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Již samotný název tohoto čísla časopisu 

může vzbuzovat rozpaky. Tím spíše násle-

dující úvodník: jaká je vazba medu, jedu, 

Knihy džunglí, medoviny, dobromedu 

a zlojedu na zážitkovou pedagogiku či 

celostní výchovu (použitím nového pojmu 

už zde bych rád přilákal k četbě teoretické 

rubriky)? O co vlastně jde?

Odpověď přichází z metodiky, kon-

krétně z hodnocení prací rekvalifikační-

ho výcviku, kde byl mj. představen návrh 

v rámci zadání na kurzu Život včel, jedno-

denním programu pro školní třídu v pro-

jektovém vyučování na téma ekosystémů. 

Ten sestával z procházky na louku, sledo-

vání včel, ochutnávky medu, ukázky vče-

lařských produktů apod. se závěrečnou 

reflexí dne. Otázku, jestli je tento pro-

gram možné vnímat jako program v disku-

ochutnávání medu
rsu zážitkové pedagogiky, na tomto místě 

nevyřešíme – zalistujte na příslušných me-

todických stránkách.

Pro nás se však tento hezký příklad stal 

výzvou: jak to tedy opravdu je? Co ještě 

je a co už není rozvojovým programem 

s využitím přímých zkušeností? A „ochut-

návání medu“ se tak proměnilo nejenom 

v paralelu zážitku, ale v symbol hledačství 

hranic a mezí celé disciplíny. A když jsme 

byli u programů, sklouzli jsme i k celému 

odvětví a hlavní terminologii: je zážitková 

pedagogika opravdu to, co děláme? Ne-

měla by být praktická výchovná činnost 

nazývána nějak jinak? Vždyť přece již od 

prvního čísla deklarujeme, že zážitková 

pedagogika je teoretické postižení a ana-

lýza výchovných procesů (G1, 15) – s dalším 

upřesněním prožitků, reflexe a zkušenos-

tí. Proč tedy pak u kurzů tvrdíme, že „dě-

láme zážitkovou pedagogiku“?

Tak nám představa slastných pocitů, 

které díky chuťovým pohárkům vnímáme 

u sladkého včelího produktu, přerostla ve 

velikou otázku po podstatě a bytostných 

souvislostech snažení, k němuž jistě svo-

jí mírou přispíváte i vy. Budete se podílet 

i na formulaci odpovědi? Vše potřebné 

k vašemu rozhodnutí naleznete na dalších 

stranách celého čísla.

Ivo Jirásek
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Teď požiji medu
Tento text je ve svém názvu doslovně inspirován poměrně známou replikou 
herce Vladimíra Menšíka z ještě známějšího televizního seriálu Chalupáři. 
Pomiňme prosím na okamžik své subjektivní pocity, máme-li kdo jaké, které 
v nás samo slovo „seriál“ (v některých třeba i slovo „chalupář“) vyvolává. 
Abstrahovat můžeme volně z prostředí do prostředí a předsudečnost je pro 
takové přesuny zbytečně hmotným a neskladným zavazadlem.

Tento text je ve svém názvu doslovně in-

spirován poměrně známou replikou her-

ce Vladimíra Menšíka z ještě známějšího 

televizního seriálu Chalupáři. Pomiňme 

prosím na okamžik své subjektivní pocity, 

máme-li kdo jaké, které v nás samo slovo 

„seriál“ (v některých třeba i slovo „cha-

lupář“) vyvolává. Abstrahovat můžeme 

volně z prostředí do prostředí a předsu-

dečnost je pro takové přesuny zbytečně 

hmotným a neskladným zavazadlem. 

z úst Vladimíra Menšíka zazní ona 

věta v okamžiku, kdy ochotníci připravují 

divadelní představení. V něm Menšíkova 

postava hodlá spáchat sebevraždu. V pů-

vodním scénáři se má otrávit a pronáší 

vcelku logická slova: „Teď požiji jedu“. 

V režii Josefa Kemra alias Bohouše Císaře 

se sebevražda dramatizuje divácky mno-

hem atraktivnějším oběšením. Menšík se 

s touto změnou vyrovnává po svém a la-

konicky prohlašuje: „Teď požiji medu“. Vy-

světluje dále, že kdyby požil jedu, nemohl 

by se oběsit. Teoreticky takovou možnost 

ovšem vyloučit nemůžeme. za předpokla-

du užití pomalu působícího jedu by se jed-

nalo o metodu zvanou „pásek a kšandy“. 

Ostatně kšandy jsou ve zmíněné scéně 

Emanuel Hurych

poměrně důležitou rekvizitou. Jsou kon-

krétní abstrakcí (jak říkal Jan Werich: je 

to pravda, ale zní to blbě) právě onoho 

medu, který akt oběšení činí divadelní taš-

kařicí. Abych však nenabíjel sémantikům 

sekaným olovem, možná nejde o konkrét-

ní abstrakci, ale spíše o metaforu. Tedy 

o něco, co je za fórem. 

Postupme však od ilustrativního úvodu 

ke skutečné abstrakci, kterou nám tato di-

vadelní scéna poskytuje. Mám celou pro-

jekci uloženou hluboko v paměti a vždy 

jsem měl takový pocit, že tam je skryto 

cosi, co je takřka na dosah, ale nějak mi to 

stále uniká. Proto si dovolím postupovat 

v toku myšlenek poměrně volně, trpělivé-

mu čtenáři se snad vše v závěru propojí. 

Požití medu v sobě nese několik sym-

bolických rovin. Trochu nám je přibližuje 

třeba Rudyard Kipling ve svých dvou Kni-

hách džunglí. V první linii je ochutnávka 

medu spojena s hédonismem, tedy s vy-

hledáváním pocitu slasti. Sladký med je 

ideální pro mlsání, a proto také dobro-

ú | úvod

Byť by ropucha žrala med, stal 
by se z ní stejně jed. 

Jakub Böhme: Sex Puncta  
Theosophica (1997, 30)
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myslný učitel vlčích mláďat medvěd Bálú 

(budu používat počeštěných tvarů, jež 

mne provázejí již od útlého dětství), mlsá 

med, hladí si své bříško a je mnohem po-

malejší a umírněnější než elegantní, hbitý 

a nezdolný karnivor pardál Baghíra. 

Současně nás Kipling upozorňuje na 

to, že hédonismus má i svou odvrácenou 

stranu a že vybírání včelích pláství může 

být také činností nebezpečnou, neboť včelí 

žihadla dokážou zabolet. V povídce Ryšavý 

pes pak Kipling alegorizuje tuto skutečnost 

velmi silně. Neboť „…před Pruhovaným 

Háthí neuhne. Leč oba, Háthí i Pruhovaný, 

uhnou před dhóly. Dhólové prý neuhnou 

před ničím. Před kým však uhne Skalní dro-

botina? Pověz mi, vládce džungle, kdo je 

pánem džungle?“ (Kipling, 1972, 264). Tyto 

otázky pronáší hroznýš Ká směrem k Mau-

glímu. Pro oživení jenom připomenu, že 

Pruhovaný je Kiplingův termín pro tygra, 

Háthí pro slona, dhólové byli zdivočelí psi 

z Dakšínu a Skalní drobotina představuje 

divoké včely. Početně mnohem slabší vlčí 

smečka, která kdysi přijala lidského tvoreč-

ka Mauglího za svého člena, svede v uve-

dené povídce vítězný boj s přivandrovalou 

všepustošící hordou ryšavých dhólů, a to 

zejména díky Mauglího nápadu protáh-

nout dhóly přes místa, v nichž sídlí Skalní 

drobotina. Jedno žihadlo je téměř nic, ale 

stokrát nic zmůže i dhóla. 

Včela je původcem medu, avšak je 

i nositelem jedu. V této souvislosti je 

výše uvedená Menšíkova záměna 

obou výroků propojena poněkud 

hlouběji, než by se na první pohled 

třeba zdálo. O tom, že jde o láka-

vě hravé téma, svědčí ostatně také 

replika z forbíny Osvobozeného 

divadla ke hře Caesar (proslavená 

spíše v divadle ABC dvojicí Werich 

a Horníček), kde Werich v souvislosti s vraž-

dou Hamletova otce pronáší: „…když ležel 

na lavici, tak von mu nalil do ucha med.“ 

Horníček se ptá: „Med?“ A Werich odpoví-

dá: „Nebo jed? já teď nevím, já jsem to čet 

v originále…“ (Werich & Horníček, 1990).

 Užití výroku „teď požiji medu“ namísto 

„teď požiji jedu“ se nám však může otev řít 

jako něco více než pouhá slovní hříčka. Jak 

snadné je zaměnit med a jed, jak snadno 

nás rozkoš může oslabit, zmrzačit či za-

bít. Příkladem edivadelně tragické polohy 

tohoto problému je známá methanolová 

kauza, jež se v Česku objevila v roce 2012. 

Ta zasáhla celou republiku, ale severní Mo-

rava a Slezsko byly postiženy nejvíce, nej-

více lidí zde namísto medu okusilo jedu. 

zrádnost metanolu, který chuťově nevy-

kazuje žádné pozorovatelné odlišnosti od 

etanolu, je obrovská. Pouze podotýkám, že 

etické aspekty a tragické dopady této kau-

zy nejsou tématem tohoto textu.. 

zosobněním propojení dvou na prv-

ní pohled protikladných elementů je pak 

medovina, alkoholický nápoj (známý 

v různých podobách a recepturách), který 

je vyroben z medu a do jisté míry i chutná 

a voní po medu. Přestože se jedná o méně 

koncentrovaný alkoholický nápoj, vykazu-

je i zřejmé rysy jedu v podobě ethanolu, 

který je také jedem, byť oproti metano-

7

Najdi tři rozdíly! 
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lu nikoli tak nebezpečným. Skrývá v sobě 

tedy medo-vina i jakousi vinu medu? Není 

ve spojení slov med a vina symbolicky ob-

sažen protiklad medu a jedu, coby pro-

tiklad dobra a zla? Etymologicky tomu 

tak samozřejmě nebude, medovina je 

původně „medovým vínem“, ale přene-

seně tu tato otázka stále zaznívá, neboť 

které vinné produkty jsou zcela nevinné? 

Pravděpodobně ani vinná klobása, zejmé-

na necháme-li ji intoxikovat klobásovým 

jedem. Abychom však neprováděli příliš 

asociativní transfer, vraťme se od „viny 

vína“ k „vině medu“.

Vinou medu je v první řadě jeho slad-

kost. Sladkost však není zlem, tak jako 

pochopitelně není automatickým dob-

rem. Sladkost je jednou z několika chutí. 

V předchozím čísle Gymnasionu věnova-

ném spiritualitě (č. 13) se objevily i dva za-

jímavé úvodníky psané Vojtěchem Černým 

a Janem Bílým. Nabourávají někdy poně-

kud (byť podprahově) zažitou představu, 

že černé je zlo a bílé je dobro. Jsou psány 

zajímavě, bylo by zbytečné opakovat je-

jich holistické vyznění. 

Chceme-li si ještě trochu zkompliko-

vat pohled na rizika černobílých přístupů, 

můžeme vytvořit následující dvě triády: 

bílá-dobro-med a černá-zlo-jed. V nich se 

nám tu objevuje i dvojice jakýchsi novo-

tvarů pro dvě skupiny lidí – „dobromedi“ 

a „zlojedi“. Výraz zlojedi používal Karel 

Janeček, jeden z vůdčích představitelů 

tzv. Pozitivní evoluce, pro ty, kteří škodí 

naší společnosti. Jedná se pravděpodobně 

o ty, kteří „jedí zlo“ a zřejmě též projídají 

naše společné statky. zlojedův jed je tedy 

pravděpodobně odvozen spíše od jedení 

než od jedu. Ačkoli, kdo ví. Jsou jedy, kte-

ré bývají mnohdy pojídány, takže nelze 

vždy odlišit jeden jed jedený od jedno-

ho jedu vypitého, natož jinak rafinovaně 

aplikovaného (viz heslo Kleopatra).

zdálo by se, že jednodušší je to s dobro-

medy, to však jen do chvíle, než zjistíme, že 

džungle, v níž by žili jenom samí Bálú ové, 

by nemohla fungovat a držet pohromadě. 

Tak je to již na světě zařízeno, že se 

vždy setkáváme s dobromedy i zlojedy, 

tak jako součástí džungle byl i neoblíbený 

Pruhovaný Šér Chán či ještě méně oblíbený 

šakal Tabákí. Můžeme však jít i dále za toto 

zjištění, kdy se z přítulných dobromedů vy-

klubou pěkní syčáci a ze zdánlivých zlojedů 

syčáci ne tak pěkní či dokonce ne-syčáci. 

Proto bychom měli být u ochutnávek 

vždy obezřetní a užívat je se zdravým ro-

zumem, ať již jsou medové či jedové. Ně-

kdy to totiž poznáme až po požití. 

literatura:
•	 Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku (2013). Spiritualita, 7 (2). 

•	 FILIP, F. (režie), BOROVIČKA, V., & VLČEK, F. (scénář). (1975). Chalupáři. Režisér  
[TV seriál]. ČSSR.

•	 KIPLING, R. (1972). Knihy džunglí. Praha: Albatros.

•	 SÍS, V. (režie), & UHDE, M. (scénář). (1978). Balada pro banditu [film]. ČSSR.

•	 MATOUŠEK, J. (1997). jakub Böhme: jeho život, spisy a učení. Praha: DharmaGaia.

•	 WERICH, J., & HORNÍČEK, M. (1990). Předscény [CD]. Praha: Supraphon.
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Teoretická rubrika pod tlakem reality proměňuje svoji tvář. zatímco původně byla urče-

na pouze pro odborné studie a později se připojily informace o aktuálních konferencích 

oborově blízkých, nyní vstupují další formy: reflexe semináře s teoretickým přesahem 

nejenom do terminologie, a také recenze. Pro poslední jmenovaný typ příspěvků byla 

až dosud vyčleněna rubrika Inspirace, ale dámy z redakce usoudily, že toto není příliš 

odlehčená četba, jak se na uvolněné řádky poskytující nezávazné podněty sluší; jedná 

se o hutnou informaci zajímající spíše teoretiky – a tak se žánrové možnosti rubriky 

sdílející teoretické úvahy rozrůstají. Byl jsem trošku v rozpacích, jaká slova do úvodu 

rubriky dále vetknout. Přece nemá smysl komentovat jednotlivé příspěvky, které si mů-

žete přečíst bez jakéhokoliv hodnocení: to, co prošlo sítem redakčního schvalování, 

nepotřebuje další zdůvodňování. A tak jsem – trochu v bezradnosti – sáhl po náhodě. 

Od redaktorky Petry jsem před časem dostal veliký dar, více než devítisetstránkový le-

xikon nejen lékařských sentencí. Namátkou jsem otevřel se zvědavostí, jestli nezískám 

inspiraci.

získal jsem: Respondere cave ad singula verba, tace! (Útržky vět hleď nechat bez 

komentáře – a mlč!) 

Už mlčím, už mlčím…

Ivo Jirásek

TE
o

RI
E

>

Larp. Ze hry Rassvet z prostředí  
carského Ruska – čtěte na str. 57. 

foto © Martin Buchtík
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Inzerát na název
Výzva k hledání (asi nejenom formou inzerátu) není samoúčelná: pro podstatu 
výchovného oboru nám totiž chybí vhodný název. Termín „zážitková pedagogika“ 
je používán v takových kontextech a v takovém významovém porozumění, že 
bychom jej měli nahradit. Chápu obavy ze „ztráty značky“ (a z toho pramenící 
nejenom marketingové škody), přesto se v hlubším zamyšlení ukazuje, že zavedené 
sousloví není vhodným řešením. Ze „zážitkové pedagogiky“ se stalo zaklínadlo, 
které přestalo magicky působit.

Nomen – omen
Staří latiníci věděli, že jméno může být zna-

mením charakteristických a podstatných 

vlastností nositele. Co nám tedy říká zave-

dené úsloví? Že se jedná o teoretický obor 

(resp. přímo vědu) zabývající se výchovou 

(= pedagogika), a zároveň o analýzu těch 

cílevědomých činností formujících osob-

nost, které se týkají reflexe přímého pro-

žívání (= zážitková). Detailních pojmových 

analýz trojice prožitek – zážitek – zkuše-

nost už bylo sepsáno dost (z mého pohle-

du např. Jirásek, 2005, 195–207) a na tomto 

místě si podrobnější diskuse odpusťme.

Jak se však využívá centrálního termí-

nu? Ten či onen jednotlivec, ta neb ona or-

ganizace „dělá zážitkovou pedagogiku“, 

„provozuje zážitkovku“. Nikdo z nich však 

netouží po teoretických (natož vědeckých) 

úvahách. Opravdu tedy „dělají pedagogi-

ku“, byť zážitkovou? Samozřejmě nikoliv 

– využívají předem připravených prožitko-

vých situací pro působení na ostatní, v lep-

ším případě ve výchovném diskursu. Pak je 

tím míněno: realizují programy metodicky 

podložené zážitkovou pedagogikou. Ale 

Ivo Jirásek

pro tuto praktickou činnost bychom oprav-

du neměli používat termín „pedagogika“, 

nechceme-li se dostat do sporu nejenom 

s jazykovědci, ale zejména s pedagogy.

A zážitek? No to už je vůbec hrůza! 

zážitková gastronomie, zážitkový cestov-

ní ruch, zážitková turistika, zážitková jíz-

da autem, zážitková expozice, zážitkové 

dárky, zážitková sprcha… Probůh! Co ješ-

tě může být zážitkové? Opravdu je právě 

toto vybuzování představ o labužnickém 

požitkářství tím, čemu se chceme nejenom 

na stránkách tohoto časopisu věnovat?

Snad nebudu daleko od pravdy tvrze-

ním, že instruktory, lektory, vychovatele, 

zájemce o výchovné působení s využitím 

přímé zkušenosti spojuje

•	 přesvědčení (názor, mínění – tedy 

smýšlení) o tom, že jejich prakticky rea-

lizovaná výchovná snaha by měla mít

•	 účel (význam, jiným slovem smysl) ne-

sený étosem možnosti osobnostního 

rozvoje, s využitím nejenom

•	 senzuálních (tedy smyslových) 

počitků a vjemů, které lze zažívat 

prostřednictvím



12

T | teorie

•	 čivů (smyslů), pokud možno v různos-

ti a kombinaci (zraku, sluchu, hmatu, 

chuti, čichu), snad i s jistou jiskrou

•	 žádostivosti (smyslnosti), nejenom 

proto, že Erós vystupuje na kurzech 

v různorodých podobách (o čemž 

svědčí nejenom koncentrované 4. číslo 

časopisu Gymnasion, ale objevuje se 

i v elektronických tématech č. E15: 

Krásno, E18: Tělesnost, E26: Jiskřivé 

vztahy a snad porůznu i jinde).

Může být tedy „smysluplné smýšlení 

o smyslné smyslovosti smyslů“ určitou me-

taforou? Pokud ano, pojďme hledat vhod-

nější pojmenování zachovávající si zhruba 

tuto sémantickou rovinu.

Frekvence používání
Chceme-li se společně domluvit, musí-

me používat významy pojmů v přibližně 

shodném pojetí, jinak bude jeden mluvit 

o voze a druhý o koze. Určitou představu 

o významu slov nám může poskytnout 

i častost jejich výskytu.

Pokud bychom chtěli zkoumat oprav-

du vážné teoretické (vědecké) texty, nej-

vhodnějším nástrojem je citační a biblio-

grafická databáze Web of Science, která 

excerpuje více než 10 000 předních časopi-

sů z 256 vědeckých disciplín. Vyhledávání 

lze provádět podle různorodých kritérií 

(název článku, autor, název publikace, rok 

vydání aj.), mezi nimiž je i předmět zkou-

mání. Pojďme se podívat, kolik odborných 

textů spadá pod různá uspořádání klíčo-

vých slov, jež nás zajímají:

Samozřejmě nechci vůbec bagatelizo-

vat složité souvislosti překladů a kontextů 

používání, nicméně jakous takous předsta-

vu si utvořit můžeme. Čeho si všimneme 

na první pohled, to je nejvyšší frekvence 

právě u slova „experiential“ (prožitková? 

zážitková? zkušenostní?) oproti jiným ter-

mínům, jež jsou i u nás poměrně často vy-

užívané („outdoor“, tedy venkovní, v pří-

rodě apod.; „adventure“, dobrodružství; 

„wilderness“, divočina). Dále vidíme, že 

se odlišují i přidružené významy: jestliže 

foto © Petra Drahanská

V lednu 2014 se v Olomouci uskutečnil seminář věnující se mj. pojmu „zážitková pedagogika“. 
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u nejčastěji zastoupeného prožitku či zku-

šenosti jde zejména o „learning“ (učení 

se, studium) a hned poté „education“ (vý-

chova), u přírody je to rekreace, terapie, 

a teprve na třetím místě výchova, zatímco 

u divoké přírody najdeme rovněž rekreaci, 

ale pořadí výchovy a terapie je obrácené. 

U dobrodružství pak sice převládá vý-

chova, ovšem v porovnání se zážitkovou/

zkušenostní výchovou (natož s učením se) 

desetkrát řidčeji.

Co z toho vyplývá? Že v angličtině pub-

likované odborné texty preferují pojme-

nování, která bychom mohli nejspíše vní-

mat jako „zkušenostní učení“, „výchovu 

prožitkem“, „výchovu dobrodružstvím“, 

„rekreaci v přírodě“ či „v divočině“.

Pro české podmínky z toho pramení 

možné doporučení dvojího směru:

•	 1. odlišujme rekreační, terapeutické 

a výchovné (pedagogické) diskursy 

jako svébytné obory;

•	 2. odlišujme prostředí (přírodu, divo-

kou přírodu), prostředky (dobrodruž-

ství) a metodické využití (prožitek 

– zážitek – zkušenost).

Ad fontes: z nouze ctnost
Státy se udržují těmi ideály, 

z nichž se zrodily.
Tomáš Garrigue Masaryk

Když se podíváme ke zdrojům přímo čes-

kého podloží, zarazit nás může jistá časová 

synchronicita: ve stejném období, kdy vzni-

ká The Association for Experiential Educa-

tion, tedy v 70. letech 20. století, můžeme 

vnímat velmi zřetelné snahy o využívání 

zážitků a zkušeností nejenom pro rekre-

ační, ale také výchovné účely i v tehdejším 

Československu. Tomu odpovídá i pou-

žívaná terminologie: od turistiky, sportů 

v přírodě, pobytu v přírodě, pohybové re-

kreace apod. (Teplý, 1969; Neuman, 1983) 

se postupně přechází díky tábornickým 

školám (Snopek et al., 1969; Stárek, 1974) 

k pojmům jako pobyt a výchova v přírodě 

(Kocourek, 1972; Smékal, 1986), výchov-

né prvky rekreace (Holec, 1982), moderní 

formy výchovy v přírodě (Gintel, 1986) až 

ke zřetelnému se přihlášení k edukační-

mu potenciálu termínem prázdninová pe-

dagogika (Gintel et al., 1980; Břicháček, 

1988; Holec, 1991) či metaforou univerzit-

ního prostředí (Břicháček, 1992). Tyto vý-

vojové tendence ústí – alespoň prozatím 

– u termínu zážitková pedagogika (Vážan-

ský, 1992; Jirásek, 2004). Těch pojmenová-

ní bylo pochopitelně mnohem více (za úva-

hu o revitalizaci by stál jistě „intenzivní 

Tabulka 1: Frekvence výskytů slovních spojení podle „topic“ na Web of Science k 11.2.2014

education pedagogy learning leadership therapy recreation 

experiential 5516 244 7257 253 1765 51

outdoor 1229 19 1143 57 1343 1676

adventure 556 23 426 48 331 110

wilderness 249 2 98 38 181 435
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rekreační režim“), ale cílem těchto řádků 

není důkladné historické zpracování, nýbrž 

stručná ilustrace proměny diskursu, kdy se 

výchovný či přímo pedagogický rozměr stá-

val čím dál více zřetelným. A naopak: může 

se zdát, že přírodní prostředí, v počátcích 

oboru naprosto neopominutelná podstata 

těchto aktivit, se dnes dostává na okraj – 

tomu by tak rozhodně nemělo být.

Pobyt v přírodě je tedy stejnou ko-

lébkou pro možnosti výchovného půso-

bení jak v zahraničí, tak u nás. Pro pojetí 

„outward bound“ (přičemž teď nemíním 

organizaci, ale samotný princip přístupu 

„vyplutí do nejistoty“) je přitom naprosto 

nezbytné necivilizované přírodní prostředí 

se svým potenciálem dobrodružných situa-

cí. Proto se tyto kurzy a aktivity odehrávají 

zejména v nenarušené přírodní scenérii 

hor a velehor, ale také moří a oceánů, le-

dovců, pouští či džunglí.

České souvislosti jsou podstatně od-

lišné: ve srovnání s exotikou hluboké pří-

rody můžeme pociťovat určitý stav nouze 

(nemáme velehory, moře a oceány, ani 

jiné formy umožňující bezprostředně dob-

rodružné překonávání). Nouzí nemíním 

naši zem jakkoliv dehonestovat, spíše to 

vnímám jako paralelu s filosofickou an-

tropologií Arnolda Gehlena (1972), který 

vnímá člověka jako „bytost s nedostat-

ky“. Aby mohl kompenzovat tento nedo-

statek, musí jednat a duchovními výkony 

si prostředí přizpůsobovat. Protože zde 

nemáme tak divoké a dobrodružně ne-

konečné přírodní rozlohy, které obdivu-

jeme v zahraničí, jsme nuceni je nahradit 

jinými způsoby. A tím přichází od prvo-

počátků českých snah o moderní propo-

jení těla a ducha ke slovu fenomén hry. 

Kalokagathická inspirace využívání ne-

jenom sportů a pohybových aktivit, ale 
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také psychoher, diskusí, kulturních pořa-

dů. Toto specifikum se ukázalo nejenom 

jako svébytné, ale také zajímavé, nosné, 

ba dokonce hodno vývozu do zahraničí. 

Metoda dramaturgie (Gintel, 1982) je tak 

oceňovaným přínosem, kterým česká ver-

ze zážitkové pedagogiky obohatila svět 

(Martin, Franc, & zounková, 2004).

Chceme-li pokračovat v linii tradice, 

do níž jsme vstoupili, nemůžeme odho-

dit např. pobyt a pohyb v přírodě jako 

nepodstatný přívažek oboru, o nějž nám 

jde. Musíme si být významně vědomi 

toho, že praktická realizace intencí zá-

žitkové pedagogiky stojí na výdobytcích 

výchovy v přírodě, jež je autentickou sou-

částí, bytostnou podstatou prázdninové či 

zážitkové pedagogiky. Odříznout kořeny, 

zahodit zdroje, zbavit se původně ryze 

rekreačního vymezení a překlopit obor 

výlučně do hájemství uměnovědy („kurz 

jako umění“) či školství („zážitková peda-

gogika ve školním vyučování“) by mohlo 

být krátkozraké. Ideály, z nichž se něco 

zrodilo, udržují při životě nejenom státy.

Hra versus zábava
Hra se ukázala jako úžasný rozvojový pro-

středek. To samozřejmě není žádná novin-

ka, mnoho studovaných hlav si dalo velkou 

práci, aby prokázalo pomocí hlubokých 

filosofických analýz onen zvláštní svět, 

v němž dochází ke kontaktu se sváteč-

ním, ba přímo s posvátným (Huizin-

ga, Caillois, Wittgenstein, Gada-

mer, Fink…). Tím ale teď nechci 

zdržovat, fenomén hry a jeho 

ideové reflexe jsou známou 

věcí. Jde mi o něco jiného: 

o to, abychom si uvě-

domili rozdíl mezi 

hrou a zábavou.

Allan Gintel (1973) velmi pěkně popsal 

(a je škoda, že se starší texty více nečtou 

– přestože jsou mnohé z odkazů nejenom 

tohoto článku přístupné v plné textové 

podobě všem zájemcům prostřednictvím 

Knihovny portálu Gymnasion) nejenom 

rozdíl mezi těmi, kdo se dívají, a těmi, kdo 

vstoupí do světa hry, ale také rozdíl mezi 

hrou a zábavou, která se může rozvíjet 

i v podobě zvané „tlachání“.

Rád bych šel v tomto odlišení ještě 

dál – domnívám se totiž, že záměna těch-

to dvou fenoménů je klíčovým faktorem 

toho, oč v dnešních debatách jde. A na 

zvýznamnění odlišností zábav a her mů-

žeme – snad – stavět poučenější vztah 

k budoucnosti.

Obor praktického výchovného působe-

ní, který je (nesprávně) nazýván zážitko-

vou pedagogikou, působí svým označením 

tak trochu magicky. Samotný termín se stal 

zaklínadlem, zkratkou k ovládnutí reality. 

Stejně jako Faust v Goethově (2012) podání 

je už znaven dlouhodobou prací a úmor-

ným studiem (vzpomeňme, že studoval 

právo, filosofii, medicínu i teologii), hledá 

magickou zkratku, kterou mu má přinést 

„duchů zjev“. A takovou funkční magií vý-

chovy prožitkem je hra. Jenže dnes se často 

nabízí namísto hry pouhá zábava – a obojí 

se označuje jako zážitek. K zážitku 

pak každý přidá slovo pedago-

gika, aby byl vzbuzen dojem 

hlubšího působení, a značná 

část komerčních firem pak 

používá nálepku zážitkové 

pedagogiky jako marke-

tingové zaklínadlo. Pokud 

však zaměníme hru za zá-

bavu, tak magie přestá-

vá působit a zaklínadlo 

ztrácí svoji moc.

15
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Už v úvodu jsem si povzdechl, co vše 

je v současnosti označováno jako zážitko-

vé. Dnes však ještě více než v minulosti 

platí Franklovo zjištění logoterapie, že 

pocit bezesmyslnosti pramení mj. z tlaku 

nadbytku (materiálního, informací, příle-

žitostí prožitkových situací). A k takovým 

„nejoblíbenějším zážitkům“ či k „vysmá-

tým zážitkům“ se ještě nabídne „sleva na 

zážitky“, takže můžete strávit den s mo-

delkou za pět tisíc nebo povečeřet se zná-

mým šoumenem za třináct tisíc. A je to. 

zážitek má zapůsobit sám o sobě. Není 

důležitá rekreace (která je etymologic-

ky pevně spjatá s latinským „re-creare“, 

tedy se znovutvorbou), ale odpočinek 

(uvolnění, zábava – otevřená možnost 

konzumu).

Co z toho pramení pro naše další hle-

dání? Odstraňme slovo „zážitek“ z názvu! 

Termín ztratil svoji výpovědní hodnotu pro 

označování toho, oč nám společně jde, oč 

opravdu běží, co je podstatnou charakte-

ristikou. Kritériem nemá být zábava, ale 

hra. Ne zážitek, ale smysluplnost!

Výchova ke smyslu
Pokud nalezneme odvahu k opětovnému 

promyšlení, tedy k důkladnému „přemy-

šlení“ podstaty oboru, který nás láká, po-

kud se nelekneme ztráty něčeho tradičního 

a zdánlivě již vybudovaného, musíme se za-

měřit na podstatné cíle, nikoliv na náhodné 

prostředky působení. A abychom dobře po-

rozuměli, musíme se ponořit do antropolo-

gického podloží lidského způsobu bytí.

Pokusme se podívat na jeden možný 

obrázek oblasti, v nichž se naše životy rea-

lizují. Toto modelové uspořádání (samo-

zřejmě jedno z mnoha a mnoha možných) 

počítá se třemi světy našeho žití (Plotkin, 

2011; Bílý, 2013):

•	 Animalita, tedy zakotvenost živočiš-

né říše, z níž vyrůstáme a která nás 

ovlivňuje. Je to oblast psychických 

(duševních) obsahů našeho vědomí 

i nevědomí, všechny strachy či trau-

mata, ale také sny, tajemství a pro-

dukty intuitivních náhledů. To je onen 

neuspořádaný chaos, z něhož teprve 

vzniká kosmicky uspořádaný vesmír, to 

Zážitková pedagogika fig. 1

„...a teď ještě pět metrů rovně!“
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je ten „divý muž“ v nás, jehož občas 

marně hledáme, neboť podléháme 

snad až příliš civilizačnímu zkrocení.

•	 Realita, což je svět našeho praktické-

ho působení. To jsou všechny tělesné 

(hmotné) projevy, naše ego, které míří 

za pracovním a mocenským sebeuplat-

něním a peněžním zajištěním. Projevuje 

se také v zakládání rodiny a péči o její 

členy, i ve volnočasových aktivitách 

v podobě různých koníčků či sportů.

•	 Spiritualita neboli duchovno (jemuž 

bylo věnováno celé minulé číslo 

časopisu Gymnasion), oblast ducha za-

měřujícího se na ideje a ideály. zde se 

projevuje víra ve smysl, odtud pramení 

naše vize, ale také životní poslání.

zkusme se koncentrovat na to, co nám 

výše naznačené schéma může napovědět: 

totiž že na kurzech či v jednotlivých aktivi-

tách, jež vnímáme v diskursu zážitkové pe-

dagogiky, se můžeme setkávat s dimenzí:

•	 smyslnosti, se sférou duše, animality 

a nevědomí;

•	 smyslovosti, s oblastí těla, rozumu 

a reality;

•	 smysluplnosti, s rozměrem ducha, 

ideálů a spirituality.

A o svět smyslu nám v tuto chvíli jde. 

Měli bychom společně bít na poplach 

a hlasitě volat: podstatou našeho oboru 

není roztáčení kolotočů zážitkových hodů, 

substancí je smysl, význam a účel příjemně, 

a zároveň užitečně tráveného času! Stojí-

me na prahu doby, která musí reflektovat 

ideovou spiritualitu smyslu našeho konání. 

Musíme se začít učit respektovat svět, do 

něhož náleží vysoké ideály a hluboké ide-

je, svět vertikality, svět lidského ducha.

Pouze v kontextu smyslu můžeme roz-

hodovat o tom, zda ochutnávání medu na 

louce je, či není programem využitelným 

v diskursu zážitkové pedagogiky. Nejde 

o jakýkoliv program – jde o jeho smysl 

daný dramaturgickým využitím, poskyt-

nutý naplňováním vytyčených pedago-

gických cílů. Chceme-li se i nadále hlásit 

k pedagogice jako podstatné oborové 

kotvě, musíme opětovně rozezvučet ozvě-

nu služby a průvodcovství, jež zaznívá ze 

slova paidagogos, z poslání otroka do-

provázejícího chlapce.

Rád bych – v návaznosti na tradice 

i soudobé výzvy – akcentoval opět dva 

pojmy jako nezbytné pro vymezení oboru: 

(celek) a logos (mj. smysl).

Pokud nebudeme využívat holistické-

ho přístupu, pak se zpronevěřujeme veliké 

tradici obrů, na jejichž ramenou stojíme. 

V čem ona celkovostní dimenze vlastně 

spočívá, to se může stát sporem velikých 

diskusí. Ale namátkou stojí za vyjmenová-

ní alespoň některé rysy:

•	 na rozdíl od výchovy v přírodě nás 

zajímá i kulturní sféra – propojení 

přírodního a kulturního prostředí je 

jedním ze znaků holistického přístupu;

•	 oproti segmentovému členění škol-

ních předmětů a vyučovacích hodin, 

kde může jít zejména o obsah jednot-

livých částí, preferujeme dramatur-

gický kontext jednotlivých programů, 

tedy celkovostní uchopení poskytující 

smysluplné porozumění;

•	 netřeba se opětovně kasat, že všechny 

programové rozměry (od pohybu, kre-

ativních dílen, psychoher až po diskuse) 

zde mají nalézat svůj prostor k realizaci;

•	 působit nehodláme pouze na kogni-

tivní (znalostní) rozměr účastníků, ale 

na celé jejich osobnosti – na kloubení 

„těla a ducha“, na jejich znalosti, 

dovednosti i postoje, zejména pak na 

akcentaci vybraných hodnot;
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•	 s tím však souvisí, zdá se mi, že 

takového úkolu nemůže dosáhnout 

jednotlivec, byť by byl sebegeniál-

nější; týmová práce se mi jeví být 

nezbytnou podmínkou (conditio sine 

qua non) oboru.

Výchova ke smyslu jako potenciální 

označení by však zcela jistě bylo napa-

deno – a právem. Pravděpodobně žádný 

učitel, lektor, instruktor nemá ambice 

vychovávat k nesmyslnosti, beze smyslu. 

Akcentace této hodnoty tudíž není dosta-

čující jako vymezující faktor k odlišení od 

jiných pedagogických přístupů. Výchova 

v přírodě akcentuje zřetelně prostor, mís-

to působení. Výchova ve volném čase zase 

časovost. Výchova dobrodružstvím či vý-

zvou používaný programový prostředek. 

Je to u nás opravdu zážitek? Není to spí-

še celkovost, celostní působení a vyzně-

ní? Měl-li bych proto zakončit nějakým 

konkrétním návrhem, prosazoval bych 

termín celostní výchova (či holistická 

výchova) jako vhodné pojmenování pro 

praktické snažení. (Přesnější by jistě bylo 

„celostní výchova zkušeností“, ale to už je 

pro praktické využívání zřejmě příliš dlou-

hé.) Součástí může být výchova v přírodě 

(ale nejenom tam), ve volném čase (ale ne-

jenom tehdy), dobrodružstvím a výzvou 

(ale také jinými programovými prostřed-

ky). Má velmi úzké vztahy s rekreací (tudíž 

s rekreologií) a někdo by ji rád propojoval 

s terapií (neboli léčbou). Tady však velmi 

varuji: terapeutický přístup vyžaduje jiné 

dovednosti, kompetence a vzdělání než 

instruktorské rekreační, případně výchov-

né působení. Cítím jako potřebné zdů-

raznit: terapeutické souvislosti už k nám 

nepatří, na ty se zaměřuje jiná profesní 

(nikoliv pouze zájmová!) skupina expertů, 

totiž psychologů a psychoterapeutů.

A pro teoretické analýzy? Možná by-

chom mohli vymýšlet novotvary, jak to 

spojit dohromady. Tvoří-li pedagogika, 

andragogika, gerontagogika aj. dohro-

mady agogiku, tedy vědy o výchově, měla 

by koncovka znít stejně, abychom zůstali 

v pedagogickém diskursu. A z druhé stra-

ny můžeme postavit smysl stejně, jako 

zní v logoterapii, v logice či v logopedii. 

A spojit to dohromady do neoplazmu 

„logoagogika“. Nebo akcentovat celek 

a prosazovat „holoagogiku“. Ale mělo 

by to smysl? Asi nikoliv… Kdybychom ne-

chtěli kvůli potenciálnímu navyšování ne-

porozumění odhodit termín „zážitková 

pedagogika“ jako nevyhovující, museli 

bychom se razantně vzepřít všem neporo-

zuměním, dezinterpretacím a módním vý-

střelkům, které chtějí těžit z jízdy na vlně 

zájmu. zvítězí-li názor, že termín přináší 

více pozitiv než negativ, čeká nás těžká 

práce: zřetelně ukázat, kde má obor 

své jasné a zřetelné hranice (výlučně 

v rozměru teoretické disciplíny), co už 

do něj nepatří a které (zážitkové) jevy 

nemají právo být označovány v dis-

kursu zážitkové pedagogiky, protože 

nejsou neseny hlubokým výchovným 

étosem smysluplnosti.

Závěrem
Namísto používání termínu „zážitková pe-

dagogika“ navrhuji pro označení výchov-

ných aktivit využívání pojmu „celostní 

výchova“. Důvodem je odlišení teoretické-

ho (vědeckého) oboru od praktického vý-

chovného působení a odmítnutí akcenta-

ce pouhých zážitků bez hlubokého smyslu 

rozvojového potenciálu.
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Koncept „zážitkové 
pedagogiky“ 

V době, kdy se stále více noříme do virtuálního světa, je pro učení i výchovu 
důležité, aby byly doprovázeny bezprostředními prožitky a zkušenostmi. 
Mohli bychom to také nazvat návratem k učení Jana Amose Komenského, 
který již před staletími volal po všestranném učení a výchově hlavy, srdce, 
jazyka a ruky (Komenský, 1974). Dalo by se s určitým zjednodušením říci, že 
požadavek zkušenostního (zážitkového) přístupu se obloukem vrací přes 20. 
století na počátek 21. století, tedy do doby, kdy v České republice pozorujeme 
strmý nárůst zájmu o praxi i teorii zážitkové pedagogiky.

Jan Neuman

Pokud však chceme, aby se zážitková peda-

gogika (zP) stala akademickou disciplínou, 

musíme se vydat na cestu usilovného hle-

dání a obhajování jejího postavení v pe-

dagogické teorii i praxi. Proto chci znovu 

poukázat na některé problémy, které 

bychom měli zahrnout do naší odborné 

diskuse o koncepci zážitkové pedagogiky. 

Navazuji tak na některé kritické připomín-

ky k pojetí „zážitkové pedagogiky“, které 

jsem publikoval v předcházejících letech 

(Neuman et al., 1999; Neuman, 2002). zno-

vu poukazuji na terminologické obtíže, na 

rozdílný pohled autorů z anglosaské oblas-

ti i nedostatečné teoretické rozpracování 

konceptu zážitkové pedagogiky. 

Termín prožitek
Prožitek je jeden z nejobecnějších psycholo-

gických pojmů, ale také se řadí mezi pojmy 

diskutabilní. Dle Hartla a Hartlové (2000) 

představuje autentický prožitek (authen-

tic experience) jeden ze základních obsahů 

psychiky. Je to citově zabarvené vnímání 

aktuálního, často dramatického životního 

okamžiku. Prožívání je pak proud vědomí 

každého duševního obsahu, více či méně 

uvědomovaného. Důležité je zdůraznit, že 

prožitek a prožívání jsou přísně indivi-

duální a jsou těžko sdělitelné.

Roli prožitku ve výchově sledoval vý-

znamný švýcarský pedagog Jürgen Oel-

kers (1998). Připomeňme si krátce některé 

závěry, které lze dle jeho úvah učinit:

Prožitky zanechávají v naší mysli stopy 

a musíme jim přiznat výchovný vliv. Do-

konce je možné říci, že bez prožitků není 

výchovy. Avšak snaha o pedagogizování 

prožívání (jeho začlenění do řízeného pe-

dagogického procesu) svazuje prožívání se 

– přínosy i kritické pohledy

I | inspirace

Redakčně kráceno; celá studie bude uveřejněna ve 4. svazku Edice Gymnasion.
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záměry výchovnými, čímž spojuje prožitky 

s cíli ležícími mimo oblast prožívání. Řídit 

prožitky by vyžadovalo jakési „osamo-

statnění prožitků“, to se však plně nedaří, 

protože prožitky se nedají funkcionali-

zovat tak, aby jejich působení souhlasilo 

plně s předpokládaným výchovným efek-

tem. Oelkers se dále domnívá, že změny 

osobnosti nepodléhají žádnému peda-

gogickému komandu, což zřejmě ztěžuje 

prokazování efektu u krátkodobých akcí. 

Výchova je podle něj vždy experimentem, 

jehož výsledky se nemusí vtěsnat do urči-

tých pedagogických modelů, a „zážitko-

vou pedagogiku“ v této souvislosti chápe 

jen jako zvláštní případ testování.

Také v anglicky psané odborné litera-

tuře se průběžně objevují pojednání, kte-

rá se snaží upřesnit význam termínu expe-

rience (Itin, 1999; Payne, 2002; Breunig, 

2005; Fox, 2008; King, Donaldson & Harry, 

2012 aj.). Dle Karen Fox vycházející z mo-

derních slovníků angličtiny má tento ter-

mín nejméně šest významů popisujících 

složité procesy. Je tedy zřejmé, že popis 

toho, jak se získávají znalosti z prožitků 

či zkušeností, nebude jednoduchou zále-

žitostí. Jen fyziologický proces lidského 

vnímání zahrnuje množství nevědomého 

zobrazování. Jestliže připustíme určitou 

roli nevědomých fyziologických proce-

sů a působení lidí a systému společnosti 

mimo vědomé vnímání, pak můžeme říci 

s určitou nadsázkou, že se všichni učíme 

věci bez znalosti toho, co a kdy se učíme 

(Fox, 2008).

zajímavá je v této souvislosti také po-

známka Břicháčka (2006): Při hodnocení 

zážitků si musíme uvědomit, že prožité 

zapomínáme a překrýváme novými zkuše-

nostmi, mění se tak závažnost vzpomínek, 

někdy se i nesprávně interpretují.

Termín zkušenost
zkušeností nazýváme to, co bylo prožito 

a uchováno v paměti individua. zkušenost 

je aktivním prvkem a tvoří podstatu uče-

ní, proto hovoříme o učení zkušenostním 

(Hartl & Hartlová, 2000).

V této souvislosti je třeba vzpomenout 

Johna Deweyho, který zdůrazňuje, že 

pouhá činnost nevede ještě ke zkušenos-

ti. zkušenost musí být proto chápana jako 

pokoušení se a znamená změnu, ale ne-

ní-li tato změna vědomě spojena s vlnou 

důsledků, které z ní plynou, je jen bezvý-

znamným přechodem. Učit se ze zkuše-

nosti znamená vytvářet nazpět i dopředu 

spojení mezi naším působením na věci 

a příjemnými nebo nepříjemnými zážitky, 

které z toho pro nás plynou. […] Ne všech-

ny zkušenosti jsou výchovné. Centrálním 

problémem výchovy založené na zkuše-

nostech je vybírat takový druh současných 

zkušeností, které budou plodně a tvořivě 

žít ve zkušenostech následujících. Každá 

zkušenost je hybnou silou. je však věcí vy-

chovatele, aby viděl, kam zkušenost smě-

řuje. (dle překladu Singuleho, 1991)

V českém teoretickém vymezení „zážit-

kové pedagogiky“ (Jirásek, 2004) se samo-

statně definuje vedle „prožitku“ ještě termín 

„zážitek“, který jakoby nahrazoval základní 

psychologické vymezení termínu „zkuše-

nost“. z této koncepce přesně nevyplývá, 

kde vlastně končí „zážitek“ a začíná „zkuše-

nost“. Otázkou zůstává, zda to je v teorii to 

podstatné.

Faktem je, že je obtížné překládat slovo 

„experience“ z angličtiny do češtiny. Přidr-

žíme-li se dřívějších odborných překladů (viz 

Singule, 1991, překlad kapitol knihy Experi-

ence and Education), je možné v této sou-

vislosti používat spíše výraz „zkušenostní 

výchova“ než „zážitková pedagogika“.
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Erlebnispädagogik
Česká „zážitková pedagogika“ navázala 

pojmově na německý název „Erlebnispäda-

gogik“ (EP), který má v Německu delší tra-

dici, sahající až na počátek 20. století. V té 

době koncipoval W. Dilthey „filosofii života“ 

jako teorii duchovního světa, jehož výcho-

zím pojmem se stal prožitek (Erlebnis) (Ci-

pro, 2002). Jednotlivé prožitky či zážitky se 

dle této teorie spojují v „životní souvislost“, 

která má teleologický charakter, tj. pro její 

pohyb není důležitá kauzalita, ale účelo-

vost. Dilthey dle Cipra (2002) sám uvádí, že 

pro něj nemají význam data, ale prožitky. 

Jeho filosofie ovlivnila tzv. pedagogiku pro-

žívání (Lebenspädagogik, Erlebnispädago-

gik). Toto hnutí kulminovalo počátkem 20. 

století a snažilo se spíše vychovávat životem 

než pro život. I když se metoda prožívání 

nestala hegemonem, přece jen získala své 

solidní místo v arzenálu uznávaných metod 

moderního učitele. (Cipro, 2002)

Podle jednoho z předních odborníků 

W. Michla (2009) lze „Erlebnispä-

dagogik“ definovat jako 

metodu zaměřenou na 

aktivní jednání, která 

chce prostřednictvím 

kvalitních učebních 

pro cesů, ve kterých jsou 

mladí lidé vystavováni 

fyzickým, psychickým 

a sociálním výzvám, 

podporovat jejich 

osobnostní rozvoj 

a vést je k odpověd-

nému vztahu k vlast-

nímu životu.

EP lze zarámovat dalšími atributy: pro-

bíhá v přírodě; vyžaduje tělesnou námahu; 

účastníci pociťují důsledky svého jednání, 

podstupují výzvy a překonávají subjektivní 

hranice; aktivity v přírodě se prolínají s ak-

tivitami v umělých překážkových areálech, 

součástí programu jsou hry na důvěru 

a problémově orientované aktivity; změ-

ny v jednání jsou podporované procesy ve 

skupině; důležitá je reflexe, bezpečnost 

i ekologická výchova (Michl, 2009).

V současné době jsou zájemci o práci 

v intencích „Erlebnispädagogik“ sdružení 

v Německu do Bundesverband Individu-

al- und Erlebnispädagogik, tedy do Spol-

kového svazu individuální pedagogiky 

a zážitkové pedagogiky. V těchto materiá-

lech najdeme také zmínku o tom, že Erleb-

nispädagogik nesmí být přeceňována, je 

to jedna z mnoha pedagogických metod 

a jen vzájemnou kombinací různých metod 

lze dosáhnout efektivnějšího působení. 

„...a k tabuli půjde...“

Zážitková 
pedagogika fig. 2
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Experiential Education
Spojené státy začaly velmi brzy pociťovat 

rozpor mezi narůstajícím množstvím in-

formací a ubývajícími možnostmi pro pří-

mé zkušenosti ve školách a organizacích. 

Dlouhou dobu se také nedařilo provést 

školské reformy, které podněcovaly po-

znatky J. Deweyho z počátku 20. století. 

zlom nastal až v 60. letech, kdy pět růz-

ných národních vzdělávacích komisí pou-

kázalo na potřebu zavádění přímých zku-

šeností do vzdělávání a výchovy. V této 

atmosféře se podařilo v roce 1977 zalo-

žit Association of Experiential Education 

(AEE) zaměřenou na plnění těchto úkolů:

•	 pozvednout zájem a odpovědnost 

každé osoby o vlastní vzdělávání 

a osobnostní rozvoj tak, aby mohla 

pozvednout kvalitu života ve své 

komunitě;

•	 podpořit rozvoj zkušenostního učení;

•	 podpořit a vést každého člena AEE 

i ostatních praktiků k tomu, aby se 

zkušenostní učení dostalo do organi-

zací poskytujících služby lidem.

Na počátku devadesátých let podala 

skupina expertů pracujících při AEE v USA 

(1994) novější charakteristiku toho, co lze 

chápat pod termínem „Experiential Edu-

cation“ (EE). Podobné rysy jsou uváděny 

i v současnosti (Association for Experien-

tial Education, 2004):

•	 EE je proces, během kterého si „učící 

se“ (žák, klient, účastník, student 

atp.) vytváří znalosti, dovednosti 

a hodnoty pomocí přímé zkušenosti 

(nebo zde spíše pomocí bezprostřed-

ních prožitků), zjednodušeně cestou 

„learning by doing“.

•	 zkušenostní učení (které je pro EE 

stěžejní) probíhá pouze tehdy, jsou-li 

odpovědně vybrané prožitky a zku-

šenosti (u nás aktivity) podpořeny 

reflexí, kritickou analýzou a syntézou.

•	 Prožitky a zkušenosti jsou strukturová-

ny (nabízeny) v programu tak, že vyža-

dují od „učícího se“ iniciativu, přijmutí 

rozhodnutí a odpovědnost za výsledky.

•	 Během procesu zkušenostního učení je 

„učící se“ vtažen do problému – klade 

otázky, hledá řešení, experimentuje, 

je zvídavý, přebírá odpovědnost, je 

tvořivý a vytváří si vlastní názory.

•	 „Učící se“ je vtažen do procesu intelek-

tuálně, emocionálně, sociálně, duševně 

i tělesně. To odpovídá tomu, že zadá-

vané úkoly jsou autentické – bezpro-

střední a spojené se skutečností.

•	 Výsledky takového procesu jsou osob-

ní (subjektivní) a formují základy pro 

budoucí zkušenost a učení.

•	 V průběhu EE se podporují vztahy 

„učícího se“ k sobě, k jiným lidem, 

k přírodě a světu.

•	 Vychovatel (učitel, facilitátor, trenér, 

poradce, terapeut) a „učící se“ společ-

ně prožívají úspěch i nezdar, podstu-

pují riziko, nejistotu i dobrodružství, 

neboť výsledky – výstupy mnohých 

programů – nemohou být plně před-

povězeny.

•	 Pro obě strany (žák–učitel) je zde 

možnost prozkoumat vlastní hodno-

tové orientace.

EE se liší od tradiční výchovy tím, že 

učitel nejprve žáky zapojí do řešení pro-

blému (do akce) a pak společně provádějí 

reflexi – hodnocení prožitků a zkušeností. 

Na základě vlastních prožitků a zkušenos-

tí si vytvářejí žáci nové dovednosti, posto-

je i způsoby myšlení. 
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Z kurzu Mokoša, 2013.
foto © z archivu PŠL

Český koncept zážitkové 
pedagogiky (ZP)
V české literatuře poprvé souhrnně po-

jednal o „pedagogice zážitku“ Vážanský 

(1992). Opírá se o řadu německých pra-

menů (viz ziegenspeck, 1999). V deseti 

bodech vymezuje principy zážitkově pe-

dagogických prostředků. Důraz je kladen 

na přímou zkušenost, blízkost životní rea-

litě, potřebu zpětného hodnocení, vliv 

skupinové dynamiky, možnosti získávání 

hraničních zážitků, odlišení od extrémních 

dobrodružství. Výchovou prožitkem se za-

býval také Neuman a kol. (1999) v publika-

ci věnované překážkovým drahám. Důleži-

tý je postřeh, že pro dosažení výchovných 

cílů je třeba pracovat se skupinou i po 

skončení krátkodobého kurzu. V tomto 

textu je výchova prožitkem představova-

ná jako jedna z metod výchovy mládeže, 

která dovoluje experimentování s řešením 

zadávaných problémů.

Teoretickou koncepci „zážitkové peda-

gogiky“ (zP) publikoval až Jirásek (2004). 

Navrhl nový termín a ten zdůvodnil. Podle 

něj představuje zP teoretické postižení 

a analýzu takových výchovných procesů, 

které pracují s navozováním, rozborem 

a reflexí prožitkových událostí za účelem 

získání zkušeností přenositelných do dal-

šího života.

24
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Uvedená koncepce je doprovázena 

fundovaným rozborem řady našich i za-

hraničních (bohužel chybí důležitá němec-

ká literatura) pedagogických směrů, které 

mají blízko k zP. Autor se snaží také na-

jít místo zP mezi pedagogickými vědami. 

Článek představuje stále dobrý základ pro 

odbornou diskusi, i když od té doby pub-

likoval I. Jirásek na téma zP další studie.

Dále v rozpracování zážitkové pedago-

giky jde R. Hanuš, který v roce 2008 obhá-

jil disertační práci Vývoj českého konceptu 

zážitkové pedagogiky a jeho postavení 

v rámci pedagogických věd. Práce je cen-

ná popsáním širokého rámce organizací 

a osobností, o které se může český kon-

cept opírat. Přínosné jsou pasáže věnova-

né vývoji Prázdninové školy Lipnice.

Pro hlubší odbornou diskusi, do kte-

ré musí být zapojeni odborníci z oblasti 

pedagogiky, může sloužit podkapitola 

Analýza aktuálního stavu zážitkové pe-

dagogiky a kapitola Postavení zážitkové 

pedagogiky v rámci pedagogických věd. 

zážitkovou pedagogiku řadí Hanuš ve 

své disertaci mezi hraniční disciplíny peda-

gogických věd, tedy do stejné roviny, v jaké 

je sociální pedagogika, dramatická výchova, 

ekologická či environmentální výchova.

V monografii Zážitkově pedagogické 

učení (Hanuš & Chytilová, 2009) podávají 

autoři charakteristiku zP takto:

Prožitky, zážitky, zkušenosti jsou vy-

volávány v procesu dramaturgie, tedy v cí-

leně plánovaných a uváděných situacích, 

kde se nejčastěji jako prostředek používají 

různé podoby fenoménu hry. Celý proces 

je pak po celou dobu svého průběhu eva-

luován a zpracováván se snahou dosáh-

nout co největšího rozvojového potenciá-

lu. Tímto přístupem je dle autorů česká zP 

jedinečná a originální.

Zkušenostní učení
Mnohdy se dává rovnítko mezi termín 

„zážitková pedagogika“ (experiential 

education) a „zkušenostní učení“ (expe-

riential learning). Autoři i organizace se 

často zaklínají Kolbovým cyklem, jehož 

sledování považují za jediné kritérium 

správnosti průběhu učení. zkušenostní 

učení patří mezi významné didaktické me-

tody, ale není samospasitelné, hodí se pro 

určité situace. zkušenostní učení můžeme 

nalézt i v dalších pedagogických směrech, 

jako jsou: aktivní učení, problémově za-

ložené učení, projektové učení, učení se 

službou, učení využívající místní prostředí 

pro zvládnutí všech předmětů na základ-

ních i středních školách.
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Začlenění „zážitkové 
pedagogiky“ mezi 
uznávané pedagogické 
disciplíny
Psychologická a pedagogická teorie se 

v jednotlivých zemích s termíny „Erlebnispä-

dagogik“, „experiential education“ a „zá-

žitková pedagogika“ plně neztotožnila. Je-

jich zařazení do obecných schémat je stále 

problematické. V ČR se malý zájem o vyme-

zení souvislostí projevuje nejzřetelněji.

V české psychologické literatuře na-

jdeme termín „výchova prožitkem“, což 

je dle Hartla a Hartlové (2000) totéž 

jako „výchova dobrodružstvím“, která se 

v tomto kontextu spíše spojuje s náročný-

mi programy a aktivitami nesoucími urči-

tou míru rizika, zahrnující reflexi sociální 

interakce a pozorování prostředí. Autoři 

Psychologického slovníku se domnívají, že 

takovou „výchovu prožitkem“ uskutečňo-

val a uskutečňuje skauting, tedy nejde jen 

o novinku posledních let.

Je třeba připomenout, že ani základní 

pedagogická literatura (viz Pedagogický 

slovník, 2009) nepřijala termín „zážitková 

pedagogika“, spíše se drží termínu „dob-

rodružná výchova“ a spojuje jej s náročný-

mi akcemi a intenzivním režimem. Mnozí 

pedagogové mají také obtíže se zařaze-

ním „zážitkové pedagogiky“ mezi samo-

statné pedagogické disciplíny (Nechanic-

ká, 2010). Argumentují tím, že principy 

„zážitkové pedagogiky“ jsou vlastní mno-

ha dalším pedagogickým disciplínám (po-

dobnou argumentaci nacházíme i v ně-

mecky mluvících zemích). Heslo „zážitková 

pedagogika“ nenajdeme ani v nejnovější 

Pedagogické encyklopedii (Průcha, 2009).

Nebezpečí profanace 
termínu „zážitkový“
Vedle terminologických obtíží si musíme 

být vědomi toho, že termín „zážitek“ s se-

bou přináší také vazby na teorie o tzv. pro-

žitkové společnosti (Schulze, 1992). Proži-

tek či zážitek je v tomto kontextu součástí 

spotřebního trendu. Tato návaznost možná 

přispěla v mnohých zemích (hlavně v Ně-

mecku, ale i u nás) k určitému „nadužívání“ 

termínu „zážitek“. V „prožitkové“ společ-

nosti se posiluje určitá „zážitková“ nasyce-

nost, což vede k honbě za stále silnějšími 

zážitky a často i k tupému opakování a k je-

jich kvantitativnímu stupňování. zážitková 

pedagogika je stále ještě součástí trendu.

Zážitková pedagogika jako 
téma vysokoškolské výuky
Je pozitivním jevem, že se o zážitkové 

pedagogice učí na vysokých školách. Jak 

vyplývá z analýzy témat závěrečných pra-

cí (viz www.theses.cz), většina vedoucích 

i oponentů však v oblasti „zážitkové pe-

dagogiky“ nikdy nepublikovala; obecně 

postrádáme vlastní rozbory, názory i při-

pomínky. Nedostatečná je recenzní úro-

veň odborných prací i článků. Velkému 

množství bakalářských, magisterských 

i disertačních prací chybí kvalitní rešerše 

literatury, málo autorů studovalo základní 

literaturu, vesměs jde o přebírané a nedo-

statečně prověřované informace.
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Pokud se přikloníme k tomu, že ter-

míny „Erlebnispädagogik“, „experiential 

edu cation“ a „zážitková pedagogika“ cha-

rakterizují metodu, pak je použití slova pe-

dagogika v názvu zavádějící.

Je-li české pojetí rozdílné, pak to musí 

být zřejmé i v rozdílném překladu. Navíc je 

potřebné porovnat naše koncepce se za-

hraničními, abychom si vzájemně porozu-

měli a prozkoumali důvody, proč se naše 

koncepce pod stejnými názvy rozcházejí. 

Prospěje to i rozvoji výzkumné práce.

Musí probíhat mezinárodní spoluprá-

ce, neboť trsy nezodpovězených otázek 

jsou podobné v anglicky i německy mluví-

cích zemích.

Nutně potřebujeme českou nebo i spo-

lečnou česko-slovenskou databázi, kde by 

byly evidovány knihy, články i elektronické 

informace týkající se této oblasti.

Závěr
Odpovědné koncipování pedagogického 

směru zaměřeného na učení a výchovu 

pomocí bezprostředních prožitků a zku-

šeností není možné bez rozsáhlejšího při-

spění odborníků z pedagogických věd. 

zatím tento problém není vyřešen v žád-

né zemi. Mnohde přistoupili na opatrnější 

formulace či na změnu terminologie.

Stávající česká koncepce „zážitkové pe-

dagogiky“ je velmi extenzivní, termínově 

stále neujasněná. Klade si možná zbyteč-

ně vysoké cíle, když se snaží rychle dostat 

mezi zavedené pedagogické obory. Tím se 

liší od německé i americké teorie. Oproti 

dvěma srovnávaným koncepcím chybí zdů-

raznění celospolečenského přínosu.

Stále není dobře rozpoznána úloha pro-

žitků a zkušeností v učení a výchově. To se 

jeví jako multidisciplinární záležitost, ve kte-

ré budou hrát důležitou roli i tzv. neurovědy.

foto © Petra DrahanskáÚčastníci semináře v Olomouci vcelku jednohlasně přijali fakt, že termín „zážitková pedagogika“ není ve většině případů užíván správným způsobem... Čtěte článek „Zážitkové názvosloví“ na str. 29.
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Zážitkové 
názvosloví
Zážitková pedagogika je termín, který se v českém jazykovém prostředí 
užívá poměrně hojně, avšak není zcela jasné, jakou povahu má jím 
označovaná skutečnost. Jde o pojmový obsah toho, čemu dáváme 
přívlastek „zážitkový“, a v nemenší míře také o slovo „pedagogika“.

Richard Macků

Zase ty termíny
Než se vztahy mezi jednotlivými pojmy po-

kusíme popsat a vztáhnout k ustálené obec-

ně-pedagogické terminologii, připomeňme, 

že pokusy vypořádat se s terminologií zážit-

kové pedagogiky proběhly hned několikrát. 

Vzpomeňme např. analýzu, kterou provedla 

Turčová (2007) – formou rozhovoru se dota-

zovala česky a anglicky hovořících expertů 

z oblasti zážitkové edukace na klíčové ter-

míny z této oblasti. Naprostá většina oslove-

ných českých expertů uvedla různá pojme-

nování pro souhrnné označení zkoumané 

oblasti. Mezi návrhy se objevily termíny „vý-

chova v přírodě“ (outdoor education), „zá-

žitková pedagogika“ (experiential educati-

on), „výchova prožitkem“ (experience-based 

education), „učení prožitkem/zážitkem“ (ex-

perience-based learning), „dobrodružná vý-

chova“ (adventure education), „zkušenostní 

výchova“ (experiential education), ale třeba 

i „neformální“ či „mimoškolní výchova“ (in-

formal education).1

Pedagogika je věda
Dne 30. ledna 2014 se v Olomouci usku-

tečnil seminář, kterého se kromě instruk-

torů zážitkových akcí účastnili také aka-

demičtí pracovníci věnující se zážitkové 

pedagogice na českých vysokých školách. 

Účastníci semináře vcelku jednohlasně 

přijali fakt, že termín „zážitková peda-

gogika“ není ve většině případů užíván 

správným způsobem: často je takto (ne-

vhodně) označována metodika kurzů, 

popř. jiných typů vzdělávacích akcí, s ter-

mínem „zážitková pedagogika“ se však 

setkáváme i při označování konkrétních 

vyučovacích předmětů (nebo dokonce za-

mýšlených oborů studia) na vysokých ško-

lách. Budeme-li však vycházet z nejobec-

nější definice „pedagogiky“ jako vědy, 

která se zabývá výchovou a vzděláváním 

v různých sférách společnosti, pak by sou-

sloví „zážitková pedagogika“ nemělo být 

užíváno k pojmenování praxe, nýbrž ba-

datelské roviny, která praxi reflektuje.

1 Pozn.: V závorce uvádíme přibližný anglický ekvivalent jednotlivých termínů; vzhledem k různému pojetí 
zážitkové edukace v jednotlivých zemích se však jedná skutečně jen o nepřesné vyjádření.
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Jak z toho ven?
V navrženém schématu znázorňujeme ter-

míny, které jsou využívány k označování 

různých jevů souvisejících se zážitkovou 

pedagogikou. z již uvedeného vysvítá nut-

nost odlišit oblast edukační reality (praxe) 

a oblast, která se zabývá (teoretickou a vý-

zkumnou) reflexí této praxe. V případě vý-

chovy zážitkem šlo na této úrovni nejprve 

o zachycení a rozpracování specifické me-

todiky akcí, které využívají učení skrze pro-

žitek a jeho reflexi. Až později se začaly 

objevovat akademické snahy o systematič-

tější odborné zpracování této oblasti v po-

době prvních diplomových a následně di-

sertačních prací (srov. např. Hanuš, 2008).

Nebylo by tedy zážitkové pedagogiky 

jakožto disciplíny reflektující praxi, po-

kud dříve nebyla praxe samotná. Při snaze 

pojmenovat tuto praktickou rovinu však 

narážíme na problém – už proto, že je 

nejprve nutné vymezit, co by mělo být za-

hrnuto jako předmět zkoumání zážitkové 

pedagogiky, a co je už předmětem jiných 

disciplín.

Schéma, které zde popisujeme, zachy-

cuje tři sféry – každá z nich využívá poten-

ciálu jednotlivců rozšiřovat či modifikovat 

svou zkušenostní strukturu skrze zážitky. 

Ty jsou generovány na akcích, kterých se 

jednotlivci a skupiny účastní. z hledis-

ka pochopení posloupnosti učení skrze 

zážitek je pak vhodné odlišovat zážitek 

a prožitek (viz spodní část schématu; blí-

že k tomu např. Jirásek, 2005). Na základě 

této posloupnosti navrhujeme označovat 

praktickou oblast (jejímž primárním cílem 

je rozvoj jedince) jako výchovu zážitkem. 

Právě zážitek na jedné straně představuje 

přelomový moment, který umožňuje jedin-

ci růst, a na druhé straně jej může pedagog 

či instruktor poměrně výrazně ovlivňovat 

a v následné reflexi také formovat. Nejde 

nám jen o to naplánovat nějaké (byť zají-

mavé) situace (tj. prožitky), ale především 

o to dále pracovat s tím, co si lidé z těchto 

situací odnáší (tj. zážitky). V případě, že by-

chom naopak chtěli klást důraz ne tolik na 

práci se zážitky, ale spíše na ono vytváření 

situací vhodných k učení, pak by bylo vhod-

nější užívat termínu výchova prožitkem. 

V tomto textu však dále budeme používat 

termínu výchova zážitkem.

foto © Martin Višňa
Ze semináře v Olomouci, 2014. 
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zmíněné tři sféry výchovy zážitkem 

pak odlišujeme podle toho, zda se jedná 

o uplatňování popsaného principu 1) ve 

sféře volného času – např. na autorských 

kurzech, nebo 2) v oblasti (zpravidla škol-

ní) výuky, nebo 3) profesního vzdělávání, 

např. na firemních kurzech. Všechny tyto 

sféry tedy označujeme souhrnně „výchova 

zážitkem“, a to s vědomím, že zde použí-

váme slovo výchova v tzv. „širším smyslu“, 

který v sobě zahrnuje i vzdělávací rozměr. 

zatímco zážitkové kurzy a outdoor training 

asi poučenému čtenáři Gymnasionu není 

třeba představovat, termín zkušenostně 

orientovaná výuka je pro nás poměrně 

nový. Domníváme se, že „zážitkové meto-

dy“ uplatňované především ve školní výuce 

přece jen zcela nenaplňují všechny klíčové 

charakteristiky původních zážitkových akcí 

(např. délku akce a s ní spojenou dramatur-

gii), které ještě v tzv. experimentálním ob-

dobí realizovala skupina instruktorů dnešní 

Prázdninové školy Lipnice. Pokud však bu-

deme uvažovat základní zážitkové schéma 

záměr – prostředek – reflexe, můžeme 

hovořit např. o zkušenostně orien tované 

výuce, resp. zkušenostně orientovaném 

vyučování (srov. Skalková, 2007, 140). Zku-

šenostně orientované vyučování předpo-

kládá, že učení bude vycházet z tělesných, 

smyslových, sociálních zkušeností žáků, 

bude se orientovat na jejich prožitky, jejich 

vlastní činnost, bude čerpat z jejich tvoři-

vé fantazie, z citové sféry […]. (Skalková, 

2007, s. 142)

Naopak mimo oblast výchovy zážitkem 

jsme v našem schématu postavili takové zá-

žitkové akce, jejichž primárním cílem je jen 

bavit účastníky. Nejde tedy o záměrné půso-

bení na osobnost člověka s cílem dosáhnout 

pozitivních změn v jejím vývoji (srov. defi-

nice výchovy např. Průcha a kol., 2003).

Podněty z olomouckého 

celodenního setkání 

akademiků, instruktorů, 

zapálených amatérů 

a dalších zájemců 

k fenoménu, který se nazývá 

zážitkovou pedagogikou.

Samotný název zážitková 

pedagogika nás 

v uvažování zavádí více, 

než si uvědomujeme. 

Není náhodou zážitková 

pedagogika jen důsledné 

naplňování pedagogiky 

jako takové? Existuje vůbec 

„bezzážitková pedagogika“?

Abych mohl 
o programu 
říci, že je veden skrze 
zážitkové učení, musel 
bych v něm cítit nějaký 
větší přesah, který bych 
byl schopen analogicky 
transformovat  
i do jiné životní  
situace.

Co
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 Klíčové teze, které se 

objevovaly jako odpovědi na 

otázku, zda se diskutující na 

něčem v oblasti zážitkové 

pedagogiky shodují:

•	 Usilujeme o celostní 

působení na člověka.

•	 Jde o kvalitní zážitek, 

který vyvolá emoce 

a následné otázky 

k přemýšlení.

•	 Důležitý je kontext 

programu.

•	 Klíčovou roli hraje 

osobnost lektora.

•	 Krom samotné reflexe 

zážitků jde i o transfer 

zkušeností do dalších 

oblastí života.

•	 základní otázkou je ale 

vždy, proč něco děláme 

a jaký to má mít dopad na 

účastníka.
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Abych mohl 
o programu 
říci, že je veden skrze 
zážitkové učení, musel 
bych v něm cítit nějaký 
větší přesah, který bych 
byl schopen analogicky 
transformovat  
i do jiné životní  
situace.

Oblasti 
zážitkové pedagogiky 

by pomohlo, kdyby měla nějaký 
specifický předmět zkoumání, kdyby 

rozvíjela něco, co žádná jiná oblast peda-
gogiky nerozvíjí, ale už pouze tato samotná 

myšlenka mi nabourává vlastní koncept, 
takže raději už nic neříkám.

Silně vnímám důraz 
na celostní koncept 

zážitkové pedagogiky, ale 
chybí mi zdůvodnění celého 

procesu, chybí mi nějaké společné 
silné proč.

O samotném programu 
nelze říci, jestli je, nebo není zážitkový,  

to určují až tato kritéria: kontext  
a forma jeho uvedení, způsob jeho  

vytěžení, osobnost lektora  
a doba působení  

programu.

Myslím, že nám chybí  
vymezení hranic toho, co je  

opravdu zážitková pedagogika  
a co jsou jen nějaké dílčí metody a oži-

vení normální  
výuky. To, jak vnímám 

zážitkovou pedago-
giku, silně ovlivňuje to, 

z jaké jsem generace, kdo 
a jakým způsobem mi zkuše-

nosti v této oblasti předával.

Myslím, že smyslem zážitkové 
pedagogiky je umět převést do slov, 

co zažívám a jak to reflektuji, protože 
cílem je celistvost  

prožívání.

I když  
nevíme přesně proč, 

cítíme, že má zážitková 
pedagogika výraznější  

dopad než ostatní  
přístupy.

V rámci diskuse mi vy-
vstala otázka využitelnosti 

zážitkové pedagogiky při práci 
s dětmi a s dospělými, protože 
v každé fázi vývojové psycho-
logie fungují při zpracování 

zážitků jiné mechanis-
my.

Největší potenciál 
má zážitková pedago-

gika v rozvíjení 
individuálních 

postojů.Oblast zážitkové 
pedagogiky nelze vtěsnat 

do žádného úzkého rámce, 
jakákoliv snaha o unifika-

ci bude tuto oblast 
zabíjet.

Ovšem	jediné	dvě	odpovědi,	na	kterých	jsme	se	
snad	shodli	skutečně	všichni,	zněly:

Je to složitější, než se nám zdálo!

Shodneme se pouze na otázce, co to je 
zážitková pedagogika!
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Pokud se však ještě vrátíme k úrovni 

výchovy zážitkem, je nutné poznamenat, 

že ve všech třech zmíněných sférách ne-

jde jen o automatickou aplikaci schématu 

prožitek – zážitek – zkušenost; záleží vždy 

ještě na záměru a specifické podobě pro-

žitku, potažmo zážitku. Ten by měl mít 

potenciál zajistit přenos (transfer) kon-

krétní situace (např. herní) do zkušenostní 

struktury reálného života jedince. Nejde 

tedy o více zábavnou nebo interaktivní 

formu výuky, ve které prožitek herní si-

tuace je roven celkovému poučení, tedy 

nově získané zkušenosti. ze zážitků, které 

nabízíme, by účastníci měli konstruovat 

nové poznání, popř. formovat své postoje 

a hodnoty (v případě, že sledujeme záměr 

tzv. holistického rozvoje).

Neskončit jako 
alternativní pedagogika
Chce-li být zážitková pedagogika do bu-

doucna seriózně přijímána napříč akade-

mickým prostředím, stojí před ní velký úkol 

restrukturovat celou související termino-

logii. Do jaké míry bude taková restruk-

turalizace v praxi úspěšná, se můžeme jen 

domnívat – proti hovoří léty zažitá značka 

„zážitková pedagogika“, podobně jako 

např. „waldorfská pedagogika“ nebo „pe-

dagogika M. Montessori“. Ať už se zážitko-

vá pedagogika terminologicky vydá kam-

koliv, měla by si uchovat otevřenost vůči 

různým prostředím, skupinám a přístupům. 

Nebude na škodu, pokud nová terminolo-

gie bude specifikovat konkrétní výběrové 

a sofistikované programy (například au-

torské kurzy PŠL), nicméně nemělo by dojít 

k přílišnému spoutání se do struktur a me-

tod, které určí, co je zážitkové a co není.

Naopak úplná rezignace na revizi termí-

nů by mohla způsobit, že by výchova zážit-

kem i nadále působila uzavřeně s jistým pun-

cem alternativnosti, nikoliv specifičnosti.
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Po knize by zřejmě (bez cíleného upozorně-

ní) většina lektorů či instruktorů neformál-

ního vzdělávání nesáhla. zdánlivě se totiž 

věnuje oboru až příliš odtažitému od prak-

tické realizace projektů, jež tato skupina 

profesionálů i amatérů realizuje. Chyba! 

Měl by si ji přečíst každý, kdo se zájmem 

sleduje dění kolem zážitkové pedagogiky. 

z četby publikace získáte hned dvojí uži-

tek: budete více kriticky uvažovat o smy-

slu vlastního počínání, a navíc se můžete 

zhrozit toho, jak odlišnýma očima může 

být nahlíženo na vaši vlastní aktivitu.

Monografie shromažďuje řadu auto-

rových časopiseckých příspěvků a dopl-

ňuje je o nové souvislosti a komentáře. 

Vychází (kromě českých či do češtiny pře-

ložených zdrojů) takřka výlučně z fran-

couzské literatury, čímž chvályhodně 

rozšiřuje obzory většinových recepcí 

převážně anglofonní (případně němec-

ké) provenience. Avšak zároveň se tím – 

jak si ukážeme dále – zbytečně uzavírá 

do hranic předporozumění, která mi-

nimálně v oboru, jemuž se věnuje náš 

časopis, neplatí zcela. Teorii výchovy vnímá au-

tor jako pole mezi filosofií a vědou, jako pro-

blematizování všech stereotypů, frází a bez-

myšlenkovitého opakování slov vztahovaných 

k pedagogickému působení. To mu umožňuje 

zejména kritizovat stávající politické a prag-

matické přístupy k výchově a vzdělávání, které 

bývají přijímány jako samy sebou dostatečně 

zdůvodněné, racionální a smysluplné.

Martin Strouhal duchaplně ukazuje, že 

tomu tak není, a staví se proti běžným smě-

rům, stejně jako zavrhuje vyšlapané uličky, 

po nichž lze chodit zcela rutinně, nereflektiv-

ně. Např. že všechny módní kategorie, pojmy 

a vazby (kurikulární reforma, klíčové kompe-

tence, koncentrace na žáka, učit se činností…), 

veškeré „alternativy“ vymezující se vůči tradici 

či klasice, mohou být jenom velkou bublinou 

zavádějící pedagogiku na scestí. Fajn. Boj pro-

ti sloganům, frázím a nepromyšlenému, nekri-

tickému papouškování je úctyhodný. Poukaz 

na přemrštěnost instrumentalizace, techni-

zace, ústup od symbolizace, komplexnosti či 

neustálého prověřování vlastních předpokla-

dů je naprosto v pořádku. Sympatický je 

autor:	Martin	Strouhal

nakladatel:	Grada	Publishing,	Praha,	2013,	192	stran

ISBN	978-80-247-4212-0

www.grada.cz	

cena:	299	Kč

Teorie výchovy: 
k vybraným problémům a perspektivám 
jedné pedagogické disciplíny
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odpor proti relativizaci a absenci hodnot, proti 

neúměrnému vyžadování vážnosti jakéhokoliv 

názoru, proti profanaci a průměrnosti davu. 

Poukaz na reflexi dobrého života, odmítání 

technicky laděné pedagogiky je vskutku téma 

hodné zamyšlení. Problém je, že jako hlavní 

viník soudobé pokleslosti je udáván zážitek. 

zážitek jako protipól ducha, uspořádanosti 

a hodnoty, protiklad myšlení a reflexe. Pak 

není divu, že zásadní intence textu je vede-

na přesvědčením, že v této oblasti převládá 

zájem o metody, a nikoliv o obsahy. I tlak na 

to, aby se „učení nahradilo konáním“ (poža-

davek aktivizace výuky), plytký formalismus 

zážitkové pedagogiky jen umocňuje (s. 114). 

A to je něco, vůči čemu nemůžeme zůstat 

lhostejní, protože zážitek nemusí být jenom 

obsesí poctivě promýšlené pedagogiky či teo-

rie výchovy.

Ale popořadě. Hned na začátku knihy 

stojí úvodní teze, vymezující celkový diskurs, 

rámec diskuse a porozumění soudobé peda-

gogice (s. 11): Otázka výchovného působení 

se často redukuje na oblast zážitku, otázka 

ovlivňování vývoje charakteru a postojů 

člověka se stává především otázkou komu-

nikačních dovedností či ještě hůře otázkou 

nácviku hraní patřičných rolí atd. Působení 

skrze slovo se jeví soudobým výchovným 

teoriím coby překonané a počítá se s ním 

jen okrajově. Hotovo. Jenomže, jak sám 

autor uvádí (s. 38), ke každé pedagogicky 

relevantní tezi lze klást protitvrzení. Pojď-

me tedy diskutovat, argumentovat, že to 

s oborem zážitková pedagogika není tak 

hrozné, jak se pisatel domnívá. Ba do-

konce, že jeho slova o předmětu našeho 

společného zájmu můžeme považovat za 

dehonestující, protože ke svým vývodům 

nepoužívá nejenom relevantní, ale v podstatě 

žádnou oborovou literaturu, o níž by své hod-

nocení mohl opřít. O to hůře, že sám kritizuje 

pouhé mínění a domněnky (starořecké doxa) 

jako nedostačující výstup poznání.

Podívejme se tedy blíže zejména na kapito-

lu Zážitková pedagogika – nenaplněný příslib?, 

která bude pro mnohé zaujaté čtenáře časo-

pisu Gymnasion zajisté dostatečně provokující 

(a tudíž podnětná). Bez ohledu na to, že se 

nedozvíme, jaký příslib byl kým učiněn (a proč 

proto nebyl naplněn), je možné každému vý-

roku této části vyčítat buďto totální neporo-

zumění, nebo naprostou neznalost. zarážející 

je, že velmi silně znějící slova nejsou podlo-

žena žádnými argumenty, a výklad tak není 

věděním, ale dojmologií. Myšlenkové pozadí 

a historické podmínky vzniku zážitkové peda-

gogiky nejsou u nás příliš studovány a je to ku 

škodě věci (s. 113). Ale kdeže – stačí se podívat 

do publikací pomáhajících konstituovat obor, 

do sdělení autorů, jakými jsou Vážanský, 

Neuman či Hanuš, aby se zvýšilo informační 

nasycení jak v oblasti německé Erlebnispäda-

gogik, anglické, americké a novozélandské 

experiential education, tak v oblasti speci-

fických českých kořenů. Nebo pocit, že John 

Dewey, jeden z předchůdců zážitkové peda-

gogiky, je dnes zapomínán (s. 116). I při let-

mém prolistování kterékoliv (nejenom ame-

rické) monografie vypořádávající se s tímto 

fenoménem Dewey vždycky vyskočí.

Nebo další (a delší) citát (s. 113–114): Nic-

méně se zdá, že právě platonizující chápání 

výchovy jako kultivace logem, myšlenkou, 

resp. ideou je v kontrastu s tím, co rozumí-

me zážitkovou pedagogikou dnes. Zážitek 

je chápán jako to, bez čeho žádný výchov-

ně-vzdělávací akt není efektivní, přičemž 
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jde často o zážitek bez systematického pro-

myšlení jeho souvislostí s myšlenkou, jež skr-

ze něj měla být lépe přijata a její setrvalost 

v duchu posílena. (…) Sledujeme-li soudobou 

pedagogickou praxi, v níž se uplatňuje „zá-

žitkovost“, vidíme-li též její přesahy ve sféře 

byznysu (teambuildingové aktivity apod.), 

nelze se ubránit dojmu, že myšlenka definitiv-

ně vyklízí pole intenzitě prožívání. Tady bych 

si zkusil přihřát vlastní polívčičku, protože od 

prvního čísla našeho časopisu se snažím tvrdě 

a nekompromisně hájit postoj, že zážitek může 

být maximálně prostředkem, ale nikdy cílem, 

a že reflexe je nezbytností! Té je konec konců 

věnována i samostatná kapitola ve Zlatém fon-

du her IV (Praha: Portál, 2013, s. 15–24), snaží-

cí se zdůrazňovat, že bez akcentu na zřetelné 

pedagogické cíle nelze o zážitkové pedagogice 

vůbec hovořit. Důraz na hlubší smysl, ba přímo 

spirituální podloží, je patrný i v článku z první-

ho čísla letošního ročníku Pedagogické orienta-

ce. zkrátka, následující slova, zdá se mi, mohu 

číst takřka jako urážku (s. 115): Ideologie zpravi-

dla nabízejí lákavé příběhy. Soudobá zážitková 

pedagogika často takový příběh připomíná: vy-

práví o samospasitelném působení emocionálně 

zabarvené přímé zkušenosti na troskách knižní-

ho vědění – pedagogického omylu tradice. Jak 

lze, pane autore, podávat takovéto hodnocení, 

když si nedáte práci s alespoň minimálním sezná-

mením se s oborem? Jediné odkazy na autority 

v této části recenzované knihy jsou Fabre, Pla-

tón, Arendtová, Montaigne, Whitehead, Berg-

son. Jedno jméno větší než druhé – jenomže ani 

jedna z těchto osobností se nevyjadřuje k oboru 

zážitková pedagogika. A propos: je-li Platón po-

někud vyzývavě hlásán jako zakladatel pedago-

giky zážitku (ve zřetelném rozporu s předchozí ci-

tací, kde je naopak zážitková pedagogika dávána 

do kontrastu s platónskou výchovou), pak 

je to jistě možné nikoliv na základě Dioti-

miny řeči o Erótovi (Symposion), poukazující 

naopak na možnost poznání idejí prostřed-

nictvím racionální vykazatelnosti, ale spíše 

díky cudně zamlčenému zvýraznění a zvý-

znamnění oné jiskry zájmu, zažehávající se 

díky společnému „soubytí a soužití“ (Sedmý 

list) – tam je bezpochyby zřetelná, hluboká 

a podstatná souvislost. Pro opravdové pozná-

ní, nejenom povrchní mínění, by bylo nutno 

číst autory, jako byli a jsou Hahn, Rohnke, 

Ewert, Priest, Allison či další, aby bylo možno 

vyjádřit se skutečně fundovaně. Takto vyzní-

vá pasáž jako sice líbivá, avšak nepodložená 

fráze. A to zamrzí, protože se tím ukazuje ne 

zcela svědomitá práce kritika. Je to tím smut-

nější, že autor (vedoucí Katedry pedagogiky 

FF UK) usiluje o propojení pedagogických im-

pulsů s filosofickou hloubkou. Jestliže ostat-

ní části knihy je možno vnímat jako poctivou 

snahu vyrovnat se s podstatou toho, o čem 

je referováno či co je kritizováno, jako klade-

ní racionálních argumentů, zjišťuji poměrně 

s překvapením, že v tomto případě je to odklon 

od vlastních metodologických i epistemologic-

kých premis. Jde o klasický příklad doxa, chybí 

opravdový zájem (ona touha platónského Eró-

ta) seznámit se, porozumět a promyslet. A to 

je škoda. Jsem si jist, že filosofické tázání, roz-

jímavá reflexe, preference hodnotného aj. nás 

totiž spojují a že máme vlastně shodný interes. 

Že při kritice „užvaněnosti“ a „tlachání“ (s. 134) 

bychom se doplňovali. Co víc: že bychom právě 

v dialogickém rozhovoru mohli své názory více 

sbližovat a dobírat se tak pravdy mnohem smy-

sluplněji než jednorázovým výstřelem – mířícím 

však zcela mimo terč. Leckteré metafory v pub-

likaci použité totiž vyjadřují (asi nezáměrně) 
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podstatné rysy zážitkové pedagogiky, např. 

porozumění, že výchova (s. 109) je věcí vedení 

a pěstování orientace, jež předpokládá opuš-

tění domovského přístavu a známých krajů. 

jedině tak se člověk může dobrat něčeho no-

vého a najít sebe sama (…). Jako kdyby se jed-

nalo o opisování symboliky z Outward Bound, 

jedné z hlavních organizací tohoto výchovné-

ho směru. Nebo jinde (s. 135): Nesmyslnost 

ve výchově a vzdělávání je tam, kde člověk 

spočine v blahém uspokojení ze svého způ-

sobu života a začne se domnívat, že výchova 

a vzdělávání jsou tu jen od toho, aby ve svě-

tě zajistily větší míru pohodlí a bezpečnosti. 

zřejmě nelze nalézt bližší paralelu než s mo-

delem zóny komfortu, pocházejícím rovněž 

z kritizovaného konceptu.

Možná, že příčinou tohoto neporozu-

mění je fixace na pojem zábavy (s. 128). Ur-

čitě je škoda, že jsem svůj příspěvek s návr-

hem utéct od pojmu zážitková pedagogika 

mj. právě kvůli nerozlišování zábavy a hry 

(zde s. 11–19) nepsal až po podrobném 

seznámení se s touto recenzovanou pu-

blikací. Jistě bych ještě více rozvedl tyto 

odlišnosti a význam této diference pro 

náš (v recenzované knize hrubě kritizo-

vaný) obor. Je to zajímavá synchronicita 

– zmiňovaný text totiž v této paralele 

snad může vzbuzovat i zdání, že házím 

flintu do žita kvůli jedné kritice, ale tak 

to samozřejmě není. Příčiny jsou mno-

hem hlubší a některé z nich lze vyčíst 

i z Teorie výchovy, jejíž odsudky krásně 

ilustrují žalostná neporozumění, která 

s pojmem, s jazykovým výrazem a jeho 

obsahem vznikají. Takže se třeba úplně zby-

tečně a nadmíru vehementně stavím do pozi-

ce vyhroceného apologeta. Třeba oba dva do 

výchovné reality bušíme z opačných stran, ale 

se shodným zájmem o prohloubení smyslupl-

nosti výchovného působení.

závěrem snad jenom výslovné doporu-

čení, abyste se s knihou seznámili. Určitě vás 

navede k hlubším úvahám o pedagogickém 

působení, o módních trendech a hloubkách 

prověřených tradicí, o mnohosti pedagogic-

kých diskursů, o společenském dění, které 

můžeme vnímat i v řadách PŠL, a zamýšlet 

se tak nad rolí autority či kdysi vůdcovským 

principem, který v organizaci převládal 

a který je dnes vnímán zcela odlišnou opti-

kou – vzpomeňme třeba na kauzu z posled-

ního instruktorského kurzu a poprask z me-

taforického oslovení elévů vedoucím kurzu… 

(Každý je individualita, každý je svůj – každý 

má tedy právo požadovat pro svůj názor 

stejnou míru vážnosti v čistě kvantitativních 

proporcích společenství, ve kterém žije. Pro-

fanace morálky a myšlení – profanace ducha 

je jiným názvem pro demokratizaci výchovy. 

[s. 101]) A přesvědčíte se na vlastní oči, že 

mnou zdůrazněná pasáž o zážitkové peda-

gogice je vlastně marginální poznámkou 

(vyplývající ze zaměření a potřeb našeho 

časopisu) v jinak rozložitém textu zabývají-

cím se myšlením o výchově, o formativním 

procesu v kontextu kultury a vědění. Ale 

zejména vás povede k uvědomění, že (s. 

76) vychovávat znamená pracovat s určitou 

ideou lidství – a tedy filosofovat.

Ivo	Jirásek

>
Závod jako zážitkové učení pro feťáky  

(OTOB, 2013), čtěte na str. 67.
foto © Vladimír Halada
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a Tentokrát taková všehochuť: metodické 

úvahy s konkrétními příklady toho, co po-

važujeme za metodu zážitkové pedagogi-

ky a co už ne, recenze na knihu Michala 

Kaplánka Čas volnosti – čas výchovy: pe-

dagogické úvahy o volném čase a příspě-

vek Tomáše Peška o situaci v oblasti nefor-

málního vzdělávání na Slovensku.

A společná linka příspěvků? Spíš tako-

vý obraz: pořádně vyježděná cesta, která 

vede denně děti a studenty do státních 

škol, a kolem taková mizející a zase se ob-

jevující síť steziček, které je občas zavedou 

do míst, kde se skutečně něco naučí. Kéž 

by se jednou tyto stezičky více prošlapaly 

a propletly a mohly tvořit plnohodnotnou 

alternativu ve výchově a vzdělávání.

Ale snad se blýská na lepší časy. Jednou 

ze snah, jak zážitky a zkušenosti z těchto 

odboček institucionalizovat, je například 

projekt Veriod (www.veriod.cz), což je 

platforma pro vydávání a sbírání digitál-

ních verifikačních odznaků. Ty fungují jako 

potvrzení, univerzální způsob, jak poznat, 

doložit, zaznamenat a sdílet životní úspě-

chy. Ideou je, že vedle klasického CV, ve 

kterém člověk dokladuje dosažené vzdě-

lání a další získané certifikáty, by se mohl 

prezentovat i sadou virtuálních odznaků, 

které by prozradily mnohé o jejich držite-

li: co kde organizuje, jakých projektů se 

účastnil, čemu se skutečně věnuje, jaké 

vytváří hodnoty atd. atp.

Přeji neutuchající touhu po hledání 

a vyšlapávání dalších a nových smyslupl-

ných cestiček. 

Petra Drahanská
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Život včel 
jednodenní zážitkový program pro školní 

třídu v rámci projektového vyučování na 

téma ekosystémů

Průběh programu: 

1. procházka na louku

2. sledování včel

3. příchod ke včelínu a krátká přednáška

4. návrat na středisko

5. ochutnávka medu

6. ukázka včelařských produktů 

7. vlastní výroba svíčky

8. reflexe dne

Co člověk, to názor. I když jsme tak nějak 

cítili, že to není úplně to pravé ořechové, 

těžko se nám hledaly konkrétní argumenty.

Vždyť výlet na louku je pro děti 

zážitek! jak jinak by se naučily, jak 

chutná med? A pak si o tom ještě 

popovídají!

A o čem si popovídají? jestli jim 

chutná?

No o tom, co se naučily a co se do-

zvěděly o včelách nového.

Ale to, co jim někdo povídal na lou-

ce, jim klidně mohl říci i ve škole. 

Tam není žádný zásadní zážitek, 

který by byl prostředkem učení!

Medová interpretace
Jeden z diskutovaných příkladů zážitkového programu, který se opakovaně 
stal rozbuškou při hledání a pojmenovávání toho, co vnímáme jako zážitkovou 
pedagogiku a co už ne, byl tento stručný popis programu od neznámého 
autora, který je zmíněn už v úvodníku tohoto čísla.

Petra Drahanská 

metoda | m

jak to, že není! Ochutnaly med? 

Ochutnaly. Vyrobily si svíčku? Vyro-

bily.

No ano, ale bez nějakého dalšího 

a obecněji přenositelného přesahu.

Takže ten zážitek musí být přeno-

sitelný, aby to byla zážitková peda-

gogika?

No většinou to tak bývá, ale jestli to 

tam musí být… já nevím.

Když chci, aby někdo poznal, jak 

chutná med, tak je blbost, abychom 

si na to hráli, když můžu vzít lžičku 

a prostě ten med ochutnat, ne?

41
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No, to by pak ale mohla být zážitková 

pedagogika úplně všechno.

To by mohla.

Ale proč teda o tom nějak přemýšlet 

a formulovat složitě cíle a dramaturgii 

programu…

Co bylo vlastně v tomto případě cílem?

No to vlastně není jasné… Moment… 

Tady je jenom téma. Ekosystémy.

To ale se samotným ochutnáváním 

medu moc nesouvisí.

To ne, ale byl to ten zážitek.

Krucipísek, a proč by se prostě nemohl 

jen tak ochutnávat med?

No mohl, ale pak se opět vrací otázka, 

jestli je to zážitková pedagogika!

já už fakt nevím, nějak to cítím, ale ne-

dokážu to popsat.

Ale co budeme dělat? Někdo by v tom 

měl udělat jasno!

Ale kdo? A navíc, podle mě to každýmu 

funguje nějak jinak, a stejně si to každý 

bude dělat po svém.

To jo, ale bez nějakých vymezených 

pojmů a mantinelů můžeme celé naše 

snažení zabalit. A Gymnasion bude 

časopis pro nějakou chaotickou skupi-

nu nadšenců, kterou prostě baví něco 

dělat s ostatními – počínaje pedagogy, 

konče včelaři.

4242

>
foto © Michal Stránský
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Medový příklad: 

Pokud chceme dětem předat zkušenost, jak 

chutná med, je jistě nejjednodušší koupit 

sklenici medu a celou ji s nimi zkonzumo-

vat. Upatlané prsty i sladkou chuť na jazyku 

si budou pamatovat lépe než jakkoliv silně 

subjektivně zabarvený popis učitele. Navíc 

přímá linka od zážitku ke zkušenosti při 

učení dětí v MŠ a na prvním stupni z hlediska 

vývojové psychologie spíše vylučuje jakékoliv 

složitější dramaturgické záměry a přesahy do 

dalších aspektů života. Ale i pro dospělé může 

mít tento nejjednodušší způsob uplatnění 

zážitkové pedagogiky význam. Když budu 

chtít někomu zprostředkovat, jaké to je, být 

sám v lese přes noc, proč si na to hrát? Prostě 

vytáhněte své známé do lesa a nechte je tam 

samotné přespat. To bude zkušenost! Z tohoto 

úhlu pohledu je i naše kontroverzní ukázka 

programu o životě včel svým způsobem zá-

žitkovou pedagogikou. Zážitek, který skupině 

zprostředkujeme, účastníkům zkrátka nabídne 

novou zkušenost. 

Medový příklad: 

Představte si, že děti běhají po louce a získávají 

za každou vyluštěnou šifru, kterou tam učitel 

předem nachystal, jednu luční květinu. Když 

děti získají dost květů, dostanou za odměnu 

sklenici medu, kterou mohou ochutnat. Bylo-li 

záměrem učitele, aby děti ochutnaly med, 

samotné běhání a luštění šifer s tím nijak 

nesouviselo. Z metodického hlediska tedy šlo 

o aktivitu navíc, ve které se nijak nevyužilo 

potenciálu zážitkové pedagogiky, přestože to 

pro děti mohl být zážitek.

Jiná situace by nastala, kdyby učitel chtěl 

dětem zprostředkovat, kolik práce a aktivity 

se skrývá v jedné sklenici medu, a zvýšit tak 

v očích žáků její hodnotu. Nebo kdyby jim chtěl 

ukázat, jak to funguje v úlu. Tam se pravdě-

podobně s celou školní třídou nenacpe. Hned 

máme úžasný prostor pro přípravu nějaké 

strategicky náročnější týmové aktivity, ve které 

by si děti rozdělily role a ve vymezeném čase 

(než odkvetou květy) plnily úkoly. K bonusu na-

vazujících témat, která by tato aktivita nabízela, 

se dostaneme za chvíli. Důležité je, že to, co se 

dělo, souviselo s tím, co bylo záměrem učitele.

Zprostředkovaná 
zkušenost 
Pokud chceme skupině předat zkušenost, 

kterou nejsme schopni zprostředkovat pří-

mo, je možné chybějící zkušenost získat 

skrze nějakou hru nebo modelovou situaci. 

V tuto chvíli už se dostáváme do so-

fistikovanější sféry práce se zážitkem. Je 

třeba začít metodicky uvažovat tak, aby 

zážitek skutečně souvisel s výukovým zá-

měrem. zážitek by měl být samotným ob-

sahem učiva – tedy lépe řečeno prostřed-

kem učení. 

Přímá zkušenost 
Všude tam, kde je možno využít přímé 

zkušenosti, neváhejme a využijme ji. 

Osobně se ztotožňuji s názorem, že zá-

žitková pedagogika je vědecký obor, který 

teoreticky reflektuje oblast zážitkového 

učení. Tato oblast nabízí prostor pro ne-

uvěřitelné množství přístupů. Při hodno-

cení své vlastní či cizí práce v rámci meto-

dického uvažování celostního zážitkového 

učení mám však potřebu zohledňovat tyto 

důležité parametry: 
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Celistvost 
Celistvost, kolem které v rámci debaty 

o zážitkové pedagogice neustále krouží-

me, vnímám jako potenciál mířit skrze zá-

žitkové programy na všechny složky roz-

voje – znalosti, dovednosti i postoje. 

Analogie 
Mnoho programů, se kterými pracujeme, 

má potenciál nabízet i další přesahy naby-

tých zkušeností.

Kromě samotné zkušenosti z akce v ro-

vině znalostí, dovedností a postojů může-

me v následné reflexi programu využít 

také analogie a hledat, kde všude v životě 

by se daly získané zkušenosti aplikovat.

Medový příklad: 

Kromě toho, že se děti prostřednictvím výše 

zmíněné hry dozvěděly, jak to funguje v úlu 

(získaly znalosti), měly možnost vyzkoušet 

například svoji trpělivost a píli včelek během 

opakující se činnosti při běhání a luštění šifer 

(ověřily si svoje dovednosti). Možná také začaly 

více vnímat hodnotu medu, když teď mají 

představu o tom, kolik dřiny a výběhů z úlu 

se za každou sklenicí skrývá (změnily nebo 

si ujasnily si svoje postoje). O tom všem by si 

mohly s učitelem po hře povídat při popíjení 

čaje slazeného medem. 

Medový příklad: 

Hra na úl se dá využít také jako prostředek pro 

otevření tématu týmové spolupráce. Šlo by dis-

kutovat o tom, jak si děti rozdělily role, o tom, 

co která role obnášela, jestli bylo rozdělení 

spravedlivé, kde a kdy třída funguje při plnění 

společných úkolů podobně atd. Dostáváme se 

do zcela jiné obsahové úrovně učení – už tu 

nejde ani o včely, ani o med. Je ale důležité, 

že se v debatě stále opíráme o reálné zážitky 

ze hry. 
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Kontext
zážitková pedagogika však nabízí ještě 

hlubší úroveň učení, a to jak v množství 

možných obsahů učiva, tak v jejich propo-

jenosti a celistvosti. Toho můžeme dosáh-

nout díky dramaturgii, kdy nepracujeme 

pouze s jednou hrou či programem, ale 

celou skladbou různorodých programo-

vých prostředků a jejich vsazením do kom-

plexnějšího a tematicky propojeného scé-

náře, který cíleně zohledňuje vyváženost 

emočních, fyzických i mentálních vrcholů. 

Tím pak získává každý program zcela nový 

a hlubší kontext svého uvedení, a tím pá-

dem i efektu. 

Medový příklad: 

Do této roviny bychom se mohli na příkladu 

našeho medového programu dostat, kdyby-

chom ho skutečně zasadili do většího bloku 

(například projektového vyučování) zamě-

řeného na ekosystémy, jak bylo v původním 

návrhu zmíněno. Poté, co by se děti ve škole 

učily, co všechno se v přírodě díky opylování 

květů včelami děje, jaké vlastnosti má med 

a k čemu všemu se využívá, by se mohl výlet na 

louku za pár dní opakovat. Hra by začala úplně 

stejně jako minule. Učitel by mohl navíc zvýšit 

motivaci tím, že je třeba získat sklenici medu 

pro nemocné spolužáky. Děti by si prohodily 

role, aby si zas užil královnu a trubce někdo 

jiný, a během hry by postupně začaly jednotlivé 

děti – včelky dělnice vybíhající pro pyl – mizet. 

Prostě by se do úlu nevracely. Co by se dělo 

v úlu? Jak by na to královna a trubci reago-

vali? Podařilo by se získat med pro nemocné 

spolužáky?

Druhá skupina, kterou by postupně začaly 

tvořit odchytávané děti, by zatím mohla mít za 

úkol ztvárnit, jak by vypadal svět, kdybychom 

vyhubili všechny včely. Asi by nešlo jen o to, 

že bychom si nemohli sladit čaj medem. Kdyby 

pak v pracovní činnosti navazoval kolega výro-

bou budečáku (typ včelího úlu), třída by mohla 

mít velkou motivaci jej skutečně dokončit 

a umístit do přírody.

Rozdíl efektu, jaký by daný program získal díky 

kontextu uvedení, by se asi nejvíce ukázal na 

vyvolaných otázkách. Chutná mi med, nebo 

mi nechutná? Jaká role mi vyhovuje při plnění 

náročnějšího skupinového úkolu? Co by se 

stalo, kdyby nebyly včely? Co mohu udělat pro 

zachování jejich života? Má smysl pomáhat 

druhým? Jaký mám kupovat med a kde? Co 

všechno se můžeme od včel naučit? Cítíte tu 

škálu možností a rozdíl jejich potenciálu?
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Škála
Jak už bylo řečeno, zážitkovým progra-

mem či učením může být vskutku cokoliv. 

A jen těžko se dá určovat, co je nebo není 

dobrý či špatný způsob. Dle mého názoru 

tedy není otázkou, co je a co není zážit-

kové učení, ale jak moc jsme schopni ho 

vytěžit. Vnímám to tedy jako škálu. Jako 

možnost ovládat táhlo, kterým zesiluji sy-

tost barev v grafickém programu. Je tedy 

legitimní vzít děti na louku, ukázat jim úl 

a nechat ochutnat med, stejně tak jako 

si sehrát náročnou strategickou hru, kde 

med ochutnáme skutečně za odměnu, až 

po uvedení hry takovým způsobem, že 

o med nakonec vůbec nepůjde. Důležité 

je, aby byl zážitek zdrojem učení (olíznu-

tím lžičky medu zjišťuji, jak med chutná, 

nebo v roli královny zjišťuji, jaké to je v roli 

lídra, nebo… cokoliv jiného). O jak promy-

šlenou koncepci půjde, už bude určovat 

kontext uvedení programu, bezespo-

ru již také mnohokrát zmiňovaná osob-

nost lektora a jeho schopnost vybrat 

v jaký moment bude jaký způsob prá-

ce nejpřínosnější.

Svoboda
Ještě jeden důležitý bod nakonec. Pokud 

se prokousáme všemi metodickými mož-

nostmi, které tento způsob práce nabízí, 

nesmíme zapomenout, že zdrojem zážit-

ků a zkušeností jsou vždy reálné prožitky 

účastníků programu, které nikdy nebude-

me mít plně pod kontrolou. Toto je kromě 

zvládnutí řemesla další nárok na osobnost 

lektora: aby byl schopen se v každém mo-

mentě svých příprav vzdát a respektovat 

to, co přinese skupina. zážitkový způsob 

učení, přestože staví na emocích, nesmí 

být nikdy zneužit k jakékoliv manipulaci 

či vnější reinterpretaci. Nemůžeme nikdy 

chtít, aby účastníci zažívali jenom to, co 

my chceme, aby zažívali. Jde o vytváře-

ní prostoru pro individuální prožitky 

a zkušenosti se svobodou i zodpo-

vědností v každém našem rozhodnutí 

a jednání. A to je náročná výzva nejen 

pro osobnost lektora, ale i pro celý peda-

gogický svět, na který doba začíná celko-

vě klást úplně nové nároky.

Berte tyto řádky jako další podnět 

do diskuse. Těšíme se na vaše názory 

a pohledy.

foto © Michal Stránský
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Editované publikace sdružující příspěvky ví-

ce autorů jsou obvykle poznamenány roz-

manitostí přístupů a připomínají nekonzi-

stentní slepenec. Nutno podotknout hned 

na začátku, že editorovi této publikace se 

povedl docela husarský kousek, totiž při vší 

různosti autorské (a že se jich podílelo na 

společném textu osm!) i tematické či dis-

kursivní udržet pojítko jednoty snad neje-

nom formulačními zásahy – četba vyznívá 

opravdu jako četba knihy, nikoliv sborníku. 

Publikace je výsledkem projektu Grantové 

agentury Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích (tedy vědeckým výstupem), 

ale nemusíte se toho obávat, je psána sviž-

ně, srozumitelně a čtenářsky přístupně. 

Naopak se zájemce musí děsit nedostateč-

ných informací o distribuci: ani na strán-

kách vydavatele, ani zmiňované univerzi-

ty se mi nepodařilo dohledat žádné bližší 

informace, proto ani nemohu poskytnout 

radu, kde je možné si knihu pořídit (kro-

mě zapůjčení ve veřejných knihovnách, 

kam se zasílají povinné výtisky).

Struktura je zvolena velmi vhodně, se 

snahou pojednat volný čas v rozměru fi-

losofie, sociologie, pedagogiky (a speciál-

ně pedagogiky volného času), poukázat 

na historické pozadí oboru, na teoretické 

podloží a možné konceptuální uchopení, 

ale také na konkrétní sociální realitu, v níž 

téma výchovy a volného času získává zře-

telně praktické obrysy. Pokud bychom šli 

do podrobností jednotlivých kapitol, pak 

se myšlenková linie nese tímto směrem: 

volný čas (filosofické pojetí, kvantitativní 

a kvalitativní vymezení pojmu); sociologické 

a pedagogické výzkumy (s akcentací 60. let 

u nás a následujícího vývoje v podobě mi-

motřídní a mimoškolní výchovy); soudobé 

edukační koncepce a cíle (výchova skrze vol-

ný čas, pro volný čas, ve volném čase); sou-

vislosti s neformálním a informálním vzdě-

láváním (včetně témat animace a zájmového 

vzdělávání) a sonda do volnočasových aktivit 

„za oponou“ (jako je guerilla knitting a gar-

dening – fenoménu jsme se v Gymnasionu už 

také věnovali, parkour či jackass).

autor:	Michal	Kaplánek	(ed.)

nakladatel:	Portál,	Praha,	2012,	175	stran

ISBN	978-80-262-0450-3

on-line	nabídka	ani	cena	nezjištěna

Čas volnosti  
 – čas výchovy: 

pedagogické úvahy 
o volném čase
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Sami jistě uznáte, že není možné věnovat 

se všem tématům důkladněji. Proto se omezím 

na tři drobnosti. První je filosofické porozumě-

ní časovosti a odtud pramenící výměr volného 

času. V této (hned první) kapitole – žel – ab-

sentuje odkaz na Jana Sokola a jeho zevrubné 

pojednání Čas a rytmus, jež by bezpochyby 

napomohlo hlubšímu porozumění fenomé-

nu času. Autorka uvádí velestručný přehled 

jednotlivých filosofických koncepcí a překva-

pivě věnuje nejvíce prostoru Lévinasovi, a tu-

díž akcentaci jinakosti. Domnívám se, že pro 

téma knihy by bylo vhodnější založit úvahy 

zejména na Husserlovi (jeho Přednášky k fe-

nomenologii vnitřního časového vědomí 

jsou k dispozici), tedy zvýznamnění přítom-

nostního prožitkového proudu, jenž může 

mít pro pedagogické zhodnocení asi důle-

žitější význam. Rovněž z Heideggera (který 

si díky svému fundamentálnímu dílu Bytí 

a čas zasloužil tři a půl řádku, tedy méně než 

„desetinu Lévinase“) by bylo vhodné zmí-

nit souvislost časovosti a autentického či 

neautentického modu existence, způsobu 

lidského bytí. Pro pedagogiku volného času 

je autenticita zcela klíčovým a zásadním 

momentem, jehož by bylo možno nejenom 

v závěrečné kapitole „hodnocení světa za 

oponou“ zdárně využít (viz např. s. 138: 

nejvíc vychováváme tehdy, když na výcho-

vu nemyslíme a jednáme autenticky).

Druhá poznámka vybírá (z druhé ka-

pitoly) povzdech, že si autorky všímají na 

dobových dokumentech zejména jejich 

ideologického podloží (a tedy akcentu-

jí pojmy jako „marxistická ideologie“ či 

„socialistická angažovanost“), nikoliv 

reálný obsah tehdy provozovaných vol-

nočasových činností. Vzhledem k tomu, 

že jsem v oné době prošel oddílovou vý-

chovou, mohl bych pociťovat touhu na-

lézt reflexi něčeho takového i na 

stránkách publikace, která se obdobím 

a tématem zabývá. To, co jsem tehdy 

prožíval, však ve slovech zde uváděných 

rozhodně nenalézám. Škoda, že kromě 

terminologické excerpce dobové teore-

tické literatury neexistuje relevantní ka-

pitola historická, která by využívala jiných 

metod pro ucelenější představu o zvole-

né tematice v tehdejší době.

A třetí detail se týká zážitkové peda-

gogiky, která si našla (díky dlouhodobému 

spolupracovníkovi Gymnasionu) v knize 

také své místo. Samozřejmě jako fanda to-

hoto oboru bych si dokázal představit i sa-

mostatnou subkapitolu, ale nešť – i v rámci 

informální edukace je zmínka o dramaturgii 

příjemná, byť je uvedena jako metodika čin-

nosti zájmových útvarů (tedy středisek vol-

ného času, školních klubů a školních družin).

 z drobných nedostatků, které se v kni-

ze objevují, zmiňuji neuvedení několika 

titulů, na něž je v textu odkázáno, v refe-

renčním seznamu – a jako na potvoru zrov-

na těch, o které jsem měl hlubší zájem. Pár 

překlepů se dá snést, není jich mnoho. Co 

mi je naopak velmi sympatické na přístupu 

mnohých autorů, to je dikce hodně vzdálená 

od „majitelů pravdy“. Netváří se, že určité 

ideje či formulace konečně a definitivně vy-

řešily problém, ale poukazují v možnosti růz-

ných porozumění na hloubku problematiky 

samotné. Vyznění, které mohu jistě podepsat 

nejenom já, pak zní, že hledání odpovědí na 

otázky výchovy ve volném čase a pro volný 

čas se nevyčerpá, dokud lidé nepřestanou 

hledat odpověď na otázku, jak dobře a smy-

sluplně žít svůj život (s. 117). 

 Ivo Jirásek
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Neformálne  
vzdelávanie  
v práci s mládežou  
na Slovensku 
Realita v ČR a na Slovensku sú si v mnohom podobné. Spoločná 
pioniersko-zväzácka história, podobné výzvy, ktorým čelia mladí ľudia,  
podobný koncept stredísk či centier voľného času, ktoré robia záujmové 
vzdelávanie, formálne vzdelávanie v kríze a zatiaľ chýbajúce jasná vízia,  
kam by sa to všetko malo uberať. A v oboch krajinách vznikli inovatívne  
prístupy mimo formálneho vzdelávania, ktoré majú veľký potenciál. 
 V ČR je to oblasť zážitkovej pedagogiky a na Slovensku smer, ktorý  
voláme neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. 

Ing. Tomáš Pešek

Tento smer priniesli postupne medzinárod-

né programy EÚ pre mládež od roku 1998 

(Mládež pre Európu, Mládež, Mládež v ak-

cii – z tohto programu bol napríklad pod-

porený zimný projekt PŠL Wintertouch). 

zámer bol jednoduchý: rozvíjať neformál-

nym a zaujímavým spôsobom kompetencie 

mladých ľudí v medzinárodnom kontexte, 

aby sme dokázali v Európe spoločne fungo-

vať v multikultúrnom prostredí. 1 

Neformálne vzdelávanie v práci s mlá-

dežou deklaruje holistický prístup, čiže 

v preklade hovoríme nielen o vzdelávaní, 

ale aj o výchove. To znamená, že rozvíja 

kompetencie, ktoré pozostávajú z vedo-

mostí, zručností, ale i nemenej dôležitých 

postojov. Tento zámer by mohla vyjadriť 

veta Na čo nám je najlepší právnik v Eu-

rópe, keď bude doma biť svoju ženu a za-

kazovať hrať sa deťom so susedmi, lebo sú 

trochu iní. Alebo niečo nám ešte bližšie: 

mnou obľúbení šoféri, ktorí vedia, aké sú 

pravidlá cestnej premávky, dokážu sa roz-

behnúť v kopci i zaparkovať, ale v meste 

jazdia 120kou, predbiehajú bočným, od-

stavným pruhom v kolónach a ohrozujú 

ostatných vodičov. zjavne sme niekde nie-

čo pri ich výchove a vzdelávaní zanedbali.

Keď teda hovoríme o neformálnom vz-

delávaní v práci s mládežou, myslíme tým 

cielenú, systematickú a štruktúrovanú čin-

nosť, ktorá rozvíja sociálne a občianske kom-

petencie mladých ľudí. Aktivity sú priprave-

né s jasnými vzdelávacími cieľmi, využívajú 

rôznorodé metódy a techniky podľa špecifík 

cieľovej skupiny a účastníci sú schopní 

metoda | m

alebo Ako sa darí 
blízkemu príbuznému 
zážitkovej pedagogiky

1 Tento prístup existuje aj v Českej republike, ale zatiaľ sa veľmi nerozšíril mimo spomínané programy.
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reflektovať, čo sa naučili a ako to využijú 

vo svojom ďalšom živote. 2 To znamená, že 

od začiatku je jasné, čo sa mladí ľudia majú 

naučiť a do akej hĺbky. Je predsa rozdiel, či 

majú o niečom iba vedieť, alebo tomu nao-

zaj rozumieť, alebo vedieť aj ako to použiť. 

A či sú schopní to použiť s niekoho pomo-

cou, alebo samostatne. Rovnako, či majú byť 

schopní niečo akceptovať, alebo sa preto 

nadchnúť a sami to iniciatívne šíriť. Nemenej 

dôležitá je rovina, kedy účastníci vedia nao-

zaj sami identifikovať, čo sa naučili a ako to 

vedia v praxi využiť. Lebo vzdelávanie, ktoré 

bolo síce super, účastníci si ho užili, bolo to 

zaujímavé, ale nevedia veľmi čo s tým, nepo-

važujeme za dostatočne kvalitné. 

Graf 1 Poradie dôležitosti jednotlivých kompetencií pre mladého vedúceho podľa názoru respondentov  
verejného sektora.

Mladí ľudia upravili lokálnu cyklistickú trať a usporiadali cyklistické preteky – Richnavský DH Cup. Projekt viedol  

Kristián Kuchár v rámci národného projektu ESF KomPrax realizovaného IUVENTOU.

foto © Veronika Takácsová, z archívu IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže
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2 Definícia zo sprievodcu nových programov pre mládež 2014–2020 v programe PODPORA pre veľké 
organizácie pracujúce s mládežou.

3 S tým, že množstvo prístupov, princípov, metód a techník je vo formálnom vzdelávaní využiteľných 
a existujú príklady dobrej praxe, aj kedy sa to deje a výborne to funguje.

4 www.komprax.sk 
5 Definícia vychádza zo Zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou.

Účasť na neformálnom vzdelávaní je 

zásadne dobrovoľná a realizuje sa mimo 

kontextu formálneho vzdelávania. 3 Medzi 

ďalšie princípy patrí: účastník v centre zá-

ujmu (teda pozeráme sa z pohľadu nie čo 

ja ako školiteľ mám odovzdať, ale čo účast-

ník prijíma), flexibilita (prispôsobovanie 

programu aktuálnemu dianiu a skupine), 

medzigeneračná spolupráca (práca s veko-

vo zmiešanými skupinami), neúspech rov-

nako dobrý nástroj na učenie ako úspech 

(ide o to, čo sa z toho naučíme), partnerský 

prístup (školiteľ ako partner/sprievodca re-

špektujúci názory a pohľady účastníkov 

a ponechávajúci voľbu na nich) či väčší 

dôraz na spoluprácu (nejde o to, kto je 

najlepší, ale ako si z toho čo najviac môže 

odniesť každý podľa svojich schopností). 

Aktuálne asi najväčším projektom na 

Slovensku, ktorý využíva neformálne vz-

delávanie a je primárne zameraný na mla-

dých vo veku 15–17 rokov, je národný pro-

jekt ESF KomPrax. 4 Stojí za ním IUVENTA 

– Slovenský inštitút mládeže. Východiskom 

pri jeho tvorbe bola potreba vychovávať 

mladých lídrov, takých, čo budú postupne 

v budúcnosti meniť našu spoločnosť k lep-

šiemu. No nezabudlo sa ani na ďalší veľmi 

akútny problém: nízka uplatniteľnosť mla-

dých ľudí na trhu práce. Preto sme na za-

čiatku projektu realizovali prieskum, ktorý 

zohľadňuje pohľad mládežníckych organi-

zácií, čo očakávajú od mladých lídrov, ako 

aj pohľad zamestnávateľov, čo očakávajú 

od absolventov strednej školy.

Tento prieskum bol jedným z podkla-

dov do pracovnej skupiny expertov z praxe, 

ktorých úlohou bolo definovať kompetenč-

ný profil mladého vedúceho. 5 Ďalšími pod-

kladmi boli ciele projektu, už definovaný 

rámec vzdelávania (tri víkendy po 20 hodín 

a 10hodinová prax medzi druhou a treťou 

časťou) a skúsenosti expertov v pracovnej 

skupine. Ich cieľom bolo teda na základe 

týchto kritérií definovať kompetenčný pro-

fil, na základe ktorého sa následne po-

Graf 2 Poradie dôležitosti jednotlivých kompetencií pre absolventa strednej školy podľa názoru respondentov 
súkromného sektora.
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stavil celý obsah vzdelávania. To znamená, 

nielen ktoré kompetencie by mal mať mla-

dý vedúci, aby mohol svoju rolu lídra medzi 

rovesníkmi robiť dobre, ale aj akú úroveň 

týchto kompetencií by mal mať osvojenú. 

Výstupom teda bol zoznam kompetencií, ku 

každej kompetencii stanovené štyri úrovne 

a zvolená tá, ktorú by mal mať mladý ve-

dúci, aby mohol začať robiť aktivity s inými 

rovesníkmi tak, aby sa táto úroveň dala do-

siahnuť v 70hodinovom vzdelávaní: 6

•	  Schopnosť pracovať v tíme: má 

základné vedomosti o štruktúre 

a vedení tímu, dokáže analyzovať 

situáciu v tíme a navrhovať opatrenia 

na ovplyvnenie atmosféry, súťaživosti 

a spolupráce v skupine.

•	  Schopnosť motivovať: pozná spô-

soby sebamotivácie a motivácie iných 

a minimálne dva z nich využíva v praxi.

•	  Schopnosť efektívne komuniko-

vať: rozumie efektívnej verbálnej 

a neverbálnej komunikácii a vie pris-

pôsobiť svoje vyjadrovanie komuni-

kačnej situácii.

•	  Prezentačné zručnosti: dokáže 

s podporou pripraviť a zrealizovať 

krátku prezentáciu.

•	  Projektové myslenie: dokáže vy-

tvoriť súbor aktivít sledujúci istý cieľ, 

naplánovať ich a s potrebnou pomo-

cou zrealizovať a vyhodnotiť.

•	  Finančná gramotnosť: vie s podpo-

rou zostaviť rozpočet aktivity a vyú-

čtovať náklady.

•	  Podnikavosť a sebarozvoj: dokáže 

realisticky zhodnotiť svoje skúsenosti, 

zručnosti, vedomosti, má záujem sa 

v niektorej oblasti rozvíjať.

•	  Neformálne vzdelávanie v práci 

s mládežou: pozná základný koncept 

neformálneho vzdelávania a uvedomuje 

si svoje pôsobenie na ostatných v pozícii 

mladého vedúceho aj ako edukátora.

V praxi to funguje tak, že vzdelávanie 

pozostáva z vyššie spomínaných 3 víkendo-

vých školení. Na prvom sa naučia základy 

projektového myslenia, komunikácie, mo-

tivácie a najmä dostanú úlohu, aby do dru-

hého víkendu urobili „analýzu potrieb“. 

V ich jazyku aby sa porozhliadli v mieste, 

kde žijú, a skúsili identifikovať veci, ktoré 

ich hnevajú, a chceli by, aby boli inak. z nich 

si potom vyberú jednu, ktorá ich osobne 

najviac zaujíma, a pokúsia sa ju projektom 

zmeniť. Tomu je venované najmä druhé 

školenie: vytvoriť malý projektový zámer 

s realistickými cieľmi, zapojiť rovesníkov, 

naplánovať konkrétne kroky a rozpočet do 

výšky 200 EUR, ktoré na to môžu použiť. 

Potom majú niekoľko mesiacov, aby pro-

jekt zrealizovali. Na prezentáciu, vyhodno-

tenie, zúčtovanie a reflexiu toho, čo sa na 

projekte naučili, slúži tretie školenie. 

Výsledok? 8000 mladých ľudí vo veku 

15–17, ktorý prejdú v priebehu 3 rokov tým-

to projektom. Sme zhruba v polovici, to 

znamená 4000 malých projektov, ktoré mali 

pozitívny dopad na komunitu a od nápadu 

ich zrealizovali mladí ľudia. Množstvo z nich 

si uvedomí, že učenie sa môže byť veľmi za-

ujímavý a užitočný proces, že pri tom môže 

byť „sranda“, ale hlavne, že dokážu veci 

okolo seba pozitívne ovplyvňovať a meniť. 

Pre mnoho z nich to bol prvý krok zaujímať 

sa viac o dianie okolo seba, hľadať možnosti 

ako sa ďalej rozvíjať, vymýšľať rôzne ďalšie 

projekty, často už vo väčšom rozsahu. Ako 

6 Obdobne boli definované i kompetencie pre mládežníckeho vedúceho a pracovníka s mládežou, ktorí 
sú druhou cieľovou skupinou národného projektu KomPrax, i keď v menšej miere (cca 2 000 účastní-
kov z každej skupiny). Definícia opäť vychádza zo Zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou.
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foto © z archívu IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže

„Basket na školáku“ bol projekt zameraný na problematiku 

vandalizmu mladých ľudí na sídlisku Šváby v Prešove. Projekt 

viedol Marek Šidlovský v rámci národného projektu ESF 

KomPrax realizovaného IUVENTOU.

napríklad v Žiline, kde pôvodne z malého 

„garážového“ festivalu pre začínajúce ka-

pely o rok už hrali najlepší z druhého roční-

ka na mestských slávnostiach. 

Výhodou takto veľkého projektu, ako je 

KomPrax, je, že sme na jeho príklade vedeli 

ukázať, aký potenciál neformálne vzdeláva-

nie v práci s mládežou má, a presvedčiť aj 

iných. Súčasťou projektu bol zámer získať 

na našu stranu významných zamestnáva-

teľov, univerzity či zástupcov samospráv. 

Aktuálne máme viacero vysokých škôl, 

ktoré plánujú zaviesť predmety, či dokonca 

celé odbory venujúce sa problematike ne-

formálneho vzdelávania v práci s mládežou. 

Máme viacerých významných zamestnáva-

teľov, ktorí sa oficiálne pridali k Deklarácii 

o uznaní prínosu neformálneho vzdelávania 

v práci s mládežou, 7 ktorá bola oficiálne pod-

písaná v júni 2013. V zozname podporova-

teľov nájdete mená ako Americká obchodná 

komora, Dell, Microsoft, ČSOB, Emerson, Pro-

fesia. Ale pridali sa i univerzity, samosprávne 

kraje či mestá. A prečo sa k takejto deklarácii 

pridali? Tu niekoľko príkladov. 

Zamestnávatelia dnes u mladých ľudí oceňujú 

najmä schopnosť samostatne riešiť zadania, 

prinášať nový, kreatívny pohľad, realizovať 

zverené úlohy od začiatku až do konca a vedieť 

ich aj prezentovať. A je to práve neformálne 

vzdelávanie, ktoré vytvára predpoklady, aby 

mladý človek tieto vyžadované zručnosti získal. 

Profesia, s.r.o. – prevádzkovateľ najväč-

šieho pracovného portálu  

na Slovensku

Naša spoločnosť považuje neformálne vzde-

lávanie za dôležitú časť rozvoja mladých ľudí. 

Poskytuje im priestor na rozvoj rôznorodých 

zručností, ktoré prispievajú k ich pripravenosti 

7 Viac na http://ilf.sk/sk/deklaracia/

pre trh práce a pre samotnú pracovnú dráhu. 

Pri výbere ľudí do našej spoločnosti posudzu-

jeme aj formálne, aj neformálne vzdelávanie, 

preto sa pripájame k tejto iniciatíve. 

Dell, s.r.o. 

Uvedomujeme si, že jedine aktívni a vzdelaní 

mladí ľudia môžu prispieť k rozvoju mestskej 

spoločnosti. Preto si vážime úsilie všetkých za-

interesovaných orgánov, inštitúcií, organizá-

cií i jednotlivcov, ktorí v tejto oblasti pôsobia 

a majú záujem zabezpečovať pre mladých ľudí 

slobodný priestor a podmienky pre ich úspešný 

rast a nadobudnutie vzdelania a kvalifikácie. 

Chceme využívať tvorivý potenciál mladých 

ľudí podporovaním ich zapájania do rôznych 

aktivít súvisiacich s riadením mesta a vytvára-

ním možností pre spoluúčasť mládeže.

hlavné mesto SR Bratislava
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Dnes na školenia mladých vedúcich vyššie 

spomenutého projektu KomPrax chodia 

aj manažéri ľudských zdrojov. Jednak aby 

videli, ako neformálne vzdelávanie v praxi 

funguje, ale zároveň aj aby podporili mla-

dých ľudí v tom, čo robia, dali im spätnú 

väzbu a povedali im, čo z toho, čo sa tu 

učia, budú potrebovať napríklad u nich 

v zamestnaní a ako to využiť na pracov-

nom pohovore. 

Toto však stále považujeme iba za 

úspešný začiatok. V aktivitách centier voľ-

ného času na Slovensku stále dominuje 

záujmové vzdelávanie, takzvané krúžky. 8 

záujem môže byť efektívny nástroj, ako 

osloviť mladých ľudí cez niečo, čo ich baví, 

ale zostať iba pri rozvíjaní tohto záujmu 

dnes už nestačí. Ak napríklad mladých ľudí 

zaujíma fotografia, nestačí zorganizovať 

len fotografický krúžok. Treba ich motivo-

vať, aby sa pozerali okolo seba, snažili sa 

zachytiť niečo, čo považujú za dôležité, čím 

zanechajú silný odkaz. A je jedno, či aby 

ľudia boli k sebe lepší, viacej sme šetrili ži-

votné prostredie alebo si viac všímali krásu 

v každodennosti. A aby sa naučili tento od-

kaz odovzdávať ďalej, naučili sa zorganizo-

vať výstavu, osloviť partnerov, vymyslieť si 

propagáciu, dohodnúť miesto, pozvať hos-

tí. Komunikovať, pracovať v tíme, plánovať, 

organizovať, riešiť vzniknuté situácie, naučiť 

sa flexibilite aj zodpovednosti. Fotografia je 

spoločný záujem, určitý prostriedok, no cez 

Súvisiace publikácie:
•	 ČIERNIKOVÁ, D. (2011). No Uznaj! 

Bratislava: IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže.

•	 PEŠEK, T. & DUDÁČ, A. (2013). 
Krok za krokom k uznaniu. 
Bratislava: IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže.

8 Do veľkej miery je to ovplyvnené aj legislatívou a najmä tým, že na záujmové vzdelávanie dostávajú 
financie.

ňu sa môžu naučiť pre reálny život omno-

ho viac. Naše ďalšie snahy teda vedú týmto 

smerom a ďalší národný projekt bol zame-

raný práve na pracovníkov centier voľného 

času a ich dobrovoľníkov, aby začali omno-

ho viac neformálne vzdelávať. 

Transformácia tradičného formálne-

ho vzdelávania tak, aby zodpovedala po-

trebám trhu práce, spoločnosti i mladým 

ľuďom, ktorí sa každou generáciou dyna-

micky menia, bude dlhá a náročná. O to 

väčšia potreba tu je na inovatívne formy 

vzdelávania a prístupy, ktoré sú pomerne 

flexibilné a vedia sa lepšie prispôsobovať 

meniacim sa podmienkam. Okrem iného, 

to od nás očakáva aj Európska komisia. 

Niekto teda túto pomyselnú medzeru skôr 

či neskôr vyplní. Na Slovensku to zatiaľ 

vyzerá jasne na neformálne vzdelávanie 

v práci s mládežou. Využije výchova zážit-

kom (resp. to, čo tak často nazývame zá-

žitková pedagogika) svoj potenciál týmto 

smerom v Českej republike? 

>
Z šifrovací hry, čtěte článek na str. 62.

foto © Václav Němčík
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Kde všude se ochutnává med? Řada organi-

zací dělá na svých různých akcích (v kontextu 

tohoto čísla nemám odvahu napsat „zážitko-

vou pedagogiku“. A tak, když zatím nemám, 

čím bych to nahradila, napíšu třeba „zážit-

kovka“. To jen abychom si rozuměli…) zážit-

kovku. Nebo nedělá a je o tom jen přesvěd-

čena? Lákalo mne do toho šťournout. Praxe 

proto tentokrát nahlíží pod pokličku tří růz-

ných typů akcí, které všechny poskytují účast-

níkům jedinečný zážitek. A já jsem si kladla 

otázku: nakolik je v nich cíleně namíchána 

i ta „výchova“? Odpověď vám přirozeně na 

tomto místě žádnou nedám. Rozhodněte se 

sami, jestli některé z nich zážitkovku cíleně 

„dělají“, jestli poskytují zážitek a nechávají 

reflexi a proces přenášení získaných zkuše-

ností do reálné praxe na účastnících, jestli 

s ní ve svých programech třeba jen koketují 

nebo jestli na zážitkovku vůbec nepomýšlí. 

Věřím, že vám články o larpech, šifrovačkách 

a zážitkovém učení pro klienty terapeutic-

kých komunit nabídnou prostor k zamyšlení 

a podpoří diskusi nad tím, kde všude může 

mít rozvoj zážitkem své místo a kam až ta zá-

žitkovka vlastně sahá. Využíváme rozvoj zá-

žitkem dostatečně, nebo se někdy snažíme 

vecpat výchovu ve spojení se zážitkem i tam, 

kde své místo nemá? Na to nechť si každý od-

povíme sám. Žádné rozhřešení z mé strany 

v tomto ohledu nečekejte. Po tomto inspirač-

ním zneklidňujícím guláši rubriku uzavře člá-

nek o šíření naší metody (ať už je to cokoli) 

do zahraničí. Těžko hledat příznačnější závěr 

Praxe tohoto čísla. Přeji podnětné čtení ve-

doucí ke smysluplným debatám.

Simona Trávníčková
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Dramatické hry s hraním rolí mohou být obohacujícím a očistným zážitkem. 
Líbilo by se vám vyzkoušet si beztrestně a bezpečně cizí osud?

Eva Jedelská

Tohle se nemělo stát. Synáčku, oni tě zabi-

jou, oni mi tě zabijou… Klesám ztěžka na 

židli, jako by mě nohy už nemohly unést, 

a z očí se mi řinou slzy. Síla vlastních emocí 

mě překvapuje. Kruci, je to přece jen hra?! 

Co se to tady vlastně děje?

Komorní larp Moon se chýlí ke konci. 

Deset hráčů prožilo během čtyř hodin svá 

osobní dramata a učinilo nelehká rozhod-

nutí. Někteří z nich za ně vzápětí zaplati-

li životem, což bylo znázorněno tmavou 

kápí přetaženou přes hlavu. Příběh skončil 

a pomalu se vracíme do reality, ale ještě se 

nerozcházíme. Tvůrci hry mají pro nás při-

pravenou reflexi, sérii jednoduchých akti-

vit, které slouží ke zpracování zážitků, ale 

i vnitřních konfliktů, které jsme ve svých 

rolích řešili. Teprve teď to celé dostává 

ještě hlubší smysl. Jedu domů, rozjitřená 

a vyčerpaná, ale šťastná – bohatší o novou 

silnou zkušenost.

Udělej krok a vstup  
do země Fantazie!
Hry s hraním rolí naživo, Live Action Role 

Playing, prošly během svého přibližně čtyři-

cetiletého vývoje značnými proměnami. za 

jejich předchůdce se považují stolní RPG hry 

typu Dungeons & Dragons, v nichž si hráči 

podle daných pravidel vytvoří postavu a za 

ni pak jednají. Interakce postav s fiktivním 

herním světem, a tím i vývoj příběhu zde 

řídí podle svého uvážení (v rámci pravidel) 

game master (dungeon master), omezený 

pouze pravidly. Část hráčů ale časem omr-

zelo hrát vsedě okolo stolu jen s papírem, 

tužkou a kostkou, kterou si „hází“ na výsle-

dek souboje. Chtěli se utkat naživo! A tak 

opustili obývák a vydali se do lesů, na hra-

dy a do opuštěných skladišť, aby si dobro-

družství prožili doopravdy: zrodil se larp. 

Skupiny hráčů a organizované hry se začaly 

objevovat ve Spojených státech, v Austrálii 

i v Evropě. Vedle fantasy byl mocným in-

spiračním zdrojem žánr sci-fi, ale i horor, 

kyberpunk nebo „gothic“ upírské příběhy.

Dnes je pro larpery zaslíbenou zemí 

Skandinávie, kde mají larpy zcela výlučné 

postavení. Jako volnočasová aktivita 

praxe | p
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foto © Michal KáraPři larpu Telenovela se nepláče, a když, tak jen smíchy: hráči se změní v herce brazilského nekonečného  seriálu a užívají si nepravděpodobné zápletky a přehnané emoce.

jsou začleněny do výchovného systému, 

těší se široké popularitě a mocné oficiální 

podpoře.

Od elfů a kouzelníků 
k psychodramatu
U nás se první larpy objevují na začátku de-

vadesátých let, kdy společnost Altar vydává 

pravidla pro RPG hru Dračí doupě, mladší 

sestru Dungeons & Dragons. Poprvé v češ-

tině vyšel i Tolkienův Pán prstenů – kouzlo 

jeho mytického světa zapůsobilo na mno-

ho mladých hledajících myslí jako zjevení, 

zasáhlo je a změnilo jim život. Mnozí dnes 

uznávaní a zasloužilí tvůrci larpů opatru-

jí ve svém archivu vybledlé fotografie, 

na kterých hrdě pózují v pláštích ušitých 

z prostěradel a s elfíma ušima vyrobenýma 

z leukoplasti, leč se zrakem zářícím.

Od dob prvních „dřeváren“, při kterých 

družinky pobíhaly po lese a plnily úkoly, na-

značené pomocí papírových fáborků a lísteč-

ků, se ovšem naše larpová scéna posunula 

o dost dál. Různými typy rolových her, které 

v současné době souběžně existují a rozvíjejí 

se, se zde nemůžeme dopodrobna zabývat. 

Jen letmo zmiňme výpravné bitvy se stovka-

mi, v zahraničí až tisíci účastníků (Pán prste-

nů), „světy“ – několikadenní hry s propraco-

vanými postavami i reáliemi (Bezkrálí, Porta 

Rossa) nebo městské larpy (Mafie, Hlídky), 

které mohou trvat celé týdny i měsíce a pro-

línají se s občanským životem hráče.

Relativně novým formátem, který se 

u nás v posledních letech dynamicky roz-

víjí, je právě komorní larp – hra, která ne-

klade velké nároky na čas ani na přípravu, 

umožní ale hráči prožít zajímavý příběh 

v koncentrované podobě.
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Role je ochranný štít
S kouzelníky vrhajícími na protivníka klet-

by mají komorní larpy pramálo společné-

ho, blízké jsou spíš psychodramatu nebo 

zážitkové pedagogice. Nemusíte připravo-

vat kostým, spát ve stanu v lese a hra vám 

nezabere celý víkend, ale jeden večer, na-

nejvýš den. Fantasy tematikou se komorní 

larpy zabývají jen okrajově. To všechno je 

předurčuje k tomu, aby se staly aktivitou 

vyhledávanou spíš dospělými než teen-

agery. Výhodou je i otevřenost larpů; není 

to zábava pro uzavřenou komunitu, ale 

může se přihlásit skutečně kdokoliv. Nové 

tváře jsou naopak vítány – larpeři jako 

všichni nadšenci touží rozšířit počet „na-

očkovaných“ jedinců.

Jak to tedy funguje? Hry mají přesný 

počet postav, je proto nutné se předem 

přihlásit. Není ale zapotřebí se nijak při-

pravovat ani se učit text, stačí jen přečíst 

si základní informace o době a prostředí, 

v nichž se příběh odehrává. Když se hráči 

sejdou, nastává důležitý okamžik: rozdě-

lování rolí. Teď se můžete rozhodnout, čí 

osud byste si rádi vyzkoušeli. Vyšel na vás 

bezcharakterní ničema? Bez obav – role 

zůstává jako ochranný štít mezi vámi a pří-

během. Vaše postava se může (a někdy do-

konce musí) zachovat tak, jak byste se vy 

sami nikdy nezachovali. Nikdo vás ale ne-

bude odsuzovat – je to pořád jen role.

Právě vztah mezi hráčem a postavou je 

podle mého názoru jedním z rozdílů mezi 

larpem a malostrukturovanými dramatický-

mi hrami, které prožívali účastníci lipnických 

kurzů o dvacet let dřív, než se slovo larp do-

stalo do našeho slovníku. V lipnických hrách 

jde – jak se alespoň domnívám – v prvé řadě 

o osobnost hráče, ne o roli. Role slouží pře-

devším k simulaci nějakého prostředí nebo 

situace; od hráče se ale očekává, že bude 

během hry jednat sám za sebe. V larpu je 

to ovšem právě naopak: cílem je co nejpře-

svědčivěji zahrát charakter své postavy bez 

ohledu na to, co by nejraději udělal sám 

hráč. A mnohdy právě tohle představuje tu 

nejzajímavější zkušenost. zahrát „záporňá-

ka“ znamená aspoň trochu porozumět jeho 

motivům a způsobu uvažování, vydolovat 

k němu aspoň trochu sympatií.

Jakmile jsou postavy rozdané, vzápětí 

se o té své dozvíte důležité údaje: její mi-

nulost, slabá místa, motivaci a cíle. A pak 

už – ve spolupráci s ostatními – začnete ro-

zehrávat váš společný příběh. Organizátoři 

do něj vstupují jen minimálně a nepřímo. 

Naskriptovali postavy a základní zápletku, 

teď ale záleží jen na vás, kterým směrem 

ho rozvinete a jak skončí… Nebo si to as-

poň můžete myslet. Autoři hry ve skuteč-

nosti používají herní mechaniky, které jim 

umožňují hráče nenápadně posouvat tam, 

kde je chtějí mít. Přesto je každá hra úplně 

jiná a hráči často autora opravdu překvapí.

Když med chutná hořce
Vraťme se teď na chvíli k larpu, o kterém 

byla řeč na začátku. Moon je jedna z nej-

úspěšnějších komorních her, u které slzy 

v závěru tvoří spíš pravidlo než výjimku. 

Odehrává se ve světě kultovního sci-fi se-

riálu Firefly, na řídce osídlené zemědělské 

planetě, která připomíná éru osidlování 

Divokého západu. S nezvyklou kombinací 

sci-fi a westernu si ale starosti nedělejte, 

ve skutečnosti jde jen o kulisy, ve kterých 

se odehrávají nadčasové konflikty. Tahle 

malá planetka je totiž opět ohrožována 

mnohem silnějším nepřítelem, všemoc-

nou Aliancí. Hra začíná ve chvíli, kdy se 

v guvernérově domě shromáždí místní 

honorace: nejbohatší statkáři, předá-
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ci, učitel, lékař… Postavy jsou mezi sebou 

provázány hustou sítí vztahů, do jejich 

rozhovorů však stále naléhavěji vstupuje 

hrozící nebezpečí. Komu patřila loď, kte-

rá havarovala v opuštěné části planety? Čí 

byla nalezená identifikační známka? Řadu 

informací či důležitých předmětů mají hrá-

či k dispozici už od začátku a záleží jen na 

jejich odhadu, kdy je „pustí do hry“. Děj 

se posouvá i pomocí rádiových relací, které 

z počítače „vysílají“ organizátoři z vedlejší 

místnosti. Atmosféra houstne, ale pořád 

doufáme, že se nedůležitému chudému 

Moonu válka vyhne. Když se ozve pras-

kající a šumící rádio, zůstaneme jako při-

mrazení. Parlament Aliance jedná v zájmu 

vaší vlastní bezpečnosti. Ať vaše ozbrojená 

moc neprodleně složí zbraně. Lodě, které 

opustí svá stanoviště, budou sestřeleny. 

Povstalecké oddíly, které se postaví na od-

por, zničíme. Očekáváme, že do devadesáti 

minut vydá guvernér prohlášení, ve kte-

rém potvrdí akceptaci naší pomoci.

Nevěřícně se po sobě díváme. Co teď? 

Pustit se do čestného, ale beznadějné-

ho boje, nebo kapitulovat a přežít? Proč 

se vzpírat, pod Aliancí se nám nebude 

žít špatně, míní někteří. Jen guvernér ale 

může rozhodnout. Příliš mladý, nedávno 

zvolený guvernér. Můj jediný syn.

Akceptace naší pomoci… Člověku až 

běhá mráz po zádech. Jaké asi bylo řešit 

podobné dilema natvrdo, ve skutečnosti? 

Med nemusí být vždycky sladký, přesto je 

dobré ho ochutnat.

>
Larp Derniéra je „hra na druhou“, 
hráči představují amatérské 
divadelníky během představení.
foto © Karel Křemel
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Larp nejde vyhrát!  
Ale někdy ano…
Abychom byli upřímní: ne všechny komorní 

larpy jsou závažnými dramaty s historicko-

-filosofickým přesahem. Některé jsou pro-

stě zábavné a jejich tvůrci ani jiné ambice 

nemají. Příklady? Ve hře Sen noci svatoján-

ské prožijete noc jako Titanie nebo zlomy-

slný skřítek, v krásné karnevalové masce 

a lehké zábavě. The Strings vás zavede do 

světa, kde místo lidí žijí loutky – i vy bude-

te během celé hry od stropu připoutáni na 

vodicích lankách. V larpu Škola se na dvě 

hodiny vrátíte do lavice 5.A, budete opi-

sovat při hodině, vyměňovat kartičky ho-

kejistů a tajně kouřit na záchodě. Můžete 

si zahrát klasickou gangsterku, prožít pár 

hodin Velké francouzské revoluce nebo 

se zúčastnit natáčení brazilské telenovely. 

I tyto kratochvilné hry mají hráči co dát – 

i když z nich nebolí duše a netrhá se srdce 

na kusy. Pohled na svět cizíma očima je po-

každé jiný a pokaždé vzrušující.

Jakou hru si vybrat? Bude 
mě bavit zrovna tahle?
Rozdíly mezi hrami ovšem nespočívají jen 

v tom, že je jedna veselá a druhá tragic-

ká. Norský zoolog a teoretik larpu Petter 

Bøckman vytvořil „teorii trojúhelníku“, 

která názorně ukazuje tři různé způsoby, 

jakými herní nastavení působí na hráče 

a ovlivňuje jeho spokojenost.

•	 Dramatický larp klade důraz přede-

vším na příběh. Budou z něj nadšení 

ven zaměření hráči, které baví role 

playing. Hra bude konfliktní, zábavná, 

divadelní. I když to třeba mojí postavě 

uškodí, hlavně, že to bude pěkná 

scéna!

•	 Gamističtí hráči jsou ti, kteří chtějí 

vyhrát, vyřešit zápletku, splnit své 

herní cíle. Často se účastní diplomatic-

kých jednání, mocenských intrik nebo 

detektivních zápletek; hrát vztahy 

a city je nebaví.

•	 Imerze znamená ponoření do role. 

Ideálem je naprosté ztotožnění 

s postavou, i když třeba krutě trpí. 

Čím silnější emoce, tím větší herní 

potěšení – a nezáleží na tom, jestli 

postava dopadne špatně. Heslo: Záži-

tek nemusí být příjemný, hlavně když 

je silný.

Pod hladinou
Současnost českého larpu bych si dovolila 

přirovnat k podmořskému životu. Větši-

na běžných pozorovatelů, kteří se dívají 

z loďky pohupující se na hladině, nemá 

o existenci larpů ani tušení. Stačí ale po-

nořit hlavu – a rázem uvidíme čilý a pestrý 

život. Larpeři dorostli k magistrům a dok-

torandům, píší o larpech odborné práce 

a vedou zasvěcené diskuse. Pořádají se 

festivaly, odborná setkání, v loňském roce 

byla zprovozněna dlouho očekávaná in-

ternetová larpová databáze obsahující in-

formace o všech hrách včetně hodnocení 

a komentářů hráčů. Autoři a organizátoři 

larpů tráví i nadále stovky hodin psaním 

a uváděním her, aniž by z toho měli jaký-

koli jiný prospěch, než je (v nejlepším pří-

padě) uznalé poklepání na rameno. Tak 

díky vám, pánové a dámy! Už se těším na 

další hru…
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Šifrovací hry 
a zážitková pedagogika
Matěj Klusáček

TmoU
Na úvod se podívejme důkladněji, co se 

pod pojmem šifrovací hra skrývá. V prů-

běhu roku se jich v České republice usku-

teční hned několik desítek. Ta nejstarší, 

brněnská TMOU, již zažila 15 ročníků. 

V roce 2000 Instruktoři Brno uspořádali 

noční hru pro pětičlenné týmy, inspiro-

vanou outdoorovou hrou Open Blood. 

Hrálo se od setmění do úsvitu, účastníky 

čekalo několik logických hádanek a šifer 

v setmělých brněnských ulicích a chlad-

ných listopadových lesích za městem. Ob-

rovský a nečekaný zájem pak vyústil nejen 

v každo roční opakování TMOU první listo-

padový pátek, ale také vznik podobných 

her v Praze i dalších městech. Každá šifro-

vačka má svou dramaturgii a svá specifika 

(struktura hry, typ šifer, možnost nápo-

věd, denní doba či využití internetu), přes-

to se ale najde mnoho soutěžících, kteří se 

za rok účastní třeba dvaceti různých her. 

Tím pádem se tvoří jistá komunita, v níž 

se hráči navzájem znají. Více o fenoménu 

šifrovacích her se lze dočíst v článku Radka 

Pelánka (Pelánek, 2009).

Silné a klíčové prvky u TMOU tvoří 

především prostředí a atmosféra (noc, za-

jímavá místa ve městě i v terénu), nároč-

nost (zima, tma, orientačně těžké přesuny, 

délka), nemožnost vzít si nápovědu (když 

něco nevyluštíš, končíš) a originalita šifer 

(zprávy využívající různé předměty, lidské 

smysly či nečekané reálie). Podívejme se, 

co se při takovéto hře s účastníky děje.
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Šifrovací hry na první pohled vypadají jako hon za pokladem pro dospělé. 
Obyčejně se totiž jedná o sérii různě zakódovaných zpráv, jejichž řešení 
prozrazuje polohu následujícího stanoviště. Takzvaných šifrovaček se účastní 
řádově stovky dospělých lidí v desítkách týmů, které během hry neinteragují 
ani s organizátory, ani vzájemně mezi sebou. Z těchto důvodů je přímá reflexe 
téměř nemožná a zůstává otázkou, nakolik samotný zážitek jednotliví hráči 
zpracují. Prostor, jak zkušenosti ze šifrovací hry využít či přenést do praxe, je 
totiž obrovský.
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Z šifrovací hry.
foto © Václav Němčík

Nešifrové aspekty her
Pokud bychom šifry nahradili jinými akti-

vitami, tak se ze šifrovačky stává náročný 

noční závod v orientačním běhu o délce 

zhruba 30 kilometrů s vloženými úkoly. Což 

je koncept, který se v různých modulacích 

na prázdninovkách často využívá. Dostává 

totiž skupinky účastníků do náročných si-

tuací jak z hlediska individuálního (únava 

psychická i fyzická, nevyspání), tak týmo-

vého (vzájemná motivace, přizpůsobení se 

nejslabšímu). Ačkoli konkrétní cíle podob-

ných programů mohou být mírně odlišné, 

často se pracuje se zvládáním podobných 

momentů. Sám na to nejsem dvakrát dobře, 

jsem unavený, ospalý, vyčerpaný, je mi zima, 

ale současně se musím postarat o ostat-

ní, s nimiž chci a musím spolupracovat na 

společném cíli. Při šifrovacích hrách je to 

stejné. Ačkoli zkušenost není reflektována 

bezprostředně po hře, jistou formu učení 

se zážitkem nabízí opakování. Hráči větši-

nou chodí ve stejných týmech na různé hry. 

zkušené týmy bývají lepší mimo jiné i proto, 

že už ví, jak se vzájemně motivovat, kdy při-

chází krize při luštění a je nutné se aktivizo-

vat, umí si říct o zvolnění tempa, dokážou 

podržet týmovou náladu. Tedy díky opako-

vání podobné zkušenosti si účastníci uvědo-

mí nejen své chování v těžkých situacích, ale 

i vystupování ostatních. Navíc se díky opa-

kování stále zlepšují. Tým poskládaný z pěti 

výborných hráčů, kteří se sice znají, ale žád-

nou šifrovací hru spolu neabsolvovali, nedo-

sáhne výsledku sehraného týmu složeného 

z papírově slabších soutěžících.

63



64

P | praxe

Šifry
základní kámen šifrovacích her předsta-

vují, celkem očekávatelně, samotné šifry. 

Ty jsou většinou papírové, tj. zadání lze 

vytisknout. Obtížnost a originalita šifer 

je přitom řádově vyšší než na skautských 

táborech. K řešení kolikrát přispěje svým 

dílem každý z týmu, protože úlohy občas 

požadují znalosti (českoslovenští prezi-

denti, vzorec pro výpočet rychlosti) či růz-

né typy myšlení (matematické, jazykové). 

Řešení může spočívat v přečtení písmen 

mezi skupinami písmen ON a OF skrytý-

mi ve zdánlivě nesmyslném textu, v po-

videa, telefonátu nebo čehokoliv jiného. 

Na straně 66 uvádíme několik příkladů 

textových šifer.

Šifra jako prvek  
zážitkové pedagogiky
Často si lidé myslí, že šifra je složitá logická 

úloha, kterou člověk z jiné než matematic-

ko-fyzikální fakulty nemůže nikdy v životě 

vyřešit. Že je potřeba přísně logické mate-

matické myšlení. Není to tak úplně prav-

da, neboť šifry mají k sudoku a podobným 

logickým hrám poměrně daleko. Šifry ne-

mají jasná pravidla a mantinely (v každém 

řádku a sloupci různá čísla) ani přesný cíl 

(vyplnit mřížku čísly dle pravidel) a větši-

nou nemohou být řešeny počítačem. Víme 

jen, že řešení existuje. Hráči jsou tedy nu-

ceni aplikovat postupy podobné jako při 

řešení problémů v běžném životě. Šifra 

je totiž svou podstatou zjednodušením 

jakéhokoliv řešitelného problému. Ať už 

jde o rozbitou pračku, vysokou kriminali-

tu ve městě nebo přetíženou silnici, vždy 

je vhodné problém nejdříve analyzovat, 

provést brainstorming nad možnými ře-

šeními, průběžně hodnotit dosavadní po-

stup, pracovat s časem či delegovat úkoly. 

To stejné probíhá ve zhuštěné formě při 

luštění šifry. Ukážeme si tuto paralelu na 

šifře ze čtrnáctého ročníku TMOU.

 První věc: analýza toho, co vidíme. 

Mřížka 5×5, v každém políčku slovo, jed-

no políčko prázdné, šedé; každý okraj 

velkého čtverce má jinou barvou; někte-

rá políčka obsahují šedé čáry; česká, rela-

tivně běžná slova (až na „mužíček“) jsou 

v prvním pádu. Podobně postupujeme při 

analýze například vysoké kriminality ve 

městě: nejvíce jsou zastoupeny loupeže 

v bytech a starších domech; nejvíce zlo-

Z šifrovací hry.
foto © Václav Němčík

jmenování obrázků metaforicky znázor-

ňujících cukrářské výrobky (věnec, rakev, 

indián) nebo třeba nalezení morseovky 

v seznamu akcí, které trvají buď dlouze 

(válka), nebo krátce (výstřel). Šifra může 

mít podobu předmětů, které je třeba roz-

bít (kokos, keramická destička), očichat, 

ochutnat (bonbony s různými příchutě-

mi), zahřát nebo zprovoznit (tištěný spoj). 

zadání může být ve formě nahrávky či 
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činů se odehrává po 22. hodině; objasně-

no je 46 % trestných činů; pachatelé jsou 

většinou nezaměstnaní; vraždy se objevují 

zřídka; dochází k několika znásilněním.

Následuje brainstorming na téma „co 

s tím“. Některá slova mají cosi společného, 

země má jádro, plášť a osu. Dýmka může 

být vodní stejně jako pólo. zadání připo-

míná hlavolam, kde se kostičky posouvají 

vždy na prázdné místo. Šedé čáry v pozadí 

mohou indikovat, jak čtverečky přesou-

vat. Co udělat něco s nezaměstnaností, ať 

zmizí důvod ke krádežím? Staré domy mají 

nedokonalé zabezpečení – zkusit to zlep-

šit? Na velkých balkonech starých domů 

bývají květiny – podle stavu jejich zalévání 

se dá poznat, jestli jsou obyvatelé doma. 

Spolupracovat se zastavárnami?

Jakmile jsou nápady na světě, vyplatí 

se kritičtější pohled a rozpracování těch 

smysluplnějších. Aha, nejenom některá 

slova souvisí se zemí. Ke všem se váže jed-

no z přídavných jmen zemský, vzdušný, 

ohnivý, vodní! Čtyři živly mohou symbo-

lizovat i ty barvy na okrajích. Šedé čáry 

zatím zahoďme, jsou moc nejasné. Provo-

zovatelé zastaváren nepůjdou proti své-

mu byznysu. Bojovat s nezaměstnaností 

je obtížné. Dotace pro obyvatele starých 

domů na nové bezpečné dveře by mohly 

být prvním malým krokem.

V průběhu luštění pak hraje důležitou 

roli hlídání času, dělba práce, občasné 

shrnutí postupu, úspěchů a neúspěchů, 

případně nový brainstorming nad postu-

pem následujícím. To vše vede k řešení 

– posuneme do šedého políčka vždy ten 

čtvereček, který se tímto pohybem přiblíží 

straně čtverce, která odpovídá jeho živlu. 

Až se proces zastaví, šedé čáry vykreslují 

nápis zátmí, kde se na 14. ročníku TMOU 

nacházelo další stanoviště.

>
Herní plán  
ze čtrnacteho  
ročniku TMOU.
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Závěr
Šifrovací hry postrádají důležitou část zá-

žitkových programů – reflexi a zpětnou 

vazbu. Co se týká samostatných šifrova-

cích her, máme za to, že se jedná o zážit-

kovou pedagogiku především proto, že 

zážitky se v jistém smyslu opakují. V rámci 

jedné hry se vyskytuje několik šifer, jejichž 

luštění zdokonaluje schopnost řešit netri-

viální problémy v týmu. Ačkoli učení ne-

musí být zcela vědomé, rozdíl mezi proce-

sem řešení první a sté šifry stejného týmu 

je značný. V horizontu více různých her 

se pak kromě šifer opakují i různé neleh-

ké momenty, jejichž zvládnutí tmelí tým 

a učí hráče jistotě a odolnosti v krizových 

situacích.

textOva	ŠIfra,	
JeJíž	řeŠeNí	
NaJdete	Na	StraNě	
104

a)	 Padesátiletý	
Pánev	Novák	se	
má	zÁřit	–	dostal	
lístek	na	krabici.	
Ze	sportovců	
kape	hrNec,	holt	
se	tu	nehledí	se	
na	město.

b)	filolog,	cold,	
Q-metr,	jak,	
manon,	halali,	
cloud,	nokturno,	
start,	bac,	pan	Q.

c)	 řemen,	klika,	
ražba,	elita,	
mentál,	líce,	
sketa,	více.

ZKUSTE SI TO:

Šifra jako program
z dosavadního popisu je zřejmé, že šifro-

vací hry nabízí potenciál hned v několika 

oblastech. Lze jich využít na zážitkové 

akci? Samozřejmě. Šifrovací hru lze výraz-

ně přizpůsobit skupině i cíli. Lehké šifry, 

denní doba a příjemný terén mohou po-

sloužit jako příjemná seznamovačka, kde 

úlohy hrají podobnou roli jako dynamicsy. 

Hra, která se různě větví, představuje vý-

zvu pro koordinaci a management týmu. 

Samotné šifry pak lze použít v různých 

aktivitách téměř na jakékoliv stanoviště, 

kde potřebujeme mít nějaký úkol, ale ne-

máme volného organizátora. Velké riziko 

spočívá v podhodnocení obtížnosti, jejíž 

správné nastavení je klíčové. 

POZNEJTE POHáDKy! Každá linie představuje jednu postavu. Když se postavy  
v pohádce setkají, jejich linie se v grafu přiblíží. Schválně jestli zvládnete všechny!

Hodně štěstí přejí autoři šifrovací hry TMOU 2013 (www.tmou.cz), pro kterou byla hádanka 
vymyšlena a kde byla použita. Insirace odtud: www.xkcd.com/657/large
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Závod jako 
zážitkové učení  
pro feťáky
Název tohoto článku je záměrně mírně provokativní a skrývá v sobě dvě 
otázky, o kterých text pojednává. Zaprvé zdali se v případě outdoorového 
závodu jedná o zážitkové učení, a zadruhé zda je takový „zážitkový závod“ 
vhodný jako součást prevence závislosti či zda může nějakým způsobem 
přispět k procesu léčby závislostí. Tímto článkem bych se rád podělil 
o zkušenosti, které jsem při zavádění prvků zážitkového učení do prevence 
sociálně patologických jevů získal. Navíc je mi jako člověku s více než pětiletou 
pracovní zkušeností z oblasti léčby závislostí toto téma velmi blízké.

Lukáš Šilc

praxe | p

V roce 2013 jsem se podílel na přípra-

vě a realizaci akce OTOB 2013. OTOB je 

třídenní outdoorový závod tříčlenných 

týmů pořádaný Prázdninovou školou Lip-

nice. Týmy se pohybují mezi jednotlivými 

stanovišti na horských kolech, disciplíny na 

stanovištích obsahují konstrukčně náročné 

týmové úkoly, akční aktivity na vodě a ve 

výškách, běh, bahno, pot a někdy i krev. 

Po celou dobu navíc soupeří týmy s časem 

a mezi sebou. Jde o poměrně náročný zá-

vod vyžadující fyzickou i mentální kondici.

V roce 2013 proběhl již šestý ročník 

OTOB, tentokrát ovšem s významnou pro-

gramovou a účastnickou obměnou. Před-

chozí ročníky byly zaměřeny především na 

sportovní veřejnost pravidelně se účastní-

cí závodů podobného typu. V roce 2013 se 

závod posunul do pro mne mnohem hlub-

ší a zajímavější roviny. Účastnická skupina 

se vedle výše zmíněné rozšířila o klienty 

terapeutických komunit. zhruba polovinu 

účastníků tak tvořili abstinující uživate-

lé nealkoholových drog v určité fázi léč-

by. Pro lepší představu – typický účastník 

z terapeutické komunity byl pětadvaceti-

letý muž s víceletou závislostí na drogách, 

který nastoupil na léčbu a má za sebou 

půlroční abstinenci. závod tak dostal zce-

la nový rozměr a logicky se posunuly i cíle 

vytyčené organizačním týmem. záměrem 

rozšíření účastnické skupiny bylo seznámit 

veřejnost s terapeutickými komunitami 

a členům terapeutických komunit ukázat 

jiný způsob využití vlastní energie pro 

život ve fungujícím prostředí, dále pak 

zažít hahnovské člověk dokáže víc, než si 

myslí, a málokdo si uvědomuje, co dokáže 

pomocí týmové spolupráce. Šlo nám také 

o vhodné zasazení závodu do krajiny.

S myšlenkou uspořádat OTOB i pro 

novou cílovou skupinu přišel do Prázd-

ninové školy její instruktor Karel Chodil, 

který pracuje jako terapeut a vychovatel 

v terapeutické komunitě Karlov. Stal se 

šéfem realizačního týmu a dohlížel i na 
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uzpůsobení klasického závodu pro speci-

fické potřeby nové cílové skupiny. Jednou 

z podmínek účasti komunit byl také tera-

peutický doprovod závodníků.

Vzhledem k cílové skupině jsme chtěli 

účastníkům zprostředkovat zážitek z pře-

konávání překážek a týmové spolupráce. 

Šlo nám o přenesení tohoto zážitku do 

osobního života při překonávání překážek 

vnitřních. Týmy tvořené účastníky z řad 

veřejnosti, nebo z terapeutických komu-

nit byly v některých disciplínách nuceny 

spolupracovat s ostatními, v jiných s nimi 

soupeřily. Platily stejné podmínky jak pro 

týmy z komunit, tak pro týmy z veřejnos-

ti, díky čemuž někteří účastníci zjistili až 

při vyhlašování výsledků, které týmy jsou 

tvořeny abstinujícími narkomany, a které 

„nepostiženou veřejností“.

Podařilo se nám propojit skupinu ak-

tivně sportujících zdravých jedinců, kteří 

vyhledávají náročné výzvy v podobě out-

doorových závodů, s účastníky, jejichž ak-

tuální výzvou je především boj s vlastní 

závislostí. V průběhu celé akce převládala 

atmosféra podpory, spolupráce a zdravý 

soutěživý duch. Nesetkali jsme se s žádným 

konfliktem či odsuzující reakcí. Právě na-

opak, jeden z emočně nejsilnějších momen-

tů pro mě představoval závěrečný dojezd 

posledních závodníků, kteří byli fyzicky 

daleko slabší než většina ostatních, ale ob-

rovské ovace od všech týmů je hnaly k cíli.

ze své více než pětileté zkušenosti 

z práce se závislými vím, že příčiny nebo 

predispozice ke vzniku závislosti nelze pau-

šálně určit a většina odborníků se shoduje 

na kombinaci řady faktorů. Což znamená, 

že při vzniku závislosti se určité fyziolo-

gické faktory, buď hereditární, nebo zís-

kané, kombinují s psychologickými nebo 

sociokulturními. Vznik závislosti má svůj 

odraz i ve specifických reakcích a změnách 

na úrovni neurobiologie člověka (Kalina, 

2003). Je tedy jasné, že i boj se závislostí vy-

žaduje komplexnější přístup. 

Naší ambicí přirozeně a logicky nebylo 

účastníky „vyléčit“, ale poskytnout jim in-

tenzivní prožitek pocitu sounáležitosti se 

skupinou. zažít, jaké to je, když vám ostat-

ní fandí a když se vám podaří překonat ob-

tížnou situaci. Léčba závislosti je komplexní 

foto © Vladimír Halada
Z OTOBu, 2013.
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a komplikovaný proces. Jako jeden z účin-

ných faktorů úspěšné léčby v terapeutické 

komunitě se mimo jiné uvádí zvyšování 

sebehodnocení cestou vlastního přičinění. 

A tady také spatřuji jeden z propojovacích 

prvků terapeutického přístupu s naším zá-

vodem: účastníci si překonáním ostychu, 

aktivním zapojením do závodu a podílením 

se na společném řešení úkolů zvyšují sebe-

hodnocení, a tím snižují strach z neúspěchu 

a odmítnutí. Dalším spojujícím faktorem 

našeho závodu a fungování v terapeutic-

ké komunitě je pozitivní tlak vrstevníků 

a okolí. Součástí léčby v psychoterapeutic-

kých komunitách není jen psychoterapie, 

ale také výchova vedoucí ke změně vzorců 

chování, jasný režim a zpětná vazba.

Naši účastníci z terapeutických komunit 

byli mimo jiné konfrontováni s pozitivním 

modelem chování ze strany účastníků z řad 

zdravé veřejnosti, kteří je neodsoudili, ale 

přijali a spolupracovali s nimi. Fungovalo to 

i naopak: klienti z komunit přijali závodníky 

z veřejnosti a nesklouzli k obvyklému vzorci 

vymezování se a vytváření konfliktů.

Jde tedy v případě outdoorového zá-

vodu o zážitkové učení? Pokud vycházíme 

z toho, že je zážitkové učení postaveno na 

předem plánovaném silném prožitku, ke 

kterému se účastník vrací a získává zkuše-

nost využitelnou i v jiných situacích, pak 

jsme v tomto ohledu při pořádání OTOB 

2013 vycházeli z metody zážitkového uče-

ní. zprostředkovali jsme účastníkům zku-

šenost se značnou emoční působivostí, 

kterou mohou dále v budoucnosti využít. 

Akce byla koncipována jako třídenní 

outdoorový závod s některými povinnými 

disciplínami. V průběhu druhého večera se 

uskutečnil program zaměřený na reflexi 

proběhlých aktivit. Jsem si dobře vědom 

odvážnosti tvrzení o zážitkovém učení 

uplatněném na outdoorovém závodě, ale 

utvrzují mě v něm i reakce účastníků a te-

rapeutů z komunit, které jsme po závodě 

obdrželi. zde uvádím reakci jedné z tera-

peutek: Účast na tomto závodě byla pro 

klienty velkou výzvou a jedinečným zážit-

kem, který jim může sloužit zároveň jako 

jeden z mechanizmů při zvládání chuti na 

drogu. Mnozí z nich si sáhli na své fyzické 

dno a měli možnost objevit své silné a sla-

bé stránky. Vyzkoušeli si, jaké to je týmově 

spolupracovat. Díky koncepci celého závo-

du byla na ně přenesena velká zodpověd-

nost, jelikož většinu závodního času byli 

odkázáni jen na sebe (bez terapeutického 

dohledu, pomineme-li tedy naši účast na 

jednotlivých disciplínách). Přesuny jednot-

livých týmů se vždy konaly na vlastní pěst. 

Myslím si, že všichni si uvědomili, že mo-

hou mít skvělé zážitky i bez toho, aby si 

je museli uměle navozovat drogami. jejich 

velmi dobré umístění v závodě jim pomoh-

lo zvýšit sebevědomí.

Další je reakce účastníka z řad veřej-

nosti na otázku Jak jste vnímali nový kon-

cept závodu – spojení OTOB a olym-

Z OTOBu, 2013.
foto © Michal Grosman
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piády terapeutických komunit? Před 

závodem lehce rozpačitě, ale pak to byl 

pro mě jeden z nejpozitivnějších zážitků 

z celého OTOBu! Bylo skvělé s týmy z ko-

munit spolupracovat při hrách.

 A přidávám i reakci jednoho z účast-

níků z terapeutických komunit na otázku, 

co se při závodu dozvěděl: Že jsou někdy 

chvíle, které jsou pro každého těžké a má 

příležitost vzdát to, ale pokud se překoná 

a vytrvá, dojde cíle.

Tato odpověď koresponduje i s Vážan-

ského definicí zážitkové pedagogiky jako 

procesu, kdy zážitkově pedagogické formy 

vytvářejí situace i prověřené procesy či po-

stupy. Ty člověku umožňují bezprostřed-

ním, vlastním „pro-žitím“ odhalit nové 

oblasti, dosáhnout vědomostí, získat zku-

šenosti (Vážanský, 1993). Právě zážitkové 

učení tady představuje jednu z velmi účin-

ných technik, kterou lze úspěšně zařadit 

jako součást individuální léčby závislostí.

Zážitkové učení  
jako terapie
Oblast léčby a sociální rehabilitace osob 

trpících závislostí zahrnuje velmi široké 

spektrum různých metod a přístupů. Ně-

které z nich lze vzájemně kombinovat, 

jiné nikoli. Jde vždy o konkrétní indiko-

vanou skupinu. Vždy je třeba uplatňovat 

individuální přístup. zvolené metody by 

současně měly zohledňovat a respektovat 

komplexnost vzniku závislosti. Součástí 

léčby však jsou již dnes i prvky zážitkové-

ho učení.

Jako jeden ze základů úspěchu léčby 

závislostí je uváděn mezioborový přístup. 

Proč by jedním z oborů pomáhajícím při 

její léčbě či jejím předcházení tedy nemě-

la být zážitková pedagogika? Na druhou 

otázku zmíněnou v úvodu, zda učení zá-

žitkem je vhodným nástrojem k léčbě zá-

vislostí, mohu ze své zkušenosti odpově-

dět: ano, a je již její důležitou součástí.

literatura:
•	 KALINA, K. (2003). Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup. Vyd. 1. Praha: Úřad 

vlády České republiky.

•	 VÁŽANSKÝ, M. (1993). Volný čas a pedagogika zážitku. Brno: Masarykova univerzita.

Z OTOBu, 2013.
foto © Michal Grosman
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V únoru letošního roku proběhl mezinárodní školicí kurz pro pracovníky 
s mládeží z osmi zemí Evropy na téma zážitková pedagogika v zimní přírodě. 
Konal se v Orlických horách, trval 8 dní, měl 25 účastníků a byl financován 
z programu Mládež v akci. Kurz se uskutečnil pod hlavičkou neformální skupiny 
Czekobanda, jejíž podstatnou část tvoří instruktoři Prázdninové školy Lipnice. 
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Jan Kolář

Náš kurz není na poli mezinárodních zim-

ních metodických kurzů v ČR prvopočinem. 

Před třemi lety proběhl v PŠL kurz Winter-

touch – i když byl pojat trochu jiným způ-

sobem, jeho instruktoři v lecčem nabyli po-

dobných zkušeností jako my. Rád bych se 

zde podělil o náš přístup k tvorbě metodic-

kého kurzu na téma zážitkové pedagogiky 

v zimní přírodě a specifika, jež jsme zazna-

menali při práci s mezinárodní skupinou. 

V Prázdninové škole Lipnice se v roce 

2011 pořádal zimní metodický kurz 

pro mezinárodní účastnickou skupinu 

s názvem Wintertouch. Měl dlouhou 

13denní zážitkovou část, ve které účast-

níci nejprve pod vedením zkušených 

instruktorů putovali krajinou Rychleb-

ských hor a poté tábořili v jurtách. Na 

závěr zážitkové části účastníci ověřovali 

získané zkušenosti při putování zimní 

krajinou v oblasti Králického Sněžní-

ku zcela bez instruktorů. Celý kurz byl 

završen metodickým seminářem, který 

reflektoval osobní zkušenosti účastníků 

a začleňoval je do metodického rámce 

využití zážitku při osobnostním rozvoji. 

Nedělám si ambice na prezentová-

ní převratných novinek z oblasti přípra-

vy metodického kurzu pro mezinárodní 

účastnickou skupinu. Jde mi spíše o sdílení 

praktických postřehů k tématu přípravy 

takového kurzu, které doposud nebyly 

u nás veřejně publikovány.

Téma kurzu
Velká část našich účastníků již v minulosti 

o Outward Bound slyšela, nebo se s ním do-

konce setkala. V našem malém středoevrop-

ském rybníčku, kde není ani moře, ani vyso-

ké hory, a nejbližší vesnice neleží dál než tři 

kilometry, však jedinou opravdovou přírodní 

výzvu pro metody Outward Bound předsta-

vuje zima. Přesto s tímto ročním obdobím na 

kurzech pracujeme jen málokdy a možností, 

které skýtá, využíváme spíše zřídka (výjim-

kou jsou např. kurzy Život je gotickej pes či 

již zmíněný Wintertouch; oba proběhly v mi-

nulých letech pod hlavičkou PŠL). Když však 

zimu skloubíme se specificky českým přístu-

pem k zážitkové pedagogice, který se zde za 

posledních 30 let vyvinul, může z toho vznik-

nout docela dobrý školicí kurz.

praxe | p
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Rozhodli jsme se v jednom kurzu vy-

těžit potenciál zimní přírody ve spoje-

ní s metodou Prázdninové školy Lipnice 

a předat účastníkům zkušenosti a doved-

nosti z obou oblastí. Využití zimní příro-

dy na instruktora klade vyšší požadavky, 

vyžaduje vlastní zkušenosti, outdoorové 

dovednosti, pečlivou přípravu a schop-

nost řízení rizika. K tomu jsme účastníkům 

chtěli nabídnout naše dovednosti získané 

především v PŠL: způsoby, jak si další vý-

zvy vytvářet i bez příznivých přírodních 

podmínek; schopnost dobře pracovat 

s motivací, aby výzva působila jako reálná 

a velká sázka; účinnou reflexi po progra-

mu; umění skládat programy za sebe, aby 

nás a účastníky vedly k předem stanove-

nému cíli.

V únoru je voda docela mrazivá...
foto © Tomáš Cimr

Zpracování tématu  
do struktury kurzu

Kurz jsme rozdělili do tří základních fází: 

•	 1. Zážitek. První tři dny naši účast-

níci byli v roli účastníků zážitkového 

kurzu. Připravili jsme pro ně třídenní 

komplexní hru, jejíž součástí byl vý-

cvik v dovednostech pro pobyt v zimní 

přírodě, společné putování a táboře-

ní, přemostění a brodění hraniční řeky 

či propaganda proti nadnárodním 

potravinářským korporacím a dobývá-

ní botanické genové banky v severním 

Norsku v roce 2023. 

V této části jsme si dali záležet přede-

vším na práci s atmosférou a s prostředím, 

které samo o sobě velké výzvy nepřináší, 

pokud si je do něj sami nezačleníme. Uká-

zali jsme účastníkům, jak do prostředí vý-

zvu vložit a jak zařídit, že se rozhodnou ji 

přijmout a ztotožnit se s ní.

•	 2. Teorie. Druhá fáze trvala den 

a půl. Představili jsme v ní základní 

principy zážitkové pedagogiky, způ-

soby formulování cíle, tvoření hry, ve-

dení reflexe, dramaturgie, řízení rizika 

a práci se zpětnou vazbou. zároveň 

jsme účastníky seznamovali s tím, 

jak jsme tyto principy uplatňovali při 

přípravě a realizaci zážitkové části. 

•	 3. Praxe a nácvik. Ve třetí fázi 

účastníci sami připravovali a realizo-

vali své nebo námi zadané programy, 

dostávali zpětnou vazbu a v závěru 

vymýšleli koncept vlastní aktivity, 

v níž využijí dovednosti nabyté během 

kurzu. Tyto aktivity pravděpodobně 

někteří z účastníků nyní realizují ve 

svých domovinách.
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•	 Jaké vybavení si účastníci při-

vezou? ze zkušeností z dřívějších 

projektů víme, že kulturní rozdíly 

v chápání slova zima mohou být veli-

ké (zima je metr sněhu a mínus třicet, 

nebo polojasno a příjemných plus 

patnáct – podle toho, jestli jste chas-

ník z alpských hvozdů, nebo kyperská 

mánička). Nemenší kulturní rozdíly se 

objevují v chápání významu věty toto 

vybavení je bezpodmínečně nutné, 

kterou si někteří vyložili jako když to 

nebudu mít, tak se nic neděje, žejo…

•	 Jaké vybavení a jaký program 

máme zajistit? Vývoj letošní zimy nám 

do poslední chvíle nedal jasný signál, 

jestli se naše putování stane výzvou 

až po patnácti kilometrech pochodu 

suchou travnatou pěšinou, nebo budou 

mít účastníci problémy už po dvou 

kilometrech prodírání se metrovými 

závějemi se sněžnicemi na nohou. 

Naše příprava se soustředila především 

na tři oblasti: vybavení, dovednosti a říze-

ní rizika.

Specifika zimního 
metodického kurzu pro 
mezinárodní účastníky
Jak se postupně ukázalo, asi největší vý-

zvou při přípravě celého kurzu bylo za-

řídit, aby si účastníci, jejichž dovednosti 

a zkušenosti předem neznáme, z kurzu 

v přírodních podmínkách, které se do po-

slední chvíle proměňují, odvezli dovednos-

ti pro zvládnutí pobytu v zimní přírodě bez 

újmy na zdraví. V tomto ohledu je příprava 

kurzu s ohledem na mezinárodní účast-

nickou skupinu do značné míry odlišná od 

přípravy téhož kurzu pro Čechy a Slováky. 

Klíčové otázky pro nás byly následující:

•	 Kdo na kurz přijede? z došlých přihlá-

šek jsme vybrali dvacet pět účastníků. 

z nich se postupně sedmnáct odhlá-

silo (poslední tak učinil dva dny před 

začátkem). Průběžně jsme tak přijímali 

náhradníky, nicméně do poslední chvíle 

jsme neznali definitivní složení sku-

piny. To je bohužel riziko evropských 

grantových projektů, kde účastníci platí 

minimální nebo žádné poplatky.

foto © Tomáš Cimr
Zimní nocování.
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Vybavení
Vybavení pro pobyt v zimní přírodě může 

hodně pomoci, ale může také mnohé 

zkomplikovat. Kvalitní vybavení umožní 

věnovat více pozornosti připravenému 

programu, zato s mizernými nástroji ne-

děláte dva dny nic jiného, než že stahu-

jete promrzlé účastníky do údolí v pořadí, 

v jakém postupně odpadávají. Vybavení 

účastníků jsme tedy věnovali hodně po-

zornosti i s ohledem na výše zmíněné kul-

turní rozdíly. Interně jsme si vybavení roz-

dělili do následujících kategorií:

•	 vybavení, které zařídíme my (např. 

sněžnice, stany, vařiče a nádobí)

•	 vybavení, které si účastníci zařizují 

sami a bez kterého nepřežijí bez 

následků (dobrý spacák a karimatka, 

dobré boty)

•	 vybavení, které si účastníci zařizují sami 

a bez kterého je to jen trochu větší hec 

(hůlky, sluneční brýle, dobré oblečení)

Informace o vybavení se vyplatilo účast-

níkům před kurzem sdělovat opakovaně. 

Dali jsme si záležet na popisu toho, jak vy-

padá česká zima (hodí se připojit i několik 

fotek), jak vypadají dobré zimní boty (opět 

pár fotek), spacák a oblečení. Kromě vy-

bavení z první kategorie jsme do rezervy 

pořídili i několik kusů z kategorie druhé. 

(Mimochodem, všech 15 rezervních zimních 

spacáků jsme rozdali mezi účastníky.)

Dovednosti
Podobně jako s vybavením je to i s doved-

nostmi. Pokud je člověk nemá, pobyt v zim-

ní přírodě se v prvních dnech redukuje na 

neustálý proces učení se od těch, kteří je 

mají, nebo (pokud takoví lidé kolem ne-

jsou) na očistec a nekončící výzvu. z infor-

mací získaných od účastníků před kurzem 

jsme věděli, že téměř nikdo z nich na sněhu 

ani v zimní přírodě ještě nespal. Někteří do-

konce nespali ve stanu nikdy. Bylo tak třeba 

vzít „výcvik“ v dovednostech pro zimní out-

door od začátku a přizpůsobit jej zkušenos-

tem účastníků. Do hry jsme začlenili princip 

postupného vykračování z komfortní zóny 

a průběžného získávání dovedností, tak 

aby sedl do legendy připravené hry. 

První den probíhal v okolí střediska jako 

výcvik před záchrannou misí (účastníci byli 

v rolích expertů, kteří se na tuto misi sjeli 

z celé Evropy). Účastníci během něj získáva-

li základní znalosti pobytu v zimní přírodě 

a zároveň si je rovnou zkoušeli v reálném 

prostředí, i když v bezpečných podmínkách. 

Jeden příklad za všechny: po setmění jsme 

před chalupou nacvičovali stavbu stanu. 

Účastníci nafasovali stan a špunty do uší, 

sundali si rukavice a položili ruce na pět mi-

nut do sněhu. Jejich úkolem bylo následně 

postavit stan v co nejkratším čase a poté jej 

opět sbalit. Kromě nácviku stavby stanu tak 

získali zkušenost s aktivitou ve ztížených 

podmínkách (je zima a kolem fouká, člověk 

má zmrzlé ruce, už se moc nesoustředí na 

okolí, protože jeho nejnaléhavější potřebou 

je pořádně se najíst a zalézt do spacáku).

Druhý den jsme společně s účastníky 

vyrazili na misi. Hlavní náplní dne bylo 

společné putování, táboření a sžívání se se 

zimní přírodou. Třetí den již účastníci po-

stupovali za dílčími úkoly a tábořili v men-

ších skupinách bez instruktorů. 
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Proces učení se byl posílen rozdělením 

účastníků do čtyřčlenných skupin před za-

čátkem výcviku (tzv. rodinek – zde jsme 

využili funkční model instruktorského 

kurzu PŠL). Během prvního půldne jsme si 

účastníky otipovali a rozdělili na schopné 

a méně schopné muže a schopné a méně 

schopné ženy. Rodinu pak tvořil jeden 

člověk z každé této podmnožiny. Rodiny 

jako nedělitelné jednotky postupovaly 

vždy společně (členové rodiny spolu sdíleli 

jídlo, vařič a stany, vzájemně si pomáhali). 

Rodiny jsme tak mohli sledovat již během 

výcviku a podpořit je tam, kde bylo potře-

ba, či je případně ještě přerozdělit.

Řízení rizika
Důkladnou práci jsme si dali s řízením ri-

zika během dnů putování. Účastníky jsme 

předem seznamovali se situacemi, na kte-

ré se vyplatí dát si pozor (omrzliny, pod-

chlazení atd.). Nacvičili jsme s nimi systém 

komunikace, abychom během hry mohli 

mapovat aktuální vývoj (udávání přesné 

polohy, fyzický a psychický stav v rodině). 

zařídili jsme, aby měl každý účastník s se-

bou nabitý mobil a v něm všechna důle-

žitá čísla pro komunikaci s námi či se zá-

chrannými jednotkami. Trasy a místa pro 

táboření jsme promysleli tak, abychom 

Nad mapou.
foto © Tomáš Cimr
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dokázali v případě nouze stáhnout koho-

koli do hodiny až dvou na středisko. Bě-

hem výcviku a prvního dne putování jsme 

mapovali stav účastníků a průběžně jsme 

se o něm bavili v týmu (naším favoritem 

pro záchrannou misi byl účastník z Turec-

ka v teplákách a plstěném městském ka-

bátu, který větší část prvního dne pobíhal 

kolem skupiny provolávaje hesla „Go Ga-

latasaray“ či „Go Türkiye.“ Ten nakonec 

prokázal dobrou psychickou i fyzickou 

odolnost i přesto, že dopoledne druhého 

dne hustě propršelo). 

Výstupem řízení rizika byla vzorná 

akce při stahování malátné italské účast-

nice (pravděpodobně v hypoglykemii 

a lehkém podchlazení). Ve chvíli, kdy vět-

šina účastníků prožívala největší herní 

zápal (pomocí počítačového programu 

odpojovali bezpečnostní systém genové 

banky, aby mohli vyzvednout semínka), si 

někteří všimli, že ona účastnice přestává 

odpovídat na otázky, a když už odpoví, 

její odpovědi jsou zmatené. Situaci dobře 

vyhodnotili a rozhodli se ji stáhnout do 

tepla. Telefonicky se s námi dohodli na 

místě předání, kam se dalo dojet autem. 

Po dávce hroznového cukru byla schop-

ná na místo vzdálené asi 1 kilometr dojít. 

Druhý den během reflexe ocenila způsob, 

jakým s ní ostatní účastníci naložili. Při 

zvažování dalšího postupu jí nedali na vý-

běr a rozhodli za ni. Říkala, že kdyby se 

jí ptali, návrat na středisko by odmítla. 

Přestože už jí dlouho byla velká zima, byla 

odhodlaná vydržet až do konce. Pro tuto 

výzvu si na kurz přijela a cokoli jiného bra-

la jako osobní selhání. 

Závěrem
Kurz skončil v polovině února letošního 

roku, některé jeho výstupy však nadále 

dobíhají. Účastníci nyní pracují na svých 

vlastních projektech a chystají se realizovat 

svoje hry a kurzy. Pro kurz vznikla anglická 

verze metodických handoutů Prázdninové 

školy Lipnice, která je volně k dispozici na 

webu PŠL. A někdy touto dobou obdrží 

každý účastník zásilku několika semínek 

svobody se zprávou obsahující námět k za-

myšlení, kde ve svém životě si chce svá se-

mínka svobody zasadit, a tím svou svobo-

du pěstovat a dál posilovat. 

>
Děti na stanovišti o půdě.  

Otevřená zahrada – čtěte na str. 84.
foto © Lenka Grossmannová
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Rubrika Inspirace nabízí rozhovor s náčelnicí českého woodcraftu, pozvánku do brněnské Otevře-

né zahrady pod Špilberkem a z TEDu vybírá fenomén Hackschooling. Pokud budete číst postupně 

stranu za stranou, Richardova myšlenková rozcvička Oko do hlavy vás připraví pro následné vstře-

bání rozpravy o životě, kterou vedla Miroslava Jirásková s Vladimírem Smékalem. Někde na vás 

možná vykoukne i Psýché, kdo ví? Rubriku uzavírá recenze knihy Billa Plotkina Příroda a lidská 

duše. Pokud by vás zajímalo moje doporučení, jakou knihu si (letos) přečíst, podtrhat, zatrhat, 

dělat si z ní výpisky a nad těmi pak dumat, byla by to právě tato.

Martina Turečková
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Rozhovor  
s odstupující náčelnicí 
českého woodcraftu  
Kamilou Lunerovou
Toto číslo Gymnasionu je věnováno ochutnávání medu a otázce,  
co je a co není zážitková pedagogika. Kamila má za sebou několikaletý  
a na zážitky i emoce jistě velice bohatý časoprostor. Požádali jsme ji,  
aby se s námi podělila o své nasbírané zkušenosti.

Martina Turečková

Jak dlouho jsi byla v čele Ligy lesní 
moudrosti a co tomu předcházelo?
Náčelnicí jsem byla jen jedno volební ob-

dobí, tj. tři roky, předtím jsem byla tři roky 

v náčelnictvu a zároveň i náčelnicí kmene 

Jezerní lidé. V Lize jsem od svých cca 20 let 

a mám to štěstí, že mezi mými nejbližšími 

přáteli jsou lidé, kteří v minulých letech 

Ligu vytvářeli a tvarovali, takže na mno-

ha táborech, vandrech a výpravách do hor 

jsme probírali všechno možné woodcraf-

terské a mně tyto dlouhé debaty hodně 

pomohly při formování pohledu na wood-

craft. Mimo to jsem člověk, který nemá 

rád, když lidé remcají, že je něco špatně, 

ale sami nic neudělají pro to, aby se to 

změnilo. Když se pak v mé osobě spojil 

woodcrafterský pohled na svět se snahou 

měnit věci k lepšímu, tak jsem dopadla, 

jak jsem dopadla… zvolili mě náčelnicí.

Co konkrétně pro tebe role náčelnice 
obnášela?
Role náčelníka má vždy dvě roviny – jed-

na role je jaksi vůdčí, která je vidět, tj. na 

ligovém sněmu, na Valné hromadě, na ná-

čelnických zkouškách a podobných akcích; 

člověk si musí stoupnout před lidi (o kte-

rých vím, že mne řada z nich v mnohém 

převyšuje) a promluvit tak, aby se všich-

ni přítomní naladili na stejnou notu, aby 

jim v srdci tepalo, že jsou rádi právě tady 

a právě teď v tomto kruhu stejně smýšle-

jících lidí. A že je to paráda, že jsou čle-

ny LLM. Takže jsem se snažila být v tom-

to směru příkladem, tj. dávat najevo, že 

woodcraft je pro mě životní cesta, kterou 

považuju za přínos a obohacení nejen pro 

sebe, ale i pro lidi a prostředí kolem sebe. 

V koutku duše doufám, že jsem snad inspi-

rovala v tomto duchu i ostatní. Druhá 

inspirace | I
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rovina je administrativní, neboť náčelník 

je i statutární orgán. Tato rovina obná-

šela každodenní kontakt s lidmi z kance-

láře a s ostatními členy náčelnictva. Tato 

činnost je bohužel poněkud neviditelná 

a projevuje se jenom tak, že systém fun-

guje… (i když třeba někdy se zpožděním).

Jak bys své náčelnictví zhodnotila?
To by asi měli hodnotit raději jiní. Já jsem 

ráda, že se nám snad podařilo uklidit jaký-

si „zaskládaný stůl“, tj. dotáhnout nejdů-

ležitější mnohaleté resty.

Jedním z dlouhodobých palčivých pro-

blémů je (stejně jako u řady jiných podob-

ných organizací) získávání nových dětí pro 

tento typ činnosti a hlavně získávání mladých 

náčelníků, aby děti dále vedli. Takže nejen 

mým cílem bylo (a je) stávající dětské kmeny 

udržet a snažit se i o zvýšení jejich počtu.

Hodně času jsme věnovali v minulých 

letech náčelnickým zkouškám – v někte-

rých letech to vyústilo v založení dalšího 

kmene, v několika stávajících kmenech se 

vyměnilo vedení a rozjela se nová generace 

dětí. To je myslím také radostný výsledek.

Dále mám radost, že se v Lize formuje 

poměrně kompaktní mladší generace, kte-

rá je ochotná táhnout organizaci dál. Asi 

to tak bývá i v jiných organizacích – vytvoří 

se určitá aktivní skupina, která funguje ně-

kolik mnoho let, a ostatní lidé se „vezou“ 

a čekají, že pro ně někdo něco nachystá. 

Teď nám dorůstají lidé, kteří jsou ochotni 

pozvolna převzít otěže. A my odcházející 

můžeme být úplně v klidu, protože víme, 

že ten kočár budou řídit dobře.

V této chvíli se nemohu nezmínit o tom, 

že to všechno je samozřejmě zásluha nejen 

mě, ale i všech lidí v náčelnictvu, v kancelá-

ři a mnoha dalších, kteří se podílí na pořá-

dání nejrůznějších ligových akcí.

Co dáváš do vínku novému náčelníkovi 
Filipovi? Čeho by se měl podle tebe 
držet, a čeho se naopak vyvarovat?
Byla bych ráda, kdyby Liga zůstala organi-

zací, ve které je důležitější kvalita lidí než 

jejich kvantita. Já Ligu považuji za koncen-

trát výborných lidí, kteří jsou šikovní, chyt-

ří, sečtělí, veselí, romantičtí, dobrodružní, 

>
Kamila Lunerová, odstupující náčelnice. 
foto © z archivu Kamily Lunerové
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činorodí, optimističtí, ochotní, spolehliví, 

čestní…, prostě woodcrafteři a woodcraf-

terky. A všichni tihle lidé musí cítit, že náčel-

níkem jejich organizace je člověk, kterého si 

mohou vážit. Filip je výborný férový chlap, 

a pokud zůstane takový, jaký je, bude mít 

kolem sebe vždy partu lidí stejného raže-

ní… To se pak náčelníkuje skoro samo.

Musí si dávat pozor na to, co jménem 

organizace slibuje, ale v tom o něj nemám 

moc strach.

Zůstáváš i nadále v užším kruhu 
náčelnictva českého woodcraftu?  
Jak to vlastně u vás v Lize funguje?
Ano, jsem teď na následující období místo-

náčelnicí LLM, takže ještě dotáhnu některé 

mnou rozdělané věci a dál budu pomáhat, 

kde bude potřeba.

Liga lesní moudrosti je tvořena kmeny, 

rody a strážemi. Kmeny jsou jednak klasické 

dětské (tj. dospělý náčelník plus banda dětí), 

ale i kmeny dospělých nebo kmeny rodin-

né (společenství několika rodin). Rody jsou 

malé skupinky dospělých nebo samostatné 

rodiny, stráže jsou jednotlivci. Ve vedení 

LLM stojí náčelník a náčelnictvo (cca deset 

lidí) volené Sněmem zástupců na období tří 

let. Mimo náčelníka je další důležitou vole-

nou osobou Ligy ohnivec LLM, jakýsi „stráž-

ce woodcrafterských tradic a hodnot“.

Jaké knížky tě inspirovaly jako malou 
holku a jaké tě inspirují teď?
Asi nepřekvapím odpovědí, že to byly may-

ovky a foglarovky, ale neodpustím si při-

dat Kopyta a Mňouka, kam se na ně hra-

be Mirek Dušín. V pozdějších letech jsem 

milovala Setonovy povídky o zvířatech 

a nepochybně mě ovlivnily i různé knížky 

o indiánech. Poslední dobou čtu převážně 

knížky o české historii, ale těžko říct, jestli 

se dá mluvit vysloveně o inspiraci.

Jakou cestou se k tobě v životě vlastně 
dostaly věci, které sis zamilovala?
Jsem založením přírodní člověk, miluju 

zurčení potoka, zpěv ptáků, šumění větru, 

rozkvetlé louky, hvězdné nebe… K těmto 

„věcem“ obvykle musím dojít po svých, 

samy ke mně nedojdou. Důležití jsou pro 

mě lidé, kteří mě na této cestě doprovází. 

Prvotní roli tedy určitě sehrál brácha, pro-

tože díky němu jsem se ocitla v Lize, tam 

jsem pak poznala svého dobrého muže 

a spoustu lidí, z nichž mnozí mi jsou velmi 

blízkými přáteli. S ním a s nimi pak hledí-

vám do plamenů nočního ohně, na hvěz-

dy nad hlavou, sedím na horských stráních 

nebo brodím chladné potoky. A v těch 

chvílích cítím, jak je na světě krásně.

Je pravděpodobné, že jsi ve výčtu  
mých otázek nenašla tu pravou…  
Pomohla bys mi ji prosím najít?
Možná snad to, jestli jsem byla náčelnicí 

LLM ráda – odpovídám, že ano, i když vím, 

že to mým dětem a mému muži na doce-

la dlouhou dobu ukradlo čas, který jsem 

mohla a měla trávit s nimi. Každopádně 

to, že si mě do čela tehdy zvolilo spole-

čenství lidí, kterých si velmi vážím, pro mě 

byla velká čest.

Co by vzkázalo tvé velké srdce našim 
čtenářům?
Dívejte se na svět vždy z té lepší stránky 

(a něco pro to zlepšení sami udělejte).

Kamilo, děkuji za rozhovor.



Oko do hlavy 
Richard Macků

V předchozích dvou vydáních Gymnasionu jsme zařadili myš-
lenkovou rozcvičku s názvem Oko do hlavy. Nejinak je tomu 
i tentokrát, kdy opět nabízíme dvě cvičení související s hlavním 
tématem čísla; jejich smyslem není bezpodmínečné vyřešení jed-
notlivých úkolů, ale spíše samotné zamyšlení.

Tentokrát se v prvním cvičení zaměříme na trénink práce s kri-
térii hodnocení – vždyť ochutnáváme-li med, musíme umět na zá-
kladě správných kritérií rozhodnout, zda se jedná o med lahodný, 
nebo zda má hořkou pachuť. Volíte vždy vhodná kritéria, když ve 
svém každodenním životě hodnotíte ostatní lidi a situace?

Cvičení 1 – kRITéRIa
Kritéria jsou typem důvodů. S jejich pomocí objasňujeme, podle čeho něco posuzujeme. 
Důležité je zvolit kritéria, která budou adekvátní (smysluplně vztáhnutelná k tomu, co 
posuzujeme), ale rovněž nalézt způsob, jak tato kritéria uplatnit.

Podle jakých kritérií byste posuzovali:
kvalitu potravin – krásu obrazu – moudrost člověka – efektivitu řešení – efektivitu výchov-
ného přístupu – vhodnost slov v určitém kontextu – vhodnost výchovných metod – úspěš-
nost zážitkových metod

(příklady využitelných kritérií: chuť, trvanlivost, cena, rychlost, přesnost, další…)

O jaká kritéria se opírá hodnocení v následujících příkladech? Zamyslete se, zda 
tato kritéria dávají smysl, nebo ne.

• Je to dobrý med, protože je sladký.
• Je to hodný člověk, protože má velký dům.
• Můj lékař je odborník, protože mi dal injekci.
• Tohle označení je správné, protože ho užívá hodně lidí.
• Pojem zážitková pedagogika je správný, protože ho užívá hodně lidí.
• Naše metoda je správná, protože je zajímavá.
• zážitkové metody jsou správné, protože jsou zajímavé.
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Podle jakého kritéria bychom mohli říci, že:
• Med je lepší než džem.
• Džem je lepší než med.
• Výchova zážitkem je lepší než jiné výchovné přístupy.
• Jiné výchovné přístupy jsou lepší než výchova zážitkem.

Ve druhém cvičení reagujeme na další rozměr tohoto čísla Gymnasionu. Je-li naší snahou 
dále zpřesňovat terminologii související se zážitkovou pedagogikou, je třeba umět vý-
znam jednotlivých termínů řádně definovat. Procvičte si na jednotlivých příkladech tuto 
dovednost.

Cvičení 2 – dEfInIcE
Definice vyjadřují významy pojmů. Chceme-li něco definovat, můžeme použít dva způsoby, 
které nás dovedou k částečně odlišným výsledkům. První možností je nejprve určit, do které 
třídy daná věc patří, a pak se zmínit o něčem, čím je zvláštní (hledáme vhodnou kategorii a 
následně upřesňujeme, čím se definovaná věc liší od ostatních členů téže kategorie); např. 
med je hustá a sladká kapalina vytvářená včelami. Další způsob definování spočívá ve vy-
jmenování vlastností, které musí předmět splňovat, aby mohl být označen daným výrazem; 
např. med je sladký, lepkavý, zlatožluté barvy.

Pokuste se definovat následující pojmy:
květina – kamarád – hra – zážitek – prožitek – zkušenost – učení – vzdělávání – výchova

Vyzkoušejte definice, které jste vytvořili, předložit někomu jako hádanku. Určil správně 
vámi definovaný pojem? Pak je pravděpodobně vaše definice správná a přesná!

Související literatura
•	 BAUMAN, P. (2013). Filozofický dialog jako cesta k prevenci násilí. 

České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, Centrum filozofie pro děti.
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V centru Brna je od jara 2013 veřejnosti zpřístupněno vzdělávací a poradenské 
centrum Otevřená zahrada. V zahradě čtyř živlů jsou instalovány interaktivní 
sochy, které slouží pro výuku přírodovědných předmětů hravou formou a přímo 
pod širým nebem. 

Helena Peřinová

Pasivní administrativní budova zapuštěná 

do svahu je sídlem několika environmentál-

ních organizací. Vystavěním areálu zhmot-

nila Nadace Partnerství svou představu 

o ekologickém centru pro odborné skupiny 

i jednotlivce a zároveň otevřela dříve zpust-

lé a nepřístupné zahrady veřejnosti.

Areál čeká tento rok další rozšíření. 

Ke stávající výukové zahradě, která pů-

sobí díky designovým sochám a geomet-

rickým chodníkům uhlazeně, přibude na 

sousedním pozemku divočejší přírodní 

zahrada s vestavěnými záhony, modelo-

vými políčky, hmatovou stezkou, vrbo-

vými prolézačkami a ponkem pro děti. 

Nakonec se zde zabydlí i zvířata. Včelí úly 

už ve skladě čekají na jaro. Kouzlo místa 

spočívá i v tom, že se nachází na severní 

straně brněnského Špilberku, v samém 

centru města.

Koncem dubna započnou nejen práce 

na tvorbě nové zahrady za plotem, ale ži-

vot se vrátí i do výukové zahrady, která 

přes zimu spí. Ovšem v pasivní budově je 

rušno i mimo hlavní sezonu. V konferenč-

ním sále probíhají aktivity Nadace Part-

nerství – od interních řízení grantových 

komisí přes environmentální výukové pro-

gramy pro školy až k akcím pro veřejnost 

zaměřeným na utváření veřejného pro-

storu, jako je například projekt RE public 

BRNO. V sále to šumí téměř denně a vy-

užívají ho i ostatní organizace obývající 

dům – Centrum pasivního domu, Frank 

Bold (dříve Ekologický právní servis), Hnu-

tí Duha nebo NEPCon.

Jednací a konferenční prostory jsou 

otevřeny i lidem zvenku. V neděli se v sále 

pravidelně setkává k bohoslužbě křesťan-

ské sdružení Betanie. Pravidelně se zde 

koná konference TEDxBrno, akce praž-

ského HUBu a řady dalších sdružení a fi-

rem aktivních ve společnosti. Díky skvě-

lým akustickým vlastnostem využívá sál 

hudební těleso Czech Ensembl Baroque. 

V umělecké sféře to není jen hudební 

umění, které oživuje dům. Chodby budo-

vy slouží jako výstavní prostory a na konci 

minulého roku zahájila Nadace Partner-

ství ve spolupráci s Domem umění pravi-

delné výstavy. Celoročně jsou zde k vidění 

díla současných umělců.

Otevřená 
  zahrada
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Od jara přibydou i výstavy soch v ex-

teriéru zahrady. Svěží a tvůrčí atmosféře 

přispívají vernisáže, které jsou kromě 

uměleckého zážitku i příležitostí pro se-

tkávání lidí napříč společností. Otevře-

ná zahrada přitahuje i lidi z firemního 

prostředí jako místo sdružování ekolo-

gických kreativců se schopností nalézat 

a prosazovat inteligentní řešení v oblas-

ti životního prostředí.

Významný počin se podařil například 

v oblasti šetrné dopravy, kdy kolegové 

zpracovali a uvedli v život plán mobility 

pro firmy z brněnského Technologického 

parku. Mě jako laika, který sleduje zavá-

dění této novinky do praxe zpovzdálí, 

fascinuje skutečnost, že v rámci opti-

malizace dopravování několikatisícové 

masy na jedno místo se podařilo propo-

jit zaměstnance díky firemní spolujízdě 

a postupně navýšit frekvenci MHD linek 

12 a 53. Brňáci, všimli jste si toho?

Ve vzdělávacím centru připravuje-

me i projekty, které se odehrávají přímo 

v areálu a jsou určeny organizovaným 

skupinám i veřejnosti. Venkovní část are-

álu bude znovu otevřena pro veřejnost 

v dubnu.

>
Pohled do výukové zahrady  

pasivního domu. 
foto © Lenka Grossmannová
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Na jaře se do zahrady vrátí školáci, kteří sem chodí na do-

polední výuku pod širým nebem. Pod vedením instruktorů tak 

mají možnost zažít vyučování mimo školní lavice. S lektorkami 

z Lipky, školského zařízení pro environmentální vzdělávání, se 

děti zábavně učí o živlech. Lektoři Nadace Partnerství organi-

zují modelové klimatické konference, vedou akční hry v příro-

dě inspirované počítačovými hrami a překvapivě zpracovávají 

téma udržitelné spotřeby. Lektoři z NaZemi vytvořili v rámci 

projektu EuropeAid program směřující k pochopení souvis-

lostí mezi nepřímou spotřebou vody a globálním obchodem. 

zahradu denně využívají i děti z místní firemní školky.

foto © Lenka Grossmannová

Tento pasivní dům získal ocenění v soutěži Stavba roku 2013.
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Tým Otevřené zahrady se stará také o programy pro veřej-

nost. Odpoledne a o víkendech si tak můžete díky samoob-

služným programům projít zahradu a prohlédnout si interak-

tivní sochy, které byly vytvořeny pro lektorované programy. 

Postupně doplňujeme návody pro individuální návštěvníky. 

Pro děti jsou připraveny herní plány, díky kterým mohou ab-

solvovat zajímavou trasu a užít si chytrou zábavu.

O vybraných víkendech jsou nabízeny kulturní programy 

a workshopy. Když není zahrada plně vytížena velkou akcí, je 

příjemným místem pro dětskou oslavu nebo jinou rodinnou 

příležitost. Těšíme se na vás!

www.otevrenazahrada.cz

www.nadacepartnerstvi.cz

>
Historická grotta 

v boromejské zahradě 
v plném lesku a dnes,  
kdy čeká na renovaci.

foto © archiv Nadace 
Partnerství
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Na pódiu popochází milý třináctiletý kluk 

s pletenou čepicí na hlavě. Když mu bylo 

devět, máma ho z klasické školní docház-

ky vzala do domácího vzdělávání. Logan 

LaPlante měl díky tomu čas si uvědomit, 

co je pro něj v životě důležité – zjistil, že 

chce být šťastný a zdravý. 

začal tímto směrem pátrat a narazil 

na dr. Rogera Walshe. Ten říká, že dneš-

ní vzdělávání je zaměřeno spíše na lepší 

nebo horší vydělávání než skutečné žití. 

Na otázku, jak být šťastní a zdraví, odpo-

vídá těmito osmi body:

•	  cvičení

•	  dieta a výživa

•	  čas v přírodě

•	  přispění/služba ostatním

•	  vztahy

•	  rekreace

•	  relaxace a zvládání stresu

•	  náboženský/spirituální vývoj

Dále mladého Logana oslovil 

Sir Ken Robinson svým proslulým 

příspěvkem na TEDu v roce 2006 

Termín Hackschooling vytvořila rodina třináctiletého Logana LaPlante, který 
princip tohoto přístupu ke vzdělávání vysvětluje v TEDxovém příspěvku (2013). 
LaPlantovi se rozhodli pro domácí vzdělávání, v němž využívají vybrané 
zásady dosavadních výukových modelů a obohacují je o další prvky. Dosahují 
tak modelu, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

Martina Turečková

s názvem Školy ničí kreativitu. zasáhla ho 

věta: Když nejsi připraven dělat chyby, ni-

kdy nepřijdeš s něčím originálním.

Logan si vystavěl svůj vlastní vzděláva-

cí systém a začal mu říkat Hackschooling. 

Hackerem nemyslí nějaké pako ve sklepě, 

který svojí inteligencí plýtvá na to, aby 

někomu škodil. Hacker je podle něho ten, 

kdo dokáže zpochybňovat systém a měnit 

jej k lepšímu a nebojí se u toho zkratek. 

Je to inovátor, průkopník, kreativec, vyná-

lezce. Jako příklad zmiňuje třeba Steava 

Jobse nebo Marka zuckerberga. 

I | inspirace

Hackschooling
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Třináctiletý mladík pokračuje, že vše 

je možné hacknout, dokonce i vzdělává-

ní. Že jde o nastavení mysli, ne systému. 

A že hackschooling může použít kdokoli, 

i tradiční školy. Součástí jeho vzdělávacího 

systému je zdraví, štěstí, kreativita a ha-

ckerské myšlení. Neřídí se podle jednoho 

daného studijního programu ani jedním 

daným postupem. Využívá příležitosti 

k učení ve svém okolí prostřednictvím 

přátel a rodiny. zkratky a hacky používá 

k rychlejšímu získání lepších výsledků. Pro-

žívá, co se učí.

Studuji matematiku, vědu, dějepis 

a psaní. (…) Při chůzi na laně 20 m nad 

zemí se naučíš zvládat svůj strach, zřetelně 

komunikovat a především si navzá-

jem důvěřovat. (…) Čas v přírodě 

je pro mě hodně důležitý. je 

tam klid, ticho a můžu pros-

tě na chvíli vypnout. jeden 

den v týdnu jsem v příro-

dě. Na lekcích Fox Walk-

erů se učíme, jak přežít 

v divočině pouze s no-

žem. Učíme se naslou-

chání přírodě a vnímání 

okolí. Získal jsem spiritu-

ální napojení na přírodu, 

o kterém jsem netušil, že 

vůbec existuje. (…) Vyrábíme 

oštěpy, luky a šípy. Rozděláváme 

oheň třením dřev. Stavíme úkryty. 

(…) Často pobývám v dílně, která vyrábí 

lyže a navrhuje oblečení – kluci z dílny mi 

ukázali, proč musím zvládat matematiku, 

být kreativní a umět dobře šít.

Odkaz jsem poslala ředitelce malo-

třídky, kde byla naše dcerka na zápisu. 

Přišla nečekaná odpověď, vlastně otázka: 

Co kdybychom začali tím, že bychom náš 

školní vzdělávací program propojili všem 

dětem ve škole s jedním dnem v týdnu 

v divočině?

Pokud by se to přihodilo i vám, moh-

la by se vám hodit knížka Příroda a lidská 

duše od Billa Plotkina, jejíž recenzi najde-

te na str. 95.

www.ted.com

Příspěvek Logana LaPlante o Hackschoolingu najdete 
na youTube v rámci kanálu TEDx Talks.

HACksCHOOliNg

Tvořivost  

a hackerské  

nastavení  

mysli

Technologie

a on-line zdroje

(vyhledávání)

Hodiny  

s experimenty  

a kempy

Štěstí  

a  

zdraví
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Duše je nahá, protože bezbranná,  

ve své bezbrannosti jde ale na dřeň. 

K podstatě věci, je to její přirozenost, 

jako dýchat. Tím znepokojuje;  

přitahuje i odpuzuje zároveň. 

Kdykoliv je možné ji zničit.  

A je to velmi snadné. 

Ale bez ní se žije těžko... 

PSyCHé

>
Sochal mladý student 2. ročníku sochařiny 
Jan Dostál, sochu pojmenoval Psyché.
Autorkou textu je Miroslava Jirásková.
foto © Lukáš Navara

 – plamenná 
oživovatelka 
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 otázky  
   o životě

Přípravu na setkání s Vladimírem Smékalem jsem začala následující větičkou, 
kterou mi poslal jeden respondent vyplňující náš dotazník Spirituálního 
zdraví: Bavil by mě výzkum spíše kvalitativního rázu – rozhovory 
s osobnostmi, které jsou ve svých kruzích považovány za duchovní. 
Hledat mezi nimi pojítka, podobnosti a rozdíly ve sděleních, pocity 
a myšlenky, které v lidech vyvolávají.

Vladimíra jsem požádala o upřímnost 

pravdivého hlasu, jenž bude promlouvat 

k těm lidem, kteří nemají potřebu se v ži-

votě tvářit, že stále žijí na přímce.

Co bys poradil lidem, aby prožili 
spokojené stáří?
zpětným pohledem si uvědomuji, že jsem 

hodně tápal a až po šedesátce jsem si 

vzpomněl na svou sebeomluvu, kterou 

jsem si mezi dvacítkou a třicítkou občas ří-

kal: Teď žiji nanečisto a přijde čas, kdy vše 

bude doopravdy. Jenomže teď vidím, že 

„doopravdy“ žijeme stále a když děláme 

chyby, je na nás, abychom se je naučili vní-

mat a odhodlali se je v dalších podobných 

situacích neopakovat.

Skvělé by bylo, kdybychom už v mládí 

dokázali přijmout do svého životního pro-

gramu a stylu dvě zásady: Rozhodl/a jsem 

se žít tak, abych se na konci svých dnů ne-

musel/a stydět za marně prožitá léta (Dža-

váharlál Nehrú) a Budu se snažit žít tak, 

jako bych žil/a podruhé, a vyvarovat se 

chyb, které bych udělal/a poprvé (Viktor 

Frankl). Když to řeknu jednoduše – snažit 

se na každé životní křižovatce promýšlet, 

kudy jít dál, abychom zanechávali svými 

skutky a svým dílem „dobrou stopu v srd-

cích a myslích druhých lidí“.

Jak jsi vnímal starší lidi, když jsi byl mladý?
Některým jsem nerozuměl a spíš jsem se 

jim vyhýbal, některé jsem považoval za 

inspirující jejich komentáři mého jednání 

nebo výzvami, za čím jít a čeho se vyva-

rovat. Vadilo mi, když mi svými komentáři 

nastavovali zraňující „zrcadlo“, a byl jsem 

nadšený, když mi poskytli podněty, které 

mne sice nutily číst, učit se, poznávat, na-

máhat se, ale cítil jsem, že mne to rozvíjí.

Jak vnímáš mladé lidi teď?  
Co bys jim chtěl říci, poradit?
„Mistři světa“, „majitelé pravdy“ a ti, 

kteří chtějí jen mít a kteří se chovají pře-

zíravě nebo nadřazeně k hledajícím a ne-

rozhodným – mne zarmucují. Vážím si 

inspirace | I

Miroslava Jirásková
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těch, kteří hledají, kteří v sobě probouzejí 

poznávací dychtivost, toleranci k jiným 

a mají potřebu pracovat na sobě. Ať vy-

užívají možností, které mají, a času, který 

utíká tím rychleji, čím je člověk starší.

Z čeho vyvěrá laskavost člověka?
ze zjištění, že každý náš čin je jako bume-

rang, který se vrací. Když svým jednáním 

vysíláme signály ironie, pohrdání, přezí-

rání, nezájmu – vrací se nám od druhých 

totéž. Když začneme vyzařovat zájem, 

spoluúčast, trpělivost, laskavost, dříve 

nebo později budeme od druhých pociťo-

vat tytéž projevy. Ještě důležitější je ov-

šem přijmout „zlaté pravidlo mravnosti“, 

které jde dějinami životní moudrosti od 

Konfucia přes Krista, I. Kanta, A. Schwei-

tzera, a důraz tohoto pravidla na etiku 

úcty a lásky k životu: jednej s druhými tak, 

jak bys chtěl, aby oni jednali s tebou. Kdo 

dokáže být empatický (umí se vciťovat do 

druhých) a umí dávat najevo opravdové 

sympatie, ten je laskavý.

Zažil jsi někdy v životě chvíle, kdy jsi 
nevěděl, jak dál?
Mockrát, ale vždycky se v těch chvílích 

nejistoty a úzkosti naskytla osoba nebo 

i nějaká knížka či myšlenka v textu časo-

pisů či v dopise přátel, která mne podpo-

řila v novém hledání cesty. Říkám tomu 

„přihrávky Boží“.

Zažil jsi někdy v životě chvíle, kdy jsi měl 
pocit, že jsi na dně sil?
Několikrát po úraze či závažnější nemoci 

a když mne na počátku sedmdesátých let 

v době „konsolidace“, jak se tomu říkalo, 

vyhazovali z fakulty.

Co se v takových chvílích dělo?
Vždycky se objevil někdo, kdo mne povzbu-

dil. Oporou mi byla vždy moje žena, ale 

i přátelé, kteří byli prostředníky přízně Boží, 

kterou jsem si tehdy plně neuvědomoval.

Kde jsi bral v životě sílu, když jsi slábl?
Bude to znít pro některé čtenáře naivně, 

ale v opoře o víru v Boží pomoc.

Proč se u některých lidí cítíme tak dobře, 
že se nám od nich nechce odejít?
Asi proto, že cítíme duchovní spříznění 

a že v nich vidíme zdroje inspirace, že jsme 

s nimi „na jedné lodi“ nebo, jak říkal Mau-

glí v Knize džunglí, jsme jedné krve, ty i já.

Co si myslíš o lásce? Je to stav, kdy se 
stírají hranice mezi já a ty a mezi přede 
mnou a ve mně? Je to naše schopnost 
mít a nechat srdce otevřené? Jaká je tvá 
zkušenost?
Ano, naprosto s tím souhlasím, láska je 

stav a vědomí sounáležitosti, vzájemnosti, 

ale také respektu k odlišnosti v zájmech 

a názorech, a to vše založeno na vzájemné 

úctě k osobní důstojnosti.

Proč někteří lidé jakoby svítí nebo se při 
rozhovoru rozsvěcují?
Jsou to lidé, kteří vyzařují opravdovost, 

a v setkání s nimi cítíme, že jsou zcela oddáni 

tomu, co dělají, vyjadřují a projevují. Odbor-

ně se tomu říká být ve stavu „flow“ (Mihaly 

Csikszentmihalyi: O štěstí a smyslu života).

Existuje podle tebe skryté vědění? 
Pokud ano, stojí za to ho zaznamenávat?
Mám zkušenost, že ano, ale nemusíme v tom 

spatřovat žádnou magii nebo okultismus. 

C. G. Jung tomu říká „archetypy“, britský 

psycholog Moscowici „sociální reprezenta-

ce“; je to neseno tradicí a duchovní kulturou 

lidstva. Umět to vnímat je tak trochu dar in-

tuice (z lat. „intus legere“ = číst mezi řádky) 

a přesvědčení, že existuje duchovní vrstva 

bytí, v níž je vše zaznamenáno.
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Je podle tvé zkušenosti pro život 
důležitá intuice?
Právě intuice je způsob poznávání toho-

to skrytého vědění. Je to cesta poznává-

ní, které Eduardo de Bono říká „laterální 

myšlení“. zabývat se problémovou situací 

takříkajíc z boku, a ne přímým útokem 

na problém. Ale také ztišit se, vyprázdnit 

svou mysl a nechat vstoupit nápad, který 

nás třeba zpočátku šokuje, ale když jej ne-

zavrhneme, pochopíme jeho podnětnost 

a dokážeme jej racionálně zpracovat, tak 

nás vede k hlubšímu poznání souvislostí.

Co je podle tvé zkušenosti duše a duch?
To je velké téma, ale stručně lze říci, že 

duše je princip života, to, co oživuje, a to, 

co v našem pozemském bytí potřebuje 

mozek jako svůj nástroj. Duch je nad tím 

vším a tvoří v nás to, co nás spojuje s du-

chovní vrstvou bytí – s Bohem. Na duchov-

ní úrovni života, jak mne naučil zakladatel 

logoterapie V. E. Frankl při našich setká-

ních, bychom se měli naučit i v jeho nejkri-

tičtějších chvílích „přesto říci životu ano“ 

a hledat to pozitivní, co podporuje dob-

ro a řád. Duch dává našemu životu smysl. 

Nemáš v co doufat, když jsi slepý k onomu 

světlu, které není ve věcech, ale je v jejich 

smyslu, jak říká Antoine de Saint-Exupéry.

Máš rád svůj stín? Vnímáš ho vůbec?  
Jak jsi s ním v životě naložil?
Když jsem se ve věku kolem svých padesá-

ti let začal seznamovats dílem C. G. Junga 

– jeho pojetím stínu jako souboru toho, co 

vytěsňujeme ze svého vědomí, aby nám 

to nepřipomínalo naše nedostatky, ale co 

nás stále provází jako temné stránky duše 

–, stal se pro mne klíčem k mnoha osobním 

problémům, a to nejen mým, ale každého. 

Výstižný bonmot „šlápnout někomu do 

foto © z archivu Vladimíra SmékalaVladimír Smékal v pořadu Na plovárně.
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stínu“ říká, proč nás druzí podráždí nebo 

my druhé, když nám odhalí naši slabost 

nebo my jim a když je lidská slabost naše 

nebo druhých ironicky komentována. Je 

to také velké téma pro osobnostní zrání, 

sebepoznání a sebekultivaci.

Žiješ čtyřiapadesátý rok v manželství se 
svou ženou. Řekl jsi mi, že jste překonali 
několik manželských krizí. Uvědomuješ 
si nějaký mechanismus přežití ve vztahu, 
aby zůstal láskyplný i po letech?
To je také otázka na samostatné téma. 

Pro moji ženu i mne, myslím, je základem 

překonání krizí vědomí vzájemné zodpo-

vědnosti a sounáležitosti, dar lásky, kterou 

oživuje i to, co od druhého dostáváme a co 

mu dáváme na psychosociální i duchovní 

úrovni. Myslím, že podstatná je i zodpo-

vědnost za děti a vnuky. Důležité bylo také 

to, že jsme se postupně naučili respektovat 

odlišnost zájmů a rozdílnost priorit, a když 

se i v debatách, které o tom vedeme, učí-

me stále jeden druhého respektovat.

(Když mi moje žena nahlédla do toho, 

co právě píšu, řekla mi: A napiš, že i to, že 

jsem tolerovala to, že ses vznášel na vý-

šinách ducha a já obstarávala domácnost 

a vychovávala děti. Ale – dodávám, že 

moje žena byla skvělou profesorkou na 

špičkovém brněnském gymnáziu.)

Obecně řečeno – mechanismus přeži-

tí ve vztahu i po mnoha letech je umět 

a být ochoten/ochotná se stále jeden od 

druhého učit, obohacovat se jeho/jejím 

viděním světa, zkušenostmi a zájmy. Když 

jsme před lety byli na společném pozná-

vacím zájezdu ve Španělsku, vezl jsem 

s sebou rukopis překladu jedné knihy, 

kterou jsem měl korigovat a napsat k ní 

předmluvu. Při projíždění krásnou alejí 

stromů, které právě začínaly kvést, moje 

žena a ostatní se uchváceni dívali kolem 

a já četl rukopis. Tu moje žena hlasitě zvo-

lala: Podívej se na tu krásu kolem! Já jsem 

obtížně odtrhl zrak od papírů a zabručel 

jsem: Krása! Ale ty, děvenko, víš, že tě rád 

doprovázím, ale že ještě raději cestuji po 

pláních ducha. Smích v autobusu mne při-

vedl do reality a dodnes přemýšlím o tom, 

jak mně toto vyjádření přišlo na jazyk. 

Oceňuji na své ženě, že mne spojuje s kaž-

dodenností a stále mne učí každodennos-

ti rozumět, a já jí – doufám – zase otvírám 

brány do říše ducha, kam mne v debatách 

a návštěvách duchovních míst také ráda 

doprovází.

Děkuji za rozhovor.
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Jsem vizuální typ a kniha mě přivábila 

přebalem s fotografií hor za soumraku. 

Autorem je renesanční člověk – rockový 

muzikant, hlubinný psycholog, závodník 

na horském kole, průvodce divočinou při 

iniciačních půstech, zakladatel Animas 

Valley Institute (1980) a teď ve finále tedy 

vývojový psycholog.

Lidský život rozdělil na osm stádií, 

přičemž alarmující je to, že většina lidí 

z dnešní západní egocentrické společnosti 

podle něj uvízne už v tom třetím. Ve tře-

tím z osmi! To vede k tomu, že nám chybí 

opravdoví dospělí a starší, kteří ale mají své 

veledůležité úkoly. Pokud tito lidé ve spo-

lečnosti schází, společnost chátrá, chřadne 

a… zaniká. Autor svému modelu osmi stádií 

říká Kolo života. V českém překladu ho na-

jdete na straně 95 a v anglickém znění též 

na www.natureandthehumansoul.com.

Jednotlivé kapitoly knihy, popisující úkoly 

daných stádií, pojmenoval následovně: Ptáče 

v Hnízdě, Průzkumník v zahradě, Herec v Oáze, 

Poutník v Kokonu, Učedník u Pramene, Tovaryš 

v Sadu, Mistr v Háji a Mudrc v horské Jeskyni.

Kapitola Herec v Oáze se týká onoho 

adolescentního třetího stádia, kde zdravá 

a pro celou společnost nesmírně hodnotná 

verze 3a bobtná do patologických verzí 3b 

až 3f. Abychom si rozuměli – problémem 

není šedesátník ve zdravé verzi 3a, problé-

mem je to, že svému společenství zároveň 

nedává zpět kvality vyšších stádií.

Jako alternativu k egocentrické společ-

nosti (zaměřenou na ego – na naše vědomé 

já) vidí Plotkin společnost zaměřenou na 

duši – dušestřednou, ekocentrickou. Aby se 

ale naše společnost mohla stát dušestřed-

nou, potřebujeme jako jednotlivci osob-

nostně dozrát a projít iniciací duše – tedy 

zaslechnout hlas moudrosti, který je tichý 

a nevtíravý, abychom našli v životě své místo, 

které můžeme zastat jen a jen my, nikdo jiný, 

a zároveň u toho cítit velké naplnění.

Stádia se tedy dnes neshodují s biologic-

kým věkem – většina z nás odchází do hrobu 

v nějaké patologické variantě třetího stadia. 

Dobrá zpráva je, že pokud člověk v jakémkoli 

stadiu začne intenzivně vědomě pracovat na 

úkolech dosavadních stádií, bude poté při-

autor:	Bill	Plotkin

nakladatel:	Maitrea,	Praha,	2013,	707	stran

ISBN	978-80-87249-57-4

www.maitrea.cz

cena:	475	Kč

Příroda a lidská duše:
kultivace celistvosti a společenství 
v roztříštěném světě
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praven k přechodu do stadia vyššího. 

Nicméně stádia nelze přeskakovat.

Jako zakladatelku lesní školky a sta-

tutárního zástupce Asociace lesních 

mateřských škol ČR, jejíž hlavní vizí je 

„právo dětí na přírodu“, mě fascinuje, 

že někdo chytřejší než já dokázal pád-

nými argumenty v knize shrnout to, co 

jsem dosud vnímala, byť silně, jen na 

úrovni pocitu: že pro první tři stadia je 

životně důležité mít dostatek kontaktu 

s přírodou, a to pokud možno v divoké, 

nikoli parkové formě.

Autor o knize říká: Už pětadvacet let 

se ptám, jak bychom mohli vychovávat 

děti, podporovat dospívající a zrát sami, 

abychom dali vzniknout dlouhodobě 

životaschopné lidské kultuře. jedná se 

o ekopsychologii lidského zrání, vývo-

jovou psychologii s jedinečným úhlem 

pohledu: jedná se nikoli o portrét typic-

kého, neboli „průměrného“ vývoje člově-

ka, ale o ukázkový vývoj, jak se objevuje 

u nejzdravějších lidí v současnosti – a jak 

by mohl probíhat u každého. (…) je to 

příručka pro zrání opravdového staršího, 

začínající už od narození. Tento model 

o osmi stadiích nám ukazuje, jak zapustit 

kořeny v dětství naplněném nevinností, klí-

čit do dospívajícího tvůrčího ohně a dobro-

družství zažívaných při zkoumání mystérií, 

vykvést do autentické dospělosti kulturní-

ho mistrovství a vizionářského vůdcovství 

a nakonec zrát do stáří rozsévajícího semín-

ka plná moudrosti, soucitu a holistické péče 

o více než lidský svět.

Martina Turečková

komix I
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fotohádanka
Schválně, co to je? 
Rozluštění najdete na straně 104.
foto © Pepa Středa
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doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (1970)
Absolvent oboru Pedagogika volného času a základů techniky na Pedagogické fakultě Ma-
sarykovy univerzity v Brně a oboru Pedagogika – Psychologie na Filozofické fakultě MU. 
V současné době působí jako vedoucí Katedry sociální pedagogiky PdF MU. Výzkumně se 
orientuje na oblast vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků, vyučuje pedagogiku volného 
času, sociální pedagogiku a metodologii pedagogiky. Je členem mnoha redakcí odborných 
pedagogických periodik a řešitelem řady výzkumných a rozvojových projektů, které mají 
vazbu na oblasti edukativního významu hry a rozvoje tvořivosti a zabývají se uplatněním 
sociálního pedagoga ve škole, tvorbou evaluačních nástrojů v prostředí základní a střední 
školy, podporou vzdělávání prostřednictvím e-learningových kurzů apod. 

?

šTafETa 
osobnosTí

Vladimír Svatoš
(startovní běžec) 

Allan Gintel Miloš zapletal Joviš – Karel Janovický Václav Břicháček

Lucie Suchochlebová-
-Ryntová

Jana Matějková Jitka a Martin Klu-
sáčkovi

Ota Holec Vladimír Smékal

zdeněk Helus Jiří NěmecSoňa Hermochová Josef Valenta Jan Slavík
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zdeněk Helus 
> Jiří Němec

Člověk je mírou 
    všech věcí
Žijeme v době, která doléhá bezpočtem 
problémů, ať už si je kdo jakkoliv 
připouští. Čím především může být 
psychologie / pedagogika důležitá 
(nezbytná?) pro jejich zvládání?
Snad mi pan profesor Helus, kterého 

rád čtu, protože jeho jazyk je vytříbený, 

přesný a například v kontextu mediálních 

diskusí o vzdělávání učitelů též silný, plný 

relevantních argumentů, promine. Mám 

ho rád i jako výborného člověka a kole-

gu. Musím se omluvit za to, že jeho otáz-

ky nezodpovím doslovně a že se možná 

dopustím prohřešku proti oněm vědám 

(pedagogice a psychologii), když na úvod 

zmíním, že více než ve vědu samotnou 

vkládám důvěru v lidi, kteří ji vytvářejí. 

Uvažovat o vědě bez lidí je jako přemýš-

let o škole bez učitelů. Jedná se vlastně 

jen o označení určitého odvětví lidské 

činnosti, které může být jen tak úspěšné, 

jak houževnatí, angažovaní, tvořiví a vy-

nalézaví lidé v něm pracují. Nebudou-li 

tedy vědci (lidé) uzavřeni před oněmi 

problémy v laboratořích, v akademiích 

věd nebo na akademické půdě a nebu-

dou vůči oněm problematickým feno-

ménům alibističtí, budou je reflektovat, 

uvědomovat si jejich často mezioborový 

rozměr a náhlednou i do samotné praxe, 

pak je jistá šance na jejich řešení. 

Naše doba ovšem přináší i radost, 
otevírá nové horizonty možností…  
Co k tomu může (má?) říci psychologie / 
pedagogika?
Největšího daru, který se vědcům (lidem) 

dostal, je patrně svoboda lidského bá-

dání. zbavili jsme se vládnoucí ideologie 

a budujeme multiparadigmatické obory, 

které nám umožňují na fenomény dneš-

ní doby nahlížet z více úhlů. Studentům 

to sice někdy přijde nadmíru nepraktické 

a teoretické, ale myslím, že je to právě to 

krásné. Někdy mám však obavu, jako by 

ideologie vládnoucí třídy byla nahrazena 

diktátem vhodných bruselských pojmů, 

nad kterými se někdy usmíváme, jindy 

hledáme ve slovníku, ale často je také 

užíváme ve svých textech, abychom vy-

hověli zadávacím podmínkám toho kte-

rého projektu a zčásti učinili též něco 

smysluplného (odmyslíme 1/3 administ-

rativy a 1/3 činností, které zas až tak 

štafeta osobností | š
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foto © Gabriel Dvořák, z fotoarchivu MU 
Jiří Němec.

zajímavé a smysluplné nejsou). Nové ho-

rizonty však vidím v tom, co by se dalo 

označit jako integrované poznání. Má-li 

věda reflektovat povahu dnešního světa 

a produkovat smysluplné poznatky, kte-

ré nebudou jen plnit řádky odborných 

perio dik, pak musí vycházet ze širokého 

mezioborového vědění.

Na učitele se nakládá čím dál více, 
s dětmi a mládeží je stále náročnější 
pracovat. Jaké kompetence by měly být 
u učitelů především (nově?) rozvíjeny, 
aby obstáli jak před svými žáky, tak 
před svým svědomím?

Proměnu dnešních dětí vidíme velice 

pěkně na našich vysokoškolských studen-

tech. Kladu si někdy otázku, jak tyto děti 

budou učit děti? To, co mě u některých 

studentů (dětí) trápí, je jejich pragmatic-

ký přístup ke vzdělání. Ono pragmatic-

ké není ukryto jen v tom, že si vyhrazují 

právo být vzděláváni jen v tom, co oni 

považují za důležité a užitné v praxi, ale 

i v tom smyslu, že mnohdy vykračují ces-

tou nejmenšího odporu. Dnešní učitel už 

není nositelem vzdělání, ale je jen jeho 

zprostředkovatelem. Proměna žáka je 

modelována proměnou dnešních rodin, 

společnosti, trhu práce a mnoha dalšími 

faktory. To, co by mohlo být nápomocno 

k proměně dnešního stavu, je osobnost-

ní pojetí vzdělávání. Osobnost učitele 

by měla být postavena na neformálním 

a angažovaném přístupu k žákovi, nemě-

lo by mu být lhostejné, co učí, jak to učí 

a koho to učí. 

Přibývá starých lidí – seniorů; věk se 
prodlužuje, 90 let přestává být něčím 
až tak výjimečným. Jaké úkoly z toho 
pro psychologii / pedagogiku plynou, co 
především by měly dělat?
Pedagogika a psychologie (nyní v roli stu-

dijních oborů) by měly reflektovat tento 

stav (což se do jisté míry děje) a připravit 

kvalifikované odborníky pro práci se se-

niory. Nemyslím nyní jen na pomáhající 

sociální profese, ale především na pe-

dagogy volného času, andragogy a další 

profese, které by se aktivně podílely na 

vzdělávání a rozvoji zájmových aktivit 

této skupiny. ze zkušeností z univerzit 
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třetího věku je totiž zřejmé, že senioři, 

mnohdy na rozdíl od našich dětí a stu-

dentů, vědí, co jim nové poznání přináší, 

vzdělávají se rádi a udělají si na něj čas.

Slýcháme, že člověk je bytostí přesahu 
– stává se, že mu jde o něco víc než 
o sebe sama, o každodenní obstarávky 
apod. V čem vidíte hlavní obsahy 
(dominanty?) tohoto přesahu a jakou 
výzvu by to mělo pro psychologii / 
pedagogiku znamenat?
To je velice pěkná otázka. Pojmu „slý-

cháme“ rozumím tak, že jsme takového 

člověka neviděli nebo viděli jen zřídka 

a jedná se o zvláštnost pozoruhodného 

zřetele, jejíž skutky se šíří ústním podá-

ním a my těmto příběhům nasloucháme 

se zatajeným hlasem. Možná se však ne-

musí jednat o takto mystickou bytost, 

kterou máme spojenou s hájením vyšších 

principů mravních. Možná se jedná jen 

o obyčejného člověka, který se vyhýbá 

zažitým stereotypům, bojuje proti ustá-

leným konvencím, který má dostatek 

občanské zodpovědnosti a nebojí se po-

ukazovat na bezpráví kolem nás, ke kte-

rému se zodpovědní činovníci nehlásí. 

Jedná se zcela jistě o lidi, kteří na úkor 

svých primárně hedonistických slastí do-

káží udělat něco pro druhé, aniž by oče-

kávali trochu uznání nebo oslavu svého 

ega. Tak o těchto lidech jsem nejen slyšel, 

ale dokonce mám tu čest, podobně jako 

i čtenáři Gymnasionu, se s nimi pravidel-

ně setkávat. Věřím, že v oblasti pedago-

gického konání a snažení je jich více než 

malé množství.

komix II
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lidé
Redaktoři (vedoucí rubrik)
Teorie » prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (1964), před-

náší na Fakultě tělesné kultury UP (filosofickou antro-

pologii, základy religionistiky aj.), zabývá se – kromě 

výchovy prožitkem a zážitkovou pedagogikou – filo-

sofickými aspekty pohybové kultury (hra, prožitek, 

tělo, pohyb), v poslední době se zdůrazněním spiritu-

ality pohybových aktivit a spirituální dimenze zdraví.

sefredaktor@gymnasion.org 

Metoda » MgA. Petra Drahanská, Ph.D. (1977), 

vyučující na Fakultě tělesné kultury UP, lektorka 

Outward Bound – Česká cesta a Prázdninové školy 

Lipnice, v rámci interního vzdělávání organizací se 

zaměřuje na metodiku zážitkové pedagogiky, dále se 

specializuje na oblast Divadlo v managementu. 

petradrahanska@gmail.com 

Praxe » JUDr. Simona Trávníčková (1983), vedoucí 
Ústavu dovednostní výuky a inovace studia na Práv-
nické fakultě MU, lektorka kurzů divadelní improvi-
zace, lektorka Outward Bound – Česká cesta, instruk-
torka Prázdninové, školy Lipnice, členka brněnske 
divadelni improvizačni skupiny Bafni.

simona.travnickova@gmail.com 

Inspirace » Mgr. Martina Kamenská-Turečková 

(1976), šéfinstruktorka Outward Bound – Česká cesta 

a Prázdninové školy Lipnice, umělecká kovářka. Absol-

vovala tříletý waldorfský seminář, magistra biologie.

art.amen@volny.cz 

Autoři čísla
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MgA. Petra Drahanská, Ph.D. (1977), 
viz Redaktoři (vedoucí rubrik)

PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (1964), 
vyučující na Katedře sportů Vysoké ško-
ly polytechnické Jihlava, člen meziná-
rodních organizací zabývajících se filo-
sofií sportu (IAPS, BPSA, EAPS, ISSSS), 
hlavní autor kolektivní monografie (Spi-

ritualita pohybových aktivit, 2013)
hurych@vspj.cz

Eva Jedelská (1963), novinářka zabýva-
jící se výchovou, mezilidskými vztahy 
a zdravím. Bývalá vedoucí dívčího tábor-
nického oddílu. Svět larpu objevila před 
deseti lety a od té doby je nadšenou 
hráčkou i občasnou propagátorkou.

eva.jedelska@seznam.cz

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. (1964), 
viz Redaktoři (vedoucí rubrik)

Mgr. Miroslava Jirásková (1971), zabývá 
se výukou sociálních předmětů (sociální po-
litika, sociální práce aj.) v pedagogickém 
diskursu a možnostmi transracionálních pří-
stupů (např. metoda systemických konste-
lací) v osobnostním růstu.

miroslavajiraskova@seznam.cz

Mgr. Matěj Klusáček (1989), absolvent 
Fakulty informatiky Masarykovy univer-
zity, angažuje se v organizaci Instrukto-
ři Brno, pořádá šifrovací hru Tmou a jiné 
vesměs recesní akce. Krom počítačů se 
snaží věnovat i orientačnímu běhu, im-

provizačnímu divadlu a hře na akordeon.
matej.klusacek@gmail.com
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Mgr. Jan Kolář (1985), psycholog, pra-
cuje jako terapeut v oblasti závislostí. Je 
instruktorem Prázdninové školy Lipnice 
a Outward Bound – Česká cesta.
honzakolik@seznam.cz

Ing. Kamila Lunerová,Ph.D. (1972), 
vzdělání VŠCHT Praha a FaF VFU Brno, 
povoláním chemik, členkou Ligy lesní 
moudrosti od r. 1992
ustredi@woodcraft.cz

Mgr. Richard Macků (1981), odborný 
asistent na Katedře pedagogiky Teolo-
gické fakulty v Českých Budějovicích. 
Nadšený cyklista a příznivec lyžování, 
sněhu a zimy obecně; dříve aktivní, nyní 
neregistrovaný skaut. Na odborné úrov-

ni se věnuje pedagogice volného času a zážitkové pe-
dagogice. Jako pracovník Centra Filozofie pro děti při 
jU v Českých Budějovicích se podílí na rozvoji a rozši-
řování pedagogického programu Filozofie pro děti – 
především v oblasti využití metod herních a zážitko-
vých. Mezi jeho zájmy dále patří meteorologie či 
správa systémů. Externí lektor DIS Fryšták.
mackur@tf.jcu.cz

Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. (1938), 
přednáší na Fakultě tělesné výchovy 
a sportu UK v Praze a na VŠ Palestra (tu-
ristiku a sporty v přírodě, dobrodruž-
nou výchovu a vůdcovství aj.). Je členem 
European Institut of Outdoor Adventu-

re Education and Experiential Learning, Institut für 
Erlebnispädagogik ad.
neuman@atlas.cz

Mgr. Helena Peřinová (1974), lektorka 
a koordinátorká výukových a firemních 
programů Nadace Partnerství. Instruk-
torka PŠL, zabývá se zpracováním témat 
člověk, příroda a jejich proměny. Spolu-
zakladatelka výtvarné skupiny Společen-

ství spouště. Skupina tvoří v klidu a stranou společnosti 
od roku 2008, první výstava proběhne v roce 2021.
helena.perinova@nap.cz

Ing. Tomáš Pešek (1981)  školitel, kon-
zultant a kouč, působí v MO PLUSKO, 
Prázdninová škola Lipnice, IUVENTA – 
Slovensky inštitut mladeže, Internatio-
nal coaching federation – Slovak chapter.
tomas.pesek@plusko.net

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (1935), 
od r. 1958 působí jako vysokoškolský uči-
tel na Masarykově universitě v Brně – 
v současné době na Fakultě sociálních 
studií MU, kde je od r. 2010 emeritním 
profesorem. Vyučuje rovněž na Teolo-

gické fakultě UP v Olomouci, kde je také od r. 1998 
členem Vědecké rady. Pravidelně koná kurzy na téma 
selfmanagement. Specializuje se na psychologii osob-
nosti a na rozvoj občanské a duchovní kultury člověka.
smekal@fss.muni.cz

Lukáš Šilc (1979), výkonný ředitel 
Prázdninové školy Lipnice o. s. Člen před-
sednictva Agarta o. s., Palaestra box 
club, Sokol, Tros Negros, člen Klubu přá-
tel významných autíček, šéf polské sekce 
Mustache club Cafe Sladkovský, zakláda-

jící člen výtvarné skupiny jakoby a hnutí Ortodoxní 
ultrastřed.
silc@psl.cz

JUDr. Simona Trávníčková (1979), viz 
Redaktoři (vedoucí rubrik)

Mgr. Martina Turečková (1976), viz 
Redaktoři (vedoucí rubrik)



104 fotohádanka ze str 97:
DyNAMO JíZDNíHO KOLA.
Při přípravě slavnostního otevření expozice histo rických 
kol Klubu veteránů Dubá (www.veterani-duba.cz) jsem 
si uvědomil, že tato technická vymoženost z cyklistiky 
zcela vymizela a že všechna dnešní cyklosvětla potřebují 
baterie.

PRÁZDNINOVÁ 
ŠKOLA LIPNICE

OUTWARD 
BOUND ČRwww.psl.cz

Prázdninová
škola Lipnice
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ŘEŠENí ZE STR. 66
zvýrazněná slova přeložíme z češtiny do 
angličtiny a text začne najednou dávat smysl: 
a) Padesátiletý Pan Novák se má bLaze 

– dostal lístek na bOx. ze sportovců kape 
poT, holt se tu nehledí na citY. Heslo: Ploty.

b) První a poslední písmena slov jsou 
v abecedě hned za sebou. Doplníme třetí 
písmeno v řadě. Heslo: Pudr. 

c) Slovům doplníme první písmeno tak, aby 
výsledná slova opět dávala smysl: Křemen, 
Oklika, Dražba atd. Kod je pas. 

Jednotlivé grafy představují tyto pohádky:
1 Sněhurka a sedm trpaslíků 
2 Tři malá prasátka
3 O dvanácti měsíčkách
4 Šípková Růženka
5 Jeníček a Mařenka (všimněte si místa, kde 

Jeníček (modrá) leze na strom
6 Popelka
7 Červená karkulka (všimněte si, jak čára vlka 

obepne Červenou karkulku i babičku)



MOŽNOST OBJEDNÁNÍ PUBLIKACÍ EDICE GYMNASION
01 Fenomén Foglar: www.psl.cz 
02 Miloš Zapletal: www.psl.cz nebo www.e-shop.upol.cz 
03 Allan Gintel: jana.opletalova@upol.cz (tento svazek zdarma)

Gymnasion, o.p.s.
Hlavním cílem a posláním společnosti Gymnasion, o.p.s., je podpora idejí a projektů 
vedoucích k všestrannému rozvoji osobnosti prostřednictvím přímých prožitkových 
situací. V době postmoderního odcizení, existenciálního vakua a absence smyslu hodláme 
upozorňovat na myšlenky a podporovat aktivity jednotlivců i skupin zdůrazňující 
bezprostřednost přímé komunikace, kontakt s realitou zejména přírodní, možnosti 
osobnostního rozvoje podepřené silným étosem.
Z Preambule zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti
www.gymnasion.org

MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE:   
• www.gymnasion.org/objednavky 
• tel.: +420 212 220 454
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časopis pro zážitkovou pedagogiku

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. NÁVRATY 

| 13. SPIRITUALITA | 14. OCHUTNÁVÁNÍ MEDU 
              | 15. JAK?

Pouze na webu: 
12E. Dar | 13E. Neúspěch | 14E. Svoboda 

| 15E. Krásno | 16E. Zábava | 17E. Osobnostní 
rozvoj | 18E. Tělesnost | 19E. Živly 

| 20E. Vůdcovství | 21E. Umění 
| 22E. Rituály | 23E. Mládež v ohrožení 

| 24E. Služba | 25E. Ne/smysl/y 
| 26E. Jiskřivé vztahy

časopis pro zážitkovou 
pedagogiku

14
 jaro 2014

vydává Gymnasion, o.p.s.

ročník 8
číslo 1

14
 |  

ja
ro

 20
14

dagogiku

í
gymnasion14_obalka_TISK.indd   1 4. 6. 2014   10:29:43




