom zde se ukazuje,
že odborné recenze vedoucí k úpravě rukopisů
jsou nezbytností, má‑li vydavatel zájem o kvalitní dílo. Argument časového presu a návalu
jiné práce nemůže obstát, protože kniha si už
bude žít dál vlastním životem a zůstane stálou
ukázkou ne zcela kvalitně zvládnuté profese.
A je to škoda – škoda.

Příručka instruktora
zážitkových akcí

Radek Pelánek
Ilustrace Václav Kotrch
Praha: Portál 2008,
205 stran
ISBN 978-80-7367-353-6
www.portal.cz
212 Kč (původní cena 265 Kč)
Považovat poslední recenzovanou brožuru
za alternativní dizertační práci (s. 8) je hodně pokulhávající přirovnání, neboť se nejedná
o knihu odbornou, rozvíjející obor, ale o shrnutí zkušeností (z turistických oddílů a z prostředí Instruktorů Brno) jak „akci“ uspořádat.
Skutečně jsou to zkušenosti posbírané z instruktorské praxe a chtějí oslovit instruktora
o 10 let mladšího než autor, tedy instruktora na začátku kariéry. Trochu se obávám, zda
přesvědčení o možnosti sdělovat zkušenosti
slovem a písmem není poněkud přeceněné,
neboť i autor v době svých začátků (tedy před
10 lety, jak sám píše) měl jistě k dispozici
(nebo alespoň mít mohl) Prázdniny v pohybu,
Prázdniny se šlehačkou, Zlatý fond her, Instruktorský slabikář, Metodické listy…, a přesto v nich nenalezl to, co postrádal a o čem
doufá, že čtenář nalezne zde, v publikaci jeho.
Bez ohledu na otázku, zda to základní (totiž
zkušenost) lze skutečně takto předat, může
být příručka užitečná, a to nejenom proto,
že je formulačně dobře uvolněná, čtivě a nenáročně sepsaná. Žel, za cenu častých zjednodušení a nedotažeností. Považovat dramaturgii
za proces, jak poskládat program, aby tvořil
celek, je jistě praktické, ale v dnešní době
jsme už mnohem dál. Stejně jako u jedné
z výše recenzovaných knížek, nemá smysl zastavovat se u neustálého omílání Kolbova cyklu, zóny učení a Maslowovy pyramidy – když
na to začínám být alergický já, neznamená to,
že pro leckoho se nejedná o první setkání s intencí těchto idejí. Vtipně a smysluplně (pro mě
nově) vyznívají naopak první dva diagramy, totiž zaměření pedagogických směrů a působení
na dovednosti, znalosti a postoje (s. 19 a 20).
Ne že by se nedalo v trojúhelnících ještě trochu jinak jednotlivými směry posunovat, ale je
to ilustrativně zajímavé uspořádání.
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S ohledem na naše čtenáře zajímající se o zážitkovou pedagogiku je však třeba upozornit
na jeden nešvar, který v obdobných publikacích velmi bují (vedle častého přebírání informací bez citací zdrojů): nerozlišování mezi
výchovou a pedagogikou. Pokud je to pro někoho plané slovíčkaření, tak rozhodně se musím ozvat proti názoru, že základem zážitkové pedagogiky je získání zážitků (!!), jak píše
autor na s. 21. Přestože se implicite hovoří
o prostřednictví zážitků k výchovným cílům,
doslovně se zde uvádí: Základem zážitkové
pedagogiky je vlastní aktivita, prostřednictvím které vychovávaný člověk získává zážitky. Ale tak tomu není! Aktivita je základem
výchovy prožitkem a zážitková pedagogika je
reflexí tohoto praktického oboru. Naopak hezky je dále zdůrazněno, že reflexe je nedílnou
součástí vskutku pedagogického působení,
má‑li být prožitková situace využita k rozvoji
osobnosti (mně osobně k tomu pomáhá rozčlenění od přítomného prožitku třeba ve hře
přes reflexi zážitku k získané zkušenosti v rámci procesu cílené zpětné vazby, ale nemusíme
takovou terminologii protlačovat násilím).
Rozhodně ne každé slovo je pevné jako skála a nezpochybnitelné při použití. Jsem si jist,
že i prakticky orientované příručky by měly
umět stát za tím, co sdělují, ale důraz na detail je často odhazován jako zbytečně zdržující nimrání se v nepodstatnostech (např. když
je náš časopis často psán jako Gymnazion).
Ale bez důkladné revize pádnosti a důležitosti každé věty a každého slova se řada tvrzení stává pouze pocitem či osobním názorem,
na nějž lze snadno reagovat protipříkladem.
Např. že smíšené, tedy pohlavně koedukované akce víc baví lze odmítnout příkladem
kurzu Mokoša, určeného pouze pro ženy. Ono
jiskření mezi muži a ženami je mnohem hlubší než rovina zábavy. (Vůbec se mi zdá, že celým textem se neustále prolíná téma hledání
partnera – nechci tuto motivaci instruktorství
podceňovat, zvláště s ohledem na věk čtenářů,
ideálně o 10 let mladších než autor, ale zároveň bych ji nepřeceňoval.)

Koukám, že jsem se nechal unést méně podstatnými výhradami. Jako celek se mi knížka
líbí, opravdu provádí čtenáře základními aspekty přípravy i realizace kurzu (či akce, abych
se držel autorem preferovaného termínu), a to
v tematice týmu (osobnosti i kolektivu), logistického zabezpečení (propagace či materiálu),
dramaturgie i režie (tedy přípravy a realizace
programů) až ke hrám, jejich typologii a uvádění. Je to knížka připravovaná s ohledem
na oslovení čtenáře a předání maxima praktických zásad, s možností zaujmout a zbytečně
nepoučovat. Je to sympatické a příjemné čtení, poctivý sběr zkušeností z terénu.

Dálnice D1 jako galerie pod širým nebem.
Viz též foto na straně 58. | foto z archivu Mariana Pally
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Chci peníze!
Před pár lety bylo možné kolem dálnice D1
vidět billboardy: Chci peníze! Marian Palla
(a číslo konta). To bylo vše. Výkřik do tmy
napsaný téměř infantilním písmem. Po nějaké době přišel 2. díl: Už nechci! O shrnutí
tehdejších myšlenkových pochodů autora,
o tom, kdo to hradil a jak to celé dopadlo
požádala Mariana Pallu za Gymnasion Martina Kamneská-Turečková. A že téma peněz
nenechává tohoto všestranného umělce
klidně spát, o tom svědčí i druhá „kapitola“
věnovaná obrazům malovaným hlínou.

Martina
Kamenská-Turečková
Marian Palla

Galerie D1
Jednou v hospodě mě napadlo tohle: Billboardy sice nabízejí nějaké to zboží, ale jde jim
hlavně o peníze. Tak jsem si řekl, co kdybych
to zboží přeskočil a šel přímo na věc. Představil jsem si spoustu billboardů, na kterých by bylo napsáno jen Chci peníze, potom moje jméno a číslo bankovního konta.
Došlo mi, že i v tomto případě asi o nějaké
zboží půjde, a že to bude paradoxně zase
umění, navíc skoro angažované, nějaké to
gesto, názor atd.
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Všichni se v hospodě shodli na tom, že by to
bylo fajn, ale že je to nerealizovatelné. Debatovali jsme o tom, jak by to průměrně žárlivého Čecha naštvalo, jak by zuřil, že se zase
někdo nabalil. A to se nám na tom zdálo to
nejlepší. Ale jak jsem už podotkl, byla to utopie, protože ještě ten den v té hospodě jsem
si musel půjčit peníze na zaplacení útraty.
Pokud bych tento nápad dostal doma, nikdy
by nebyl realizovaný, ale hospoda je takové
velké ucho. Takže když za půl roku manželé Velkovi, kterým patří Galerie Sýpka u Vlkova, chtěli uspořádat výstavu na billboardech a oslovit umělce, nějak se jim donesl
ten můj nápad. Sešli jsme se v hospodě, já
jim vše vysvětlil a oni mě vyzvali, abych jim
dodal grafický návrh, že se pokusí…
Doma jsem si vzal papír velikosti A4, černou
fixku a od ruky napsal Chci peníze a moje
jméno s číslem konta. Potom mě napadlo,
že kdyby se po měsíci na těch stejných billboardech objevilo Už nechci, že by to ty zaprděné Čechy muselo dorazit, protože by si
domysleli, že už mám spoustu peněz a další
nepotřebuji.
Velkovi vzali oba návrhy a dlouho se nic nedělo, až se najednou objevilo podél dálnice
Brno–Praha 30 billboardů s mým nápisem.
Do hospody přiběhl jeden kamarád a rozrušeně se mě ptal, co budu s těma penězma
dělat, že bych mohl dostat i několik milionů,
další mi slíbili, že mi na konto pošlou aspoň
stovku. Nechal jsem to plavat.
Výsledek byl následující: billboardy stály asi
půl milionu, a to ještě s grantem, a já dostal
na konto od jediného člověka padesátník,
přičemž ho bankovní převod musel stát asi
20 korun.

Obrazy malované hlínou
Dva roky jsem měl vymyšlený projekt o hodnotě obrazů. Stejně velké obrazy malované
stejnou hlínou a na každém by byla napsána jen jiná částka, za kterou je ten konkrétní obraz prodejný. Nechtělo se mi to
malovat, dokud neseženu vhodnou galerii.
Jsem docela líný, vím, že bych nemohl namalovat spoustu stejných obrazů jen tak.
Potom se ozval Miloš Vojtěchovský s Danou
Recmanovou z pražské Galerie Školská 28,
že by to tam šlo.
Oslovil jsem mailem Václava Cílka, jestli by
mi výstavu nezahájil. Během této komunikace jsme se seznámili a asi po měsíci jsem
mu napsal, že když použije ty maily, má řeč
na vernisáž hotovou. Odepsal mi, že by k výstavě katalog mohl vyjít, kde by byly ony
maily publikovány, že prý by to bylo první
hromadné vytištění mailů – do té doby vycházely knižně pouze dopisy a jeho kamarád
tvrdil, že se nikdy maily tisknout nebudou.
Byla to výzva. Tak jsem se staral další měsíce
o grafika a dával dohromady maily. Dva týdny
před vernisáží jsem konečně přistoupil k namalování obrazů. Zvládl jsem dvacet obrazů
za víkend. Vše jsem zdokumentoval. 1. Cesta
pro hlínu | 2. Míchání hlíny | 3. Natírání obrazů | 4. Sušení obrazů atd. Z fotek jsem potom udělal plakát Jak se dělá výstava.
Na výstavu jsem pověsil dvacet jedna obrazů
70 × 70 cm. Dvacet obrazů mělo na sobě napsanou cenu v rozmezí od 6 000 Kč do 51 000 Kč
(např. Obraz za 28 000 Kč). Na tom poslední
stálo Obraz za pivo a pod něj jsem umístil
popisku V majetku Václava Cílka.
Na vernisáži jsem se s Václavem Cílkem
poprvé setkal a mohu otevřeně prohlásit,
že vernisáž byla lepší než výstava.

Schválně, co to je? Rozluštění najdete na straně 100. | foto © Michal Stránský
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Fotohádanka
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Organizace
a osobnosti
rubriku vede: Boris

190 mil. dobrovolníků

82

Janča | b.janca@centrum.cz

Ve druhé polovině devadesátých let proběhl na Johns
Hopkins University v Baltimore výzkum 35 zemí světa (16 rozvinutých, 14 rozvojových 5 tranzitivních
ekonomik). Poznáte, čeho
se výzkum týkal, když dospěl
i k těmto poznatkům?: Jde
o sedmou nejsilnější ekonomiku světa. | Celkové výdaje
činily 1,3 triliónu dolarů, tedy
5,1 % souhrnného HDP zkoumaných zemí. | V přepočtu na plné úvazky zde bylo
39,5 milionů zaměstnanců,
tedy 4,4 % ekonomicky aktivního obyvatelstva daných
zemí (10× více než spotřební

nebo textilní průmysl). | Přitom 16,8 milionů pracovníků
působilo jako dobrovolníci. |
atd. Pokud jste nezačali tušit
již dříve, poslední odrážka
vás patrně navedla. Výzkum
byl zaměřen na sektor nevládních neziskových organizací. Možná vás tato čísla
překvapila – většinou asi vnímáme svět spíše v souvislosti s problémy své vlastní organizace, kdy peněz je málo
a práce hodně.
V uvedeném výzkumu jsou
zahrnuty také církve a náboženské společnosti. Zejména
římskokatolická církev pak
v sobě skrývá zajímavý „paradox“. Tvoří jednu z největ-

ších a nejsilnějších světových
organizací a disponuje tomu
odpovídajícím
majetkem,
zároveň je ale dobrovolná
práce jejích členů posunuta do trochu odlišné roviny:
od služby druhým ke službě
Bohu. Jaký vliv tato „drobnost“ může mít na jejich odhodlání, vnímání problémů,
motivaci a tím i odváděnou
práci, je zřejmé.
Jim i všem ostatním ze stamilionů dobrovolníků za jejich práci děkuji.

The first article of the column
(Be happy, do well and leave
sparrows twitter) brings
a portrait of Salesians of Don
Bosco Company – the church
order working with young
people all over the world today. The article is at the same
time a portrait of the founder
of the “Salesians”, the Italian
priest St. Giovanni Bosca.
His system of educational activity (practiced by Salesians)

is called the prevention system. It is based on family atmosphere, partner approach,
authenticity, kindness, joyful
atmosphere,
hospitability,
faith practice, and building
community.
In the second article (It is
good to try to do something)
Vladimír Smékal passes the
relay baton to Soňa Hermochová, a significant Czech
psychologist, doing mainly

social psychology and its
use in everyday life, dealing with the development
of social skills, and social
‑psychological training. In the
interview she answers questions about the continuity
between money and quality
of life or causes (and possibilities of remedy) of human
diversion (especially of young
people) from nature.
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Boris Janča

Být veselý,
konat dobro
a nechat vrabce
štěbetat
Výrok uvedený v titulku pochází z úst zakladatele organizace salesiánů a odráží nejen
důležitý aspekt jeho osobního pojetí života,
nýbrž také jeho výchovné činnosti.

Kontakt

Jaroslav
Trávníček
organizace
dramaturgie
osobnost

Salesiánská provincie Praha
Kobyliské náměstí 1
182 00 Praha 8-Kobylisy
tel: +420 283 029 111
www.sdb.cz

Historie salesiánského díla
Vznik díla a jeho rozšíření ve světě

Za počátek salesiánského díla lze označit
datum 8. prosince 1841. Mladý kněz Giovanni Bosco (1815–1888) se v severoitalském městě Turíně ujímá šestnáctiletého
chlapce Bartolomea, kterého kostelník vyhnal z kostela. Osloví ho, projeví o něj zájem
a pozve ho na příští neděli na katechismus.
V neděli přichází Bartolomeo s osmi kamarády. Během několika let se kolem Dona Boska shromáždí přes 500 chlapců, kteří u něj
naleznou chybějící domov, zameškané vzdělání, prostor pro hru a zábavu, ale i prostředí, kde by mohli rozvinout svůj život z víry.
Tak vznikla tzv. oratoř1.

Svatý Jan Bosco – zakladatel společenství Salesiánů.
1 Oratoř – původně zařízení pro mládež, ve kterém
probíhala jak katecheze a bohoslužba, tak hry a zábava. Dnes chápeme pod slovem oratoř pravidelný prostor pro sportovní, zábavnou a výchovnou
činnost pro děti a mládež za aktivní spoluúčasti
salesiánů, příp. dalších spolupracovníků.
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Z akcí sebranické Salesiánské komunity, 2008. | foto z archivu komunity

Životní cesta Jana Boska nebyla snadná.
Ve dvou letech mu zemřel otec a mládí prožil ve značné chudobě. Kvůli své finanční
situaci mohl začít studovat až velmi pozdě.
Proto také vědomě a dobrovolně zůstal mezi
těmi nejnuznějšími chlapci, kteří přicházeli
do Turína za prací z celého Piemontu a jichž
se neměl kdo zastat. Tato iniciativa byla ojedinělou odpovědí na tento ožehavý problém
doby. Dostála svého uznání nejen na poli
církve, která Jana Boska v r. 1934 prohlásila za svatého a v r. 1988 za Otce a Učitele
mládeže, ale nakonec i na poli tehdejší vládnoucí třídy, která jinak nebyla církvi přátelsky nakloněna.
Na rozrůstající se oratoř nestačil Don Bosco
sám. Proto se obklopil stejně smýšlejícími
kněžími a laiky a později ze svých chudých
chlapců vytvořil Společnost svatého Františka Saleského (inspirován švýcarským
světcem „lidové zbožnosti“ z přelomu
16. a 17. stol.), která se dnes nazývá také
Kongregace Salesiánů Dona Boska – zjednodušeně salesiáni. Dále společně s Marií
Dominikou Mazzarellovou (1837–1881)
založil Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice jakožto ženskou kongregaci s obdobným výchovným posláním pro dívky.
Členky této kongregace bývají běžně, byť
nepřesně, označovány jako salesiánky. Další spolupracovníky, přátele a dobrodince
díla shromáždil do Sdružení salesiánských
spolupracovníků.
Setkání s Bartolomeem bylo semínkem,
ze kterého vyrostlo celosvětové hnutí ve prospěch mládeže. Salesiáni dnes působí ve 122
zemích. Kongregace sestává z 93 organizačních celků, které se nazývají provincie
a vizitatorie.
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Salesiánské dílo v České republice

V českých zemích zahájili salesiáni činnost
v roce 1927. První český salesián P. Ignác
Stuchlý (1869–1953) přišel do naší vlasti
až ve svých 58 letech, kdy už měl za sebou
bohatou zkušenost z Itálie a Jugoslávie.
Prvním salesiánským domem byl chlapecký
ústav ve Fryštáku, postupně byly založeny
další. Vytvářely se chlapecké ústavy, které
bychom dnes zařadili do kategorie domovů
mládeže, dále domy pro přípravu budoucích salesiánů, ale také oratoře. Ve všech
těchto domech se salesiáni snažili pokračovat v díle a v duchu svého zakladatele. Řada
salesiánů se také angažovala ve skautingu
a Katolické akci, která organizovala apoštolát laiků.
Období 2. světové války s sebou přineslo
pro salesiánské dílo řadu přesunů a změn.
Ústav ve Fryštáku byl zabrán útvary SS
a Štěpán Trochta (1905–1974), druhá
nejvýznamnější osobnost českých salesiánských dějin a pozdější kardinál, byl odvlečen do koncentračního tábora a někteří další salesiáni byli uvězněni.
Nejtvrdším zásahem po roce 1948 byla
československá „bartolomějská noc“ ze 13.
na 14. dubna 1950 (tou dobou působilo
v českých zemích 261 salesiánů ve 12 domech), kdy ozbrojené síly obklíčily všechny řeholní domy hlavních mužských řádů
a kongregací na celém území ČSR. Řeholníci byli internování do několika „koncentračních“ táborů a řada vedoucích osobností
byla uvězněna. Někteří na tento tvrdý zásah
doplatili smrtí či těžkou újmou na zdraví.
Salesiánů bylo do roku 1989 odsouzeno
a uvězněno 47 (Křížková, 1996, 119).

Činnost řeholí byla postavena mimo zákon.
Salesiáni propuštění z vězení se nemohli oficiálně věnovat svému poslání. Mnozí také
nemohli veřejně vykonávat duchovenskou
službu. Přesto se ani v těchto podmínkách
nezahálelo. Činnost se přesunula do soukromých bytů, horských chat či do přírody, kde
probíhala příprava nových salesiánů, studium filosofie a teologie, ale také množství
prázdninových akcí pro menší skupiny dětí
a mládeže, zejména tzv. „chaloupky“2.
Změna politického režimu po roce 1989
postavila před salesiány nové možnosti, ale
i nové úkoly. Postupně byly vráceny zabavené domy a jejich rekonstrukce stála mnoho
sil. Zejména ve větších městech byly obnoveny či založeny salesiánské domy se salesiánskými středisky mládeže. I nadále však
mnozí salesiáni působí jako kněží ve farní
pastoraci mimo sídla svých komunit.
Salesiánská provincie zřídila nakladatelství
Portál a Vyšší sociálně pedagogickou a teologickou školu JABOK v Praze pro výchovu a vzdělání pracovníků v sociální oblasti.
Salesiáni stáli u zrodu a výrazně podpořili
vznik Teologické fakulty Jihočeské univerzity. V salesiánském domě ve Fryštáku (dnes
Dům Ignáce Stuchlého) byl uskutečněn projekt, který nabízí formační pobyty pro různé
skupiny mládeže i pro jednotlivce s různými
těžkostmi. Na tradici českých salesiánských
misionářů se navázalo také tím, že provincie
přijala zodpovědnost za pomoc Bulharsku.
V roce 2007 působilo v ČR 181 salesiánů
v 18 komunitách a byli nejpočetnějším mužským institutem zasvěceného života u nás.

Don Bosco a výchova
I když se Don Bosco věnoval celý život výchově, přesto se nikdy nepřel o teoretické
principy, týkající se výchovy a školy. Nezanechal po sobě žádné dílo o výchově. Pohnutkou jeho činnosti byl mladý člověk, jemuž
je zapotřebí pomoci. Hluboká víra a důvěra
v Boha byly neodmyslitelnou součástí jeho
života a na náboženství, rozumu a laskavosti také postavil svou pedagogickou metodu.
Jeho výchovný systém byl zcela osobní. Nazýval jej pedagogií lásky. Spočíval v tom,
že se snažil uspokojit potřeby těla i duše.
Nebyl pedagogem teoretikem, ani kritikem,
ani historikem. Byl praktik. Každé jeho slovo nebo gesto sledovalo výchovu, pomoc
bližnímu. Nebyl pedagogem za katedrou,
nýbrž pedagogem v terénu.

Preventivní systém
při výchově mládeže

Nedospělý mladý člověk je křehký. Hledí
do budoucnosti, jak by ji naplnil. Ochotně
dá důvěru tomu, kdo se stane jeho přítelem, kdo se ujme jeho vedení, kdo mu bude
vzorem, který by rád napodobil. Na to přišel Don Bosco hned na začátku svého apoštolátu a po mnohaleté zkušenosti nazval
tuto svou intuici preventivní systém. Je to
způsob výchovné a pastorační činnosti, která prostřednictvím výchovné přítomnosti
a silou přesvědčení a lásky umožňuje mladým lidem růst v „čestné občany a dobré
křesťany“.

2 Název „chaloupky“ se vžil pro cca 10denní nekoedukované letní tábory pro malý počet účastníků
(10–15). Tyto akce se konaly nejprve na farách,
později byly z bezpečnostních důvodů přesunuty
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Don Bosco napsal: Celý tento systém se opírá o rozum, náboženství a laskavost. Vychovává z žáka přítele, který vidí ve svém asistentovi dobrodince, který ho upozorňuje
pouze proto, že z něho chce vychovat dobrého člověka. Napomíná se tak, že se nenarušuje srdečný vztah mezi vychovatelem
a chlapcem ani v době výchovy, ani později. Když si vychovatel získal srdce svého
chráněnce, bude mít na něho velký vliv.
Někdo namítne, že je tento systém v praxi
nesnadný. Podotýkám, že ze strany žáků je
mnohem snadnější, uspokojivější a úspěšnější. Ze strany vychovatelů jsou zde určité
obtíže, ale ty se zmenší, pustí‑li se vychovatel horlivě do díla. Vychovatel je člověk,
který se zasvětil dobru svých žáků. Proto
má být připraven podstoupit každou nepříjemnost a námahu, jen aby dosáhl svého
cíle, totiž občanské, mravní a odborné výchovy svých žáků. (Stanovy, 230)
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Poselství dnešní době

V preventivním systému Dona Boska lze
nalézt hluboké pedagogické podněty, které
jsme dosud zcela neuvedli do praxe. Don
Bosco tušil, že nemůže nastat mezi vychovatelem a vychovávaným plodný vztah, jestliže chybí cit a úcta.
Pokud má vychovatel vůči svým svěřencům
výhrady a zaujatost, ti vycítí takové postoje
a prohlédnou, že jinak hovoří a jinak smýšlí. Mladí mu v takovém případě přestanou
důvěřovat, budou mít obavu se projevit
a spontánně otevřít srdce. Nakonec nepřijmou ani to, co jim bylo sděleno neupřímně
a s chladem.
Pouze chování vyznačující se sympatií
a ochotou ke komunikaci je cestou, kterou
je možno získat druhého, aby přijal mé odkazy a myšlenky. Cestou opravdové a hluboké sympatie, která bude zřejmá a opětovaná, může vychovatel vstoupit do srdce
mladého člověka a být tak schopen předat
mu vše, co je v něm hodnotného. Učiní mladým mravně nemožným dopustit se provinění. Preventivní systém mohou používat
všichni. Není to žádná věda, kterou je třeba
nejdříve nastudovat.
Při své práci hovoříme především k srdci
mládeže. Řeč srdce je mnohem přesvědčivější, mnohem účinnější než řeč moci nebo
řeč prospěchu. A jestliže doprovází řeč srdce rozum, pak je úspěšný výsledek jistý.

Přes srdce k rozumu

Každý usiluje o to, aby uspokojil své potřeby. Rozhoduje se proto pro určité vhodné
činnosti. Dovede do nich vložit všechny své
síly. O tom, zda budeme něco chtít nebo ne,
se rozhoduje v nitru.
Jestliže činnost není uložena a provádí
se svobodně, má pro ni dotyčný nějakou
motivaci: vykonal čin vůle, do nějž vložil
část nebo všechny své síly. Vůle je podstatnou známkou člověka. Proto je třeba ji
během výchovného procesu usilovně a vytrvale upevňovat a rozvíjet. Preventivní systém u mládeže bděle sleduje tuto záležitost
a co nejvhodněji stimuluje vůli základními
motivacemi.
Don Bosco se přesvědčil, že není možná
výchova bez aktivní účasti žáka. Pochopil,
že je neúčinné všechno vnější počínání, dokud se mu neotevře nitro žáka. Dělal tedy
vše pro to, aby se stal jeho přítelem, aby
si ho za každou cenu získal. Dnes bychom
řekli, že se všemožně snažil dát mladým pozitivní motivaci.
Mnozí jsou přesvědčeni, že pocit povinnosti,
pro člověka nutný, se vyvolává neustálým
připomínáním a plněním nepříjemných povinností. Tak po celý život zůstane v mysli dojem, že povinnost je cosi protivného.
Mnoha připomínkami o povinnosti doma
či ve škole stává se pro mladé toto slovo
prázdným, nic pro ně neznamená.

Smysl pro povinnost zná jen ten, kdo cítí
uspokojení při jejich plnění. Učitel, který pomáhá žákovi přemáhat potíže při učení, pomáhá mu vychutnávat radost z úspěchu, vychovává v něm smysl pro povinnost a dává
společnosti odpovědného člověka. Povinnost se nedá plnit proti vůli. Povinnost je
vnitřní motivace člověka, nikoliv vnější dozorce s rákoskou v ruce. Preventivní systém
činí z žáka přítele, který vidí v asistentovi
svého dobrodince, jestliže ho upozorňuje,
jestliže ho chce učinit dobrým, uchránit
ho před nepříjemností, od trestů a ostudy.
(Stanovy, 230)
Don Bosco se přesvědčil, že výchova je záležitostí srdce, a i proto se nedá začít s výchovou
dříve, dokud nebylo srdce získáno – tato pevnost, do níž nemá přístup tvrdost a přísnost.
Jinými slovy, nedá se začít s výchovou dříve,
dokud nebyly odstraněny všechny obranné
postoje a dokud mladý člověk nedostal motivaci, tj. dokud se neujistil, že ho chceme
připravit dobře na budoucnost. Don Bosco
nemohl tehdy vědět, že tento laskavý, ohleduplný a rozumný vztah je shodný s pojmem,
který nazvala nynější psychoterapeutická
věda „pomocný vztah“. (Vymětal, 1992, 130)
Úsilí o vytvoření srdečného vztahu není samoúčelné. Musí zapojit do činnosti rozum,
protože ten je vůdcem člověka. Musí dovést
jednotlivce na takový stupeň, že se dovede
orientovat sám.
Osobnosti a organizace
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Vnitřní obsah
Preventivní sytém není vlastně ani tolik systém výchovný, jako spíše způsob bytí, styl,
mentalita, skrze niž dospělý křesťan, rozhodnutý pracovat s nedospělými, přijímá
souhrn zdravých a přirozených postojů (podobně jako to činí rodiče vůči svým dětem),
kterými působí na žáka, a tím, že se pokouší naučit jej něco dobrého, jej současně učí
být člověkem.

Základní pilíře

 Rodinnost znamená pracovat pro mládež a žít s mládeží tak, že vzniká prostředí bezpečí, v němž se mladí lidé cítí
přijímáni a prožívají, že „jsou doma“.
 Asistence označuje naši aktivní přítomnost mezi mladými. Pojem asistence
poukazuje přitom na to, že výchova mládeže je možná pouze dialogem, láskou
a úctou k osobě a individualitě mladého
člověka. Asistence vyžaduje partnerské,
pozorné a láskyplné jednání s mládeží
a vylučuje mocenské, manipulativní
a autoritativní formy jednání.
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 Věrohodnost a autorita. Výchova je
bezcenná, jestliže vychovatel a výchovné společenství neprožívají zřetelně své
vlastní životní přesvědčení. Hodnoty
a jejich řád (…) mohou uspět jen tehdy,
pokoušejí‑li se je vychovatelé realizovat
individuálně i ve společenství.
(Stanovy, 12)
 Don Bosco byl hluboce přesvědčen,
že láska se probouzí pouze zkušeností lásky: Kdo ví, že je milován, lásku
opětuje, a kdo je milován, dosáhne všeho, zvláště u mládeže. (Stanovy, 237)
Na tomto základě je pro něj laskavost
základním principem jeho výchovné
metody. Láska vychovatele se projevuje
ve třech směrech:
Rozum značí odbornou kompetenci,
objektivní vnímání situace jednotlivců
a jednání podle osvědčených norem
pedagogiky a pastorace;
Laskavost znamená projev pozornosti
a náklonnosti vůči mládeži a současně
vyžadování dodržování pravidel;
Náboženství znamená, že naše výchovná činnost vychází z křesťanského obrazu člověka a je motivována naší vírou
v Boha. Proto pro nás mladí nejsou jen
„náhodnými kolemjdoucími“, nýbrž osobami, které Bůh miluje.

Z akcí sebranické Salesiánské komunity, 2008. | foto z archivu komunity

 Veselost a optimismus. K naší pedagogice bytostně patří příjemná atmosféra
a radostné sdílení. Proto se vytvářejí
atraktivní nabídky společného trávení volného času. Jsou to např. výlety,
zájezdy, hry, sport, hudba, divadlo, ale
i práce. Již pro Dona Boska k salesiánskému zařízení nezbytně patřilo hřiště,
kde se mladí lidé mezi sebou přátelsky
setkávali. Důležité je také společné slavení svátků církevního roku, řeholního
společenství a osobních i společenských
výročí. Svátky a slavnosti vytvářejí společenství, dávají rytmus všedním dnům
a sílu pro zvládnutí toho, co nás čeká
v budoucnosti.
 Pohostinnost. Věříme, že v každém
mladém člověku přijímáme samotného Krista. Proto dáváme naše prostory
k dispozici mladým lidem, kteří k nám
přicházejí. Naše prostory a hřiště mají
být místy, v nichž mladí rozvíjejí svou
tvořivost a vlastní aktivitu, radostně
a spontánně se setkávají, a tím se učí
chápat a utvářet svůj život.

 Náboženská praxe dnes vyžaduje zvláštní citlivost vzhledem k velkému počtu
lidí bez vyznání a k náboženské pluralitě. Naše náboženská výchovná práce je
zaměřena na to, aby v nás mladí lidé nacházeli přátele, na něž se mohou obrátit
s otázkami po smyslu života. Vědomě
také nabízíme prostor a čas pro rozjímání, meditaci, modlitbu a bohoslužby,
a tak poukazujeme na náboženskou
dimenzi života.
 V každém salesiánském domě náleží
mezi priority vybudování výchovně
pastoračního společenství, ke kterému
patří salesiáni, zaměstnanci, mládež,
rodiče, učitelé, vychovatelé a dobrovolní
spolupracovníci, dobrodinci a přátelé.
V tomto společenství přinášejí naši laičtí spolupracovníci samostatný příspěvek své zkušenosti a způsobu života.
Přijímáme jejich nabídku a podporujeme ji. (Stanovy, 47) Výchovný styl Dona
Boska nemůže uskutečnit jednotlivec.
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Charakteristické rysy
preventivního systému:

 Láska a dobrota jakožto
základní pilíř jednání s mládeží
 Víra v dobré jádro v každém
mladém člověku
 Integrální péče o mladé lidi
 Rodinná atmosféra
 Radost, slavení, hra a srdečnost
 Život a víra
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Salesiánská střediska mládeže
Salesiánská střediska mládeže jsou zařízení
pro děti a mládež církevní kongregace Salesiánů Dona Boska. Jejich činnost (výchova
dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit) se v podstatných rysech kryje s předmětem činnosti jiných středisek pro volný čas
dětí a mládeže. Jejich zřizovatelem je Salesiánská provincie Praha, financování probíhá
u středisek zařazených do sítě škol analogicky jako u církevních škol (mzdy a neinvestiční výdaje jsou hrazeny z rozpočtu MŠMT),
ostatní střediska jsou financována jako jiná
účelová zařízení církve (z darů a příležitostných dotací). V naší republice funguje 12 Salesiánských středisek mládeže, která mají
charakter samostatného díla. Z nich je 6 zařazeno do sítě školských zařízení, tj. Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže. Personální obsazení středisek se různí.
Zpravidla ve středisku pracují minimálně
dva salesiáni a větší množství dobrovolníků
z řad mládeže nebo rodičů. Některá střediska zaměstnávají také „nesalesiány“, buď
jako vychovatele nebo jako administrativní
a technické pracovníky. Programová náplň je
tvořena převážně následující činností:

Splouvání slovinských řek, 2008. | foto z archivu Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

 tzv. oratoř – pravidelný prostor
pro sportovní a zábavnou činnost
pro děti (většinou ve věku do 15 let)
za aktivní spoluúčasti vychovatelů;
 zájmové kroužky, převážně rovněž
pro děti do 15 let;
 katechetické, formační a spirituálně
zaměřené skupiny – mají vědomé náboženské zaměření (přípravy ke svátostem,
modlitební skupiny, skupiny zaměřené
na duchovní růst ad.);
 kluby – poskytují dospívající mládeži prostor ke vzájemnému setkávání
a zábavě a případně nabízejí alternativu
ke komerčně laděným nabídkám
diskoték, klubů apod.;
 jednorázové akce otevřené i pro širší
veřejnost, jako např. divadelní představení, soutěže, přednášky, zábavy,
filmové produkce, koncerty aj.;
 prázdninové a víkendové akce jak
pro výše uvedené skupiny,
tak i pro další zájemce.
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Štafeta osobností
1

2

Vladimír Svatoš
(startovní běžec)
4

Allan Gintel

5

Joviš –
Karel Janovický
7

Václav Břicháček

8

3

Miloš Zapletal

6

Lucie Suchochlebová-Ryntová
9

Jana Matějková

Jitka a Martin
Klusáčkovi

Ota Holec

10

11

12

Vladimír Smékal

Soňa Hermochová

?
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Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.

Vystudovala v letech 1952–1957 psychologii s filosofií na FF UK. Dlouhodobě se zajímá o využití psychologie, zejména sociální,
v každodenním životě a o možnosti rozvíjení a výcviku sociálních dovedností. Téměř
50 let působila na Katedře psychologie
FF UK, řadu let také jako její vedoucí. Je prezidentkou Asociace trenérů sociálně psychologického výcviku a spoluzakladatelkou
české pobočky Partners for Democratic
Change, účastní se různých projektů zaměřených na rozvoj osobnosti, např. Dokážu
to?. Je autorkou řady herních sborníků,
knih o sociální psychologii a o sociálně psychologickém výcviku.

Vladimír Smékal …> Soňa Hermochová

Je dobře zkoušet
něco dělat
Rozhovor také o tom, že něco v nás je stále stejné a neměnné

Soňo, tématem tohoto čísla jsou peníze – je
s nimi nějak spojená kvalita zážitků a života vůbec?
Na tuto otázku nejde snadno a jednoznačně
odpovědět. Nechci se pouštět na tenký led
polemik na téma co je a co není kvalitní zážitek a kvalitní život, i když podvědomě to
cítíme a intuitivně používáme všichni. Známe osudy velmi majetných lidí, kteří jsou
šťastní a za své peníze hledají kvalitní zážitky a snaží se žít kvalitní život. Mnozí se snaží pomocí vlastních peněz k tomu pomoci
i druhým. Jistě ale vídáme i ty, kteří propadli iluzi, že honbou za penězi si zaručí kvalitu
a štěstí, a kdy ve finále peníze ke kvalitě života, životní spokojenosti a štěstí nevedly.
Je ale jistým klišé se domnívat, že nedostatek peněz a pohrdání jimi znamená samo
o sobě zvýšení kvality života. Setkáváme
se třeba s lidmi, kteří z finančních důvodů musí opouštět byty, kde žili celý život,
chodí se špatným chrupem nebo nemohou
poslat děti na školu v přírodě. Život v místě, se kterým jsem spjat, zdraví či vzdělání
a společnost vrstevníků – to vše jsou bezesporu kvalitní zážitky, které peníze mohou
umožnit. A jistě najdeme spoustu dalších,
které skutečně bez peněz nezískáme, ale
naštěstí je spousta jiných zážitků, o kterých
můžeme říci, že jsou kvalitní a jsou dostupné bez peněz.

Tedy myslím, že nějaké spojení mezi kvalitou života a penězi existuje, ale závislost
není jednoznačně přímo úměrná. Bohužel
pro ty, kdo penězům a jejich vydělávání obětují zdraví, rodinu a osobní život, a bohudík
pro ty ostatní, kteří si při pohledu na výplatní pásku v dnešní době mohou připadat
méněcenně.
Tvůj zájem o hry rozvíjející osobnost, jímž
ses vepsala nejen do historie české psychologie, ale i do aktuální dominanty zážitkové pedagogiky, souvisí s tvou profesí
psychologa, nebo vznikl pod vlivem jiných
zkušeností?
Hry rozvíjející osobnost mne zaujaly, protože jsem v nich intuitivně a instinktivně vycítila, že mi mohou pomoci a poskytnou něco,
čeho se mi nedostávalo. Dnes umím pojmenovat, že mi pomohly překonat okolnosti,
které nebyly příznivé rozvíjení mých sociálních dovedností. Vyrůstala jsem v česko
‑německém manželství, a to v době mého
dětství vedlo k určité sociální izolovanosti.
Jsem také jedináček, a ti to se začleňováním
do společnosti nemají nikdy snadné.

<– | foto © Jakub Vaněk
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Soňa Hermochová jako host na kurzu PŠL Život je gotickej pes, 2003/2004. | foto © Karel Zadrobílek

Jako první mi pomáhal skauting, který nepochybně přispívá k rozvoji osobnosti a překonávání jisté nejistoty a plachosti. Jak šel
čas, můj zájem o to, jak se naučit s druhými
žít a co pro to musím sama se sebou udělat,
se stával hlubší a skončil studiem psychologie, v rámci kterého jsem velmi záhy zachytila vliv různých hnutí, která se po druhé
světové válce objevila, a začala jsem systematicky studovat preventivní využívání postupů, původně rozvíjených v rámci terapie.
Druhá světová válka paradoxně potřebou
nových velitelských kádrů vedla k tomu,
že se tréninku sociálních dovedností fandilo a vznikalo mnoho hnutí jako encounter
groups, social training apod.
Kdy ses pro tento leitmotiv svého života
rozhodla a co v tom hrálo roli? Jak se o to
zasloužilo tvé rodinné zázemí?
Asi narážíš na to, že můj otec byl také psycholog a že mne k psychologii mohl vést on.
Je to možná překvapivé, ale můj otec nechtěl, abych se psychologii věnovala. Dnes
rozumím jeho argumentům. Měl pro mne
vysněnou kariéru fyzičky. Po maturitě jsem
tedy skutečně šla na praxi do fyzikálního
ústavu, kde jsem zažila osudové setkání,
potkala jsem svého muže.
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Z důvodů určité vnitřní motivace, kterou
jsem naznačila u předchozí otázky, jsem
se ke studiu psychologie přeci jen dostala
a můj definitivní a již profesionální zájem
o oblast rozvoje osobnosti pomocí tréninku
sociálních dovedností se datuje k šedesátým létům, kdy se k nám cestou USA – NSR –
NDR dostala literatura, kontakty, podněty.
A jak to tak bývá, svou roli sehrála i náhoda,
která do mého osobního a profesního života přivedla dvě osobnosti, které chci zmínit.
Byl to nejdříve Henry Ollendorf a později
Ray Shonholz. Oba byli původem Evropané, kteří se před útlakem dostali až do USA,
kde založili instituce a programy, jejichž
cílem bylo překonat etnické, náboženské
i národností nevraživosti, které se tak negativně zapsaly do dějin Evropy. Ollendorfův
program se jmenoval Clevelands International Program. V době, kdy jsem se s ním setkala, se každý rok sjížděli účastníci z více
než 60 zemí. Hlavní myšlenkou bylo, že lidé,
kteří se dobře osobně znají a mají příležitost
spolupracovat, nebudou proti sobě bojovat
a mohou v tomto duchu ovlivnit i své okolí.
Po roce 1989 se u nás objevili zástupci Partners for Democratic Change (jejich zakladatelem byl zmíněný Ray Shonholz), kteří
zase správně předpokládali, že společenské

změny, které u nás nastaly, nebudou snadné
a přinesou konflikty a nedorozumění, vyplývající z nezkušenosti života v participativní
demokracii. S nimi jsme realizovali kurzy
řešení konfliktů, vyjednávání, mediace a arbitráže. Byla to hektická doba, plná nadějí
a snahy ovlivňovat kvalitu života nejen jednotlivců, ale i širší společnosti.
Možná to byli oba snílci, ale jejich ideje – využít poznatků psychologie k ovlivnění světa
kolem – mi jsou dodnes blízké.
Vzpomínám si na inspirativní polotajná
setkání psychologů na sklonku totality věnovaná sociálně psychologickému výcviku,
kde jsi také vedla workshopy – v čem tě
to obohatilo a jak to ovlivnilo po příchodu svobody tvé vedení pražské katedry
psychologie?
Setkávání v tehdejším tak zvaném Klubu školství Savarin (nyní kasíno a herna)
na Příkopech v Praze byla, jak jsi řekl, inspirativní a byli jsme si všichni nějak blíž. Dnes
jsou pamětníci roztroušeni po různých
ústavech a institucích, a jak často máme
čas se sejít? Tato setkání měla mnoho pozitiv – vedla k upevnění osobních, mezilidských vztahů a i odborně se tu prezentovalo
mnoho zajímavého a docházelo ke vzájemnému ovlivňování a podpoře a nepochybně
i odbornému růstu.
Pokud jde o můj vztah ke katedře: je v dnešní době téměř raritní, protože jsem na tomto pracovišti prožila téměř padesát let. A to
je doba, která je více než podstatná a člověk
tomu místu odevzdá hodně, a tak i já jsem
se svými kolegy snažila na katedru přinést
to, co jsme považovali za smysluplné. A právě s kolegou Ivo Sedláčkem jsme realizovali
pro zájemce z katedry tehdy málo obvyklý cyklus sociálně psychologického výcviku. A někteří v tomto stylu práce pokračují dodnes. V souvislosti s nutností probrat
se svými lety nashromážděnými „materiály“
jsem našla i několik dopisů od studentů,
kteří velmi oceňovali jiný než frontální, oficiálně užívaný přístup ve výuce. Na druhou
stranu se našli i kolegové, kteří mne varovali, že se mi otevřenost při tomto stylu práce
může vymstít. Ale takový je život.

Jak vnímáš polarizaci společnosti a zejména mládeže, jejíž část propadla posedlosti
výkonem, část rezignuje a oddává se hédonistickým zábavám a různým závislostem
a stále méně jich kultivuje svou osobnost
hodnotnými volnočasovými činnostmi
v přírodě?
Přiznávám, že jsem z tohoto trendu smutná. Je to otázka složitá a dostáváme se tím
i tak trochu na pole politiky. Kolegové, které
jsem zmiňovala, mne již po roce 1989 upozorňovali na mnoho jevů, kterých je se obávat a je lepší se jich vyvarovat. Jedním dechem ale současně povzbuzovali do aktivit
jak na odborné, tak na společenské úrovni.
Tebou zmíněný obdiv k silným a bohatým
a jistá rezignace na sociální a společenskou
rovinu se v té době dala pozorovat již v zemích, odkud přicházeli. Má jistě mnoho
příčin, ale co je horší, mnoho negativních
důsledků, se kterými se sami potýkali s nevelkým úspěchem.
Cítím jako ty, že životní styl mladé generace,
kde převažuje jistá bezcílnost a na požitek
orientované trávení volného času, je nebezpečný a je dobře se s tím pokoušet něco dělat. Když přemýšlím nad tím, co je v pozadí
oněch hédonistických zábav, dojdu k závěru, že jak hédonistické, tak adrenalinové
zábavy jsou vlastně signálem, že mladé generaci něco chybí. Snažím se hledat cesty,
jak podpořit činnost těch, kteří nabízejí dětem a mládeži něco, co jim může pomoci
překonat nástrahy dneška a jejich potřebu
„někam patřit“ a dávat jí jiný „kabát“ než je
partička sprejerů. Pokouším se povzbuzovat
všechny, kdo se pod různými názvy (osobnostní a sociální výchova, zážitková pedagogika, etická výchova, pedagogika volného
času, neformální výchova) snaží v zásadě
o totéž – totiž o rozvoj osobnosti a, jak jsi
uvedl, kultivaci, a to jak projevů, tak postojů. Tyto snahy jsou navíc stěžejní pro jakoukoli snahu o změnu ve společnosti. A právě
volný čas mladých je k takovým aktivitám
víc než vhodný a přímo se nabízí.
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Co se dá dělat s odklonem lidí od přírody?
Cítím z tvé otázky, že tímto trendem nejsi
nadšený. Ani já ne – ovšem proti nám stojí
řada vlivných, kteří právě tento tebou zmiňovaný trend podporují. Nám, kterým jde
o to, aby se mladí snažili žít v souladu s přírodou, cítili se její součástí, chránili ji a pečovali o ni s rozumem, nezbývá, než na úrovni, na kterou dosáhneme, své spoluobčany
přesvědčovat a jít příkladem. Na politiky
na nejvyšší úrovni zřejmě vliv nemáme –
na své okolí na „midi“ a „mini“ úrovni snad
ano. K intervenci na „maxi“ úrovni se snad
časem vypracují ti, které se nám podaří získat. Doufejme.

Co bys vzkázala mladým lidem, pokud
jde o cíle, metody a programy zážitkové
pedagogiky?
S lehkou nadsázkou to, ať – pokud budou mít příležitost něco zkusit – neváhají
a zkusí to. Nic neriskují a mohou jen získat. Skutečně, ať je svět jakýkoli, technika
a technologie sebedokonalejší, módní trendy sebedivočejší a možnosti sebelákavější,
něco v nás je stále stejné a neměnné. K pocitu spokojenosti, naplněnosti prostě potřebujeme druhé a vycházet s nimi je umění.
Někdo má štěstí a má to, čemu se říká zázemí, ve své rodině, jiný si ho musí vybudovat
sám. Podmínkou je ale v obou případech
poznat sám sebe, rozumět sám sobě, umět
se na sebe podívat „z nadhledu, balkonu“
a umět zvážit své silné stránky i své slabiny
a i trochu na sobě zapracovat. S tím základem, pochopením sebe sama, je větší naděje, že se nám podaří si své zázemí vytvořit
a udržet, že vždy nalezneme cestu, jak vztahy prohlubovat.

Čára. | foto © Pepa Středa
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KOMIX II
Dokončení myšlenky za strany 41.

aktualita na poslední chvíli i stranu

Konference o volném čase
Kemp Sedmihorky hostil od 16. do 17. 6. 2008
již čtvrtou konferenci Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času, organizovanou
Technickou univerzitou v Liberci. Sympozium,
zaměřené na „metodologická paradigmata
pedagogiky volného času“, se zabývalo čtyřmi tématy, a to animací, zážitkovou pedagogikou, dramatickou výchovou a environmentální
výchovou.
Přes proměnlivé počasí nakonec dorazilo více
než sto účastníků, kteří kromě přednášek
mohli navštívit také workshopy či si zkusit
aktivity v přírodě. Jako přednášející vystoupili vyučující z univerzit v Českých Budějovicích,
Hradci Králové, Brně, Liberci, Olomouci, Trnavě i z dalších míst, některé dílny vedli samotní
studenti.
V průběhu prezentací byla odhalena řada společných motivů mezi jednotlivými příspěvky
a tématy. Mluvilo se například o současném
vývoji v českém skautingu a woodcraftu,
účastníci měli možnost zapojit se do Divadla
Fórum nebo si vyzkoušet dílnu o programu
Fair Trade. Diskutovalo se o funkci zážitku pro
osobnostní rozvoj i o souvislostech mezi zážitkem v reálném a virtuálním prostředí či o duchovních základech animace. Kdo se potřeboval odreagovat, mohl okusit něco z nabídky
doplňkového programu v přírodě, který organizovali studenti Technické univerzity – nízká
lana, strategickou hru Gangy či pohádkového
Hloupého Honzu.
Probíhaly také diskuse o současném postavení a odpovědnosti volnočasového pedagoga
a o vysokých požadavcích na jeho profesionalitu. Ukazuje se, že studium volnočasových pedagogů musí být náročné a svým způsobem
výběrové, protože budoucí pedagog je nucen
zvládnout celou řadu odborných kompetencí,
jen částečně se překrývajících například s učitelskou profesí.
V průběhu závěrečných diskusí se několikrát
objevil návrh na zvýšení intenzity výměny informací a spolupráce mezi univerzitami, připravujícími volnočasové pedagogy. Jednou
z jejích forem by mohly být i meziuniverzitní
studentské konference či výměny studentů
mezi školami.
Jan Činčera

| foto © Pepa Středa
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Objednávky a předplatné
Společnost A.L.L. Production působí na českém trhu
od roku 1991 a nyní patří mezi největší firmy
zabývající se službami pro vydavatele tisku.
Distribuci na základě předplatného zajišťuje pro více
než 250 časopisů – jedním z nich je i Gymnasion.

MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ ČASOPISU
Telefonicky
Call centrum: +420 234 09 28 51
Fax: +420 234 09 28 13
E‑mailem a po internetu

Časopis lze zakoupit
také ve vybraných prodejnách
v Praze, Brně, Olomouci,
Plzni, Českých Budějovicích,
Ústí nad Labem, Nymburku
a dalších městech
(tyto možnosti se neustále snažíme rozšiřovat,
aktuální seznam prodejních míst najdete
na www.gymnasion.info)

predplatne@predplatne.cz

Kontaktní adresa na SLOVENSKU

www.predplatne.cz

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

Písemně
A.L.L. production, s.r.o.
P.O. BOX 732
111 21 Praha 1
Prostřednictvím SMS
SMS zprávu posílejte ve formátu: OBJ GYM # JMENO
PRIJMENI ULICE C.DOMU MESTO PSC
Poznámka a upozornění:

 # – místo tohoto znaku je nutné použít
číslo 1–10 pro objednání jednotlivých vydání

 při psaní zprávy prosím používejte
velká písmena bez diakritiky

Příklad: OBJ GYM 9 JOSEF NOVAK CAPKOVA 30

Díky nedávnému dotisku
lze objednávat také všechna
starší čísla Gymnasionu.
Neváhejte a vytvořte si
ucelenou řadu!

BRNO 60200
SMS zprávu pošlete na číslo 900 11 06
(platí pro všechny operátory)
Službu technicky zajišťuje ATS Praha.
V případě problémů volejte na infolinku

Další informace:

www.gymnasion.info

776 999 199 (pondělí až pátek od 9 do 16 hod.)
Za zprávu v max. délce 160 znaků
zaplatíte 6 Kč (včetně DPH).

CENA ČASOPISU
Cena předplatného (za 1 ks): 142 Kč/ks vč. poštovného
Cena jednotlivých čísel mimo předplatné (1 ks):
138 Kč/ks + poštovné dle váhy zásilky
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Fotohádanka ze strany 80
Hádali jste správně (určitě!). Potkáte je
všude tam, kde to cinká penězi. Vašimi
penězi. Nákupní vozíky.

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ
PODPORU VYDÁNÍ DESÁTÉHO
ČÍSLA, NA KTERÉ SE PODÍLELI:
Alan Svoboda
Nadace Pangea
Mezinárodní Višegradský fond

foto © Michal Stránský

Profesní sdružení
pro zážitkové vzdělávání

foto © Pepa Středa

Projekt vydávání časopisu Gymnasion
byl finančně podpořen Mezinárodním
Višegradským fondem.
www.visegradfund.org

• 1. UČENÍ ZÁŽITKEM • 2. INTEGRACE
• 3. DOBRODRUŽSTVÍ • 4. ERÓS • 5. TVOŘIVOST
• 6. HRA • 7. PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA LIPNICE
• 8. PŘÍRODA • 9. ČAS • 10. PENÍZE
• 11. PUTOVÁNÍ • 12. DAR • 13. NEÚSPĚCH

časopis pro zážitkovou pedagogiku

