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JAK?
Jedna z nejdůležitějších otázek naše-

ho života (JAK – přistupovat k sobě, k dru-
hým, k přírodě, ke světu...?) je nejenom 
pomyslným úvodem jakéhokoliv meto-
dologického tázání, ale také akronymem 
složeným z iniciál jména Jana Amose Ko-
menského. Ikona pedagogického půso-
bení, autorita nezpochybnitelná (a tudíž 
nekritizovaná), zakladatel moderní peda-
gogiky, který bývá kladen jako anticipátor 
i toho, co se dnes nazývá zážitková peda-
gogika. Jak jinak interpretovat např. jeho 
zásady názornosti či aktivnosti (= přímá 
žákova zkušenost)? 

A přesto: z velikána se stává zejména 
gypsová socha, vousatý klasik, který mlu-
vil ke svým současníkům, ale jemuž už pří-
liš nenasloucháme. V době internetové-
ho brouzdání nám už nestojí za námahu 
čtení obsáhlých spisů. Na jeho soudobou 
recepci se nabalila mnohá klišé a fráze, 
které se nenamáhají s ověřováním zdrojů, 
ale papouškovitě opakují hučení davu (ty-
picky u sousloví „škola hrou“, vysvětlova-
ného jako zábava edukace). 

Protože nám už postačuje většinou ná-
zor z druhé ruky, rozhodli jsme se zaměřit 
pozornost na několik přímých vybraných 
souvislostí. A přestože čtenářská anketa 
nevyznívá úplně špatně, rád bych podtr-
hl na tomto místě ještě zřetelněji: pouze 
skrze vlastní texty k nám může Komen-
ský skutečně promluvit! Čtěme jej! Pokud 
jsme zvládli alegorický vtip Labyrintu, 
nahlédněme i jinam – pak se nebudeme 
dopouštět frapantních omylů, jaké činí 
i přeceňovaná Wikipedie, která zařazuje 
Komenského spis Theatrum universitatis 
rerum (Divadlo světa) mezi díla pedago-
gická. Přitom už pouhý autorův podtitul 
vymezuje přesvědčivě, že jeho účel je jiný 
než didaktický, totiž encyklopedické úsilí 
o postižení úplného vědění: divadlo světa 

a všechněch všudy předivných věcí jeho, 
kteréž na nebi, na zemi, pod zemí, u vo-
dách, v povětří a kdekoli v světě jsou a neb 
se dějí a díti budou od počátku světa až 
do skonání jeho, a až na věky věkův.

Možná, že renesanční figura divadla 
a procesu vidění jako podstaty poznává-
ní a moudrosti („osvícení lidské“, „světle 
moudrý“, „prohlédání věcí v světě“) se 
někdy na stránkách našeho časopisu ještě 
mihne. Asi by stálo za to hlouběji upozor-
nit na odlišnost Komenského hledání prav-
dy (resp. Pravdy) ve srovnání se soudobými 
postmoderními společenskými projevy 
teatralizace, mířícími naopak k zahalování 
reality, k předvádění umělých, nepřiroze-
ných a od bytostné podstaty oddělených 
fenoménů (předvádění pomocí převleků, 
škrabošek a dalších divadelních aspektů 
jako legitimních způsobů hraní sociálních 
rolí doporučovaných image makery či po-
radci všeho druhu). 

I kdyby k tomu však nedošlo, přál bych 
vám, abyste z četby tohoto čísla získali ne-
jenom informace, ale také jejich kontext, 
nejenom vědění, ale také alespoň kou-
síček radosti. Přidruží-li se k tomu i chuť 
začíst se alespoň do jednoho spisku toho-
to velikána, pak jsme nemohli učinit nic 
více...

Ivo Jirásek

KOMENSKÝ, J. A. (1914). Theatrum 
universitatis rerum. In KVAČALA, J., et 
al. (eds.). Veškerých spisů Jana Amosa Ko-
menského svazek 1. Brno: Ústřední spolek 
jednot učitelských na Moravě, 49–129.
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Odlidšťuje se rodina – totální otevře-
nost pro nejbližší. Mění se v jakousi tra-
diční, lehkovážně přijímanou instituci, ve 
které vypráví pohádky, vyplňují čas i po-
třebu blízkosti věci jedoucí na elektřinu 
namísto bytostí „jedoucích na lásku“. 

Odlidšťuje se škola – business, neří-
zená střela s posláním a koncepčností, 
o nichž lze snadno pochybovat. Definovali 
jsme penzum, které potřebuje rámcově 
vzdělaný človíček, a utíká nám, zda vůbec, 
případně k čemu tyto dovednosti a vědo-
mosti ve svém životě využije. Zda kopírují 
to, co očekáváme od člověka – jeho lidství. 

Odlidšťují se univerzity – továrny na 
vědecké statě, závěrečné práce a výzkumy 
k problémům, které potřebujeme řešit, 
nikoli popisovat. Arogantní tiskárny diplo-
mů místo chrámů poznání. 

Odlidšťuje se demokracie. Z toho lid-
ského v ní – skutečné aktivity každého ve 
prospěch všech – zůstal volební akt. Igno-
rovaný tak, že politická elita je skutečnou 
většinou nevolena, nikoli zvolena.

Znovuzlidštění světa je právě takový 
svět velkých věcí, velkých idejí, na jehož 
budování jsme rezignovali. A jakkoli nám 
Komenského slova vše na tomto světě se 
dá napravit rezonují s naléhavostí a ak-
tuálností, kterou rádi podtrhujeme,
těžko pro tuto snahu nalézáme vůli a čas. 

Jenže na co přesně, když ne na lidství, 
máme mít – jako lidé – čas?

Stojíme před rozhodnutím, zda nám 
lidskost stojí za osobní boje: se systémem, 
trendem, ale i sebou samotnými. Stojí-
me před rozhodnutím, zda nám lidskost 
stojí za úsilí o reprodukci v dalších gene-
racích. Zda budeme od škol, výchovy, ale 
i zážitkových formací a kurzů stejně jako 
Komenský očekávat, že je budou opouš-
tět lidé, kteří jsou cele lidmi, a nikoli jen 
zlomky lidí (Mundus Moralis). 

Předpokládá to dvě základní věci: lid-
skost v nás samotných a zájem. Skutečný 
zájem o mladého člověka jako o lidskou 
bytost. Zájem, který nelze vyjádřit znám-
kou, poznámkou ani vysvědčením. Zájem 
daleko přesahující rovnice, zlomky i sho-
du podmětu s přísudkem. Zájem jako pl-
nou otevřenost pro druhého. Otevřenost, 
která nemůže říct: „Teď nemám čas.“ Je-
-li totiž lidskost definována připraveností 
pro druhého a naším jediným posláním 
v tomto životě je „být lidmi“, pak je kaž-
dá neotevřenost hříchem proti tomu pod-
statnému v nás.

Přeji vám, milí čtenáři, odvahu neje-
nom si položit otázku JAK?, ale i najít na 
ni alespoň přibližnou odpověď, stát za ní, 
prodchnout jí svět velkých věcí. 

Přeji vám odvahu bojovat za ni.

9

Praporečník 
míru a lidskosti

Během tří let koordinace Dnů Komen-
ského jsem bezpočtukrát slyšel, že Jan 
Amos je pro naši dobu – navzdory čtyřem 
stoletím, které nás dělí – stále nesmírně 
aktuální. V určitém smyslu se pro mne tato 
věta stává „frází“. Nepovažuji za důležité, 
zda jsou pro nás aktuální Komenského 
apely, ale zda je pro nás aktuální na ně re-
agovat. Zda nám úcta a úklona před nad-
časovostí jeho díla nestačí jen „tak nějak“ 
v teoretické rovině. Slyšel jsem Komen-
ským argumentovat různé lidi a různá 
komuniké včetně zážitkové pedagogiky. 
Ale slyšel jsem i slova Komenského samot-
ného, poznal jej jako „praporečníka míru 
a lidskosti“, pokud si mohu půjčit titulek, 
který byl užit v regionálním médiu u příle-
žitosti loňských oslav.

Krize míru, náboženského pokoje, 
morálky, lidskosti. Fenomény stejně ak-
tuální jako volání po jejich nápravě. Ale 
podobně přítomná je i lidská lhostejnost 
a neaktivita v tomto směru – svět velkých 
věcí a velkých ideálů jsme odročili na ne-
určito, snad v přesvědčení, že i běžné sta-
rosti jsou postačující a vyčerpávající. Ale 
Komenský je také jenom člověk. Jenom 

Petr Sedlář

učitel. Jenom sirotek. Jeho péče o Svět 
velkých věcí může být důvodem našeho 
rdění, a ještě lépe impulsem pro naši ak-
tivitu.

Praporečník lidskosti. Od lidskosti čeká 
Bůh milosrdenství, ne oběti (Matouš, 9.13). 
Vidí smysl člověka v péči o člověka. Pohled 
„bohaprostý“ zakládá lidství na snaze 
přežít – zachovat a reprodukovat vlastní 
život. I sdružováním, sdílením informací 
a dovedností, ochranou ostatních členů 
skupiny a skupiny samotné. Tedy zájmem 
o druhé. Přicházíme tak k rovnici mezi 
lidskostí a otevřeností pro druhého. Je to 
poznání nesmírně cenné, protože jasně 
vymezuje i požadavky kladené na peda-
gogickou práci: ta má utvářet mladé lidi 
otevřené druhým. Je těžké usilovat o lid-
skost ve světě, který vlastní lidskost opou-
ští. Podařilo se nám odlidštit zásadní ná-
stroj, který nás odlišuje od zbylých vyšších 
savců – komunikaci. O to víc si vážím kaž-
dého setkání, každého kurzu, každé akce, 
která lidi spojuje a staví je tváří v tvář. 
Sebelepší virtualizace nikdy nenahradí to 
lidské v našem dorozumívání: barvu řeči, 
úsměv, stisk ruky či pohled živých očí. 

ú | úvod

Někoho učit musí znamenat vést od věci známé k věci neznámé. 
A vést musí znamenat činnost mírnou a ne násilnou. Plnou lásky 
a nikoliv nenávisti. Když tedy chci někoho vést - nehoním ho, 
nestrkám ho, neválím s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž ho 
jemně vezmu za ruku a jdu s ním, nebo na volné cestě kráčím 
před ním a lákám ho, aby šel za mnou.

J. A. K: Obecná porada o nápravě věcí lidských
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Nelze se dotýkat Komenského bez 
následků. Nelze více než 700krát nabízet 
posluchačům jeho myšlenky a sám nebýt 
zasažen. Konečně, nevznikal scénář z jeho 
Obecné porady především pro oslovení 
sebe sama? Za dlouhá léta praxe na jevi-
štích a koncertních pódiích vím, že předat 
se dá pouze to, čím sám překypuji a co 
se mne dotýká. Komenský není nudnou 
osobností doporučené literatury. Komen-
ský je současník laskavě nabízející pomoc-
nou ruku. Když jemně parafrázuji jeho 
slova, kráčí před námi a láká nás k násle-
dování. Akcentuji – láká nás. Těžko najít 
lepší výraz. Nenutí, nementoruje, ale láká. 
A tak by měla vypadat i jeho prezentace. 
Vážím si vzdělaných hlav, vážím si filosofů 
a historiků. Přesto málokterý láká k po-
chopení a přijetí nejen rozumem, ale pře-
devším srdcem.

První myšlenka Komenského, která 
se ve mně usadila a košatěla, zní: Zdržuj 
se úsudku před úplným poznáním věci. 
A ještě mnohem více slov a činů. Jedna 
z nejmoudřejších rad pro život. Jak často 
upadáme do zbrklých stanovisek a odsud-
ků, aniž vyčkáme a hledáme celou pravdu. 
Jen vědomí této myšlenky by bylo schop-
no proměnit společnost.

Další zásadní myšlenkou J. A. K. je: Učit 
musí znamenat vést od věci známé k věci 
neznámé a má být činností mírnou a ne 
násilnou, plnou lásky a nikoliv nenávisti. 
Dá se lapidárněji vysvětlit podstata peda-

Komenský jako 
pedagog a můj učitel
Alfred Strejček

gogické činnosti? A mohu pokračovat: Je 
vlastností rozumnosti každého člověka, 
být pozorný na vhodné příležitosti a vyu-
žít jich. Všechno v lidském životě má pou-
ze svůj čas. Vrcholem rozumnosti pak je, 
ony příležitosti si sám vytvářet.

Občanská výchova by měla právě tě-
mito myšlenkami (a vybral jsem jich jen 
několik z těch tisíců dalších) oslovovat 
mladé lidi. Každá z myšlenek by vydala 
na samostatnou vyučovací hodinu, aby 
byla uvedena v život a zapamatována. Při 
prezentaci filosofie v učebnách není větší 
chyby nad zahlcování množstvím probíra-
né látky. Velký pedagogický um spočívá 
v přesném nadávkování učiva s ohledem 
na duševní vyspělost posluchačů. Po dlou-
hém výzkumu bylo zjištěno, že náročnější 
texty a témata je schopen i vstřícný poslu-
chač naplno vnímat pouze 35 minut. Vše, 
co je navíc, ničí zážitek a poučení z pře-
dešlého. Vím, délka vyučovacích hodin 
je daná. Ale zde opět přichází na pomoc 
Komenský svou Schola ludus. Škola hrou. 
I uprostřed vyučovací hodiny lze vylehčit 
téma a vyučování změnit v besedu. Tako-
véto proměny jsou zapamatovatelné a vý-
sledek překvapivý.

V posledních letech se věnuji i výuce 
rétoriky. Externě působím na Univerzitě 
Palackého v Olomouci a v rámci projektu 
TERRA formou seminářů nabízím pomoc 
pedagogům v přípravě přednášek i v je-
jich prezentaci. Stále se nedostatečně vy-

užívá práce s barevností mluvního projevu 
a s proměnou rytmu vyučovací hodiny. Zde 
jsou velké rezervy a postiženými bohužel 
bývají často studenti, kteří nevydrží sou-
středěně naslouchat rytmicky i intonačně 
monotónnímu výkladu. Na vině nejsou 
zdaleka jen fundovaní pedagogové, ale 
především nepochopitelná absence výuky 
rétoriky na vysokých školách a zejména na 
pedagogických fakultách. Většina vyučují-
cích (bez znalosti techniky mluvy) má pro-
blémy s hlasem a s udržením pozornosti 
žáků. A zde je rétorika, jeden z nejstarších 
filosofických oborů, který své zkušenosti 
s mluvním projevem zpracovává už 2 500 
let, nezastupitelná. Její podcenění přináší 
trpké ovoce. Nebude-li co nejrychleji zjed-

nána náprava jejím opětným včleněním do 
školních osnov, naše mateřština se ocitne 
v ohrožení podobnému dobám předchá-
zejícím národnímu obrození.

Svou krátkou úvahu o vlivu Komen-
ského pedagogického působení uzavírám 
jedním z nejvýmluvnějších textů tohoto 
učitele národů: 

Má se mluvit, když je třeba, když není 
třeba, má se mlčet. Jinak to bude zneuží-
vání. Mluv vždycky pouze k věci. Řeč prav-
dy je prostá. Kde je třeba činů a nikoli slov, 
jednej a šetři slov. Jak mnoho je kolem nás 
stále těch, kteří pořád jenom mluví, když 
je třeba jednat. Přemnoho lidských řečí je 
hluk bez obsahu. Kdo má v životě mnoho 
vykonat, ten musí mluvit málo.

Rozmluvy probouzejí, 
oživují a udržují pozor-
nost.  J.A.K.

Alfréd Strejček s kočovným divadlem Veteran Green, 2014. 
foto © Haňa Hrkalová
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vedoucí rubriky: Ivo Jirásek
ivo.jirasek@upol.cz

V rámci Dnů Komenského proběhla 
pedagogická konference

Petr Sedlář

Jana Uhlířová

Jan Hábl
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Jedním z vrcholů letošních Dnů Komen-
ského bylo bezesporu jednání konfe-
rence České pedagogické společnosti 
(ČPdS). 
Na konferenci se sjelo na 60 pedagogů 
z České republiky i Slovenska. Své zá-
stupce tu měla Univerzita Karlova, Ma-
sarykova univerzita, Univerzita Palacké-
ho, Univerzita Tomáše Bati, Ostravská 
univerzita a další školy.
Konferenci zahájil předseda ČPdS Tomáš 
Čech, který hned svými prvními slovy 
vzdal hold a obdiv organizátorům Dnů 
Komenského, kteří na poli zážitkové pe-
dagogiky odvádějí obdivuhodnou práci.
Chtěl bych, aby toto naše setkání bylo ne-
jen na odborné rovině, ale abychom naplnili 
i jeho motto: Současná škola – dílna lidskos-
ti?, doplnil docent Čech.
Myšlenka lidství a lidskosti se ostatně 
nesla téměř všemi konferenčními pří-
spěvky. Pro svůj úvodní referát ji zvolil 
i hlavní organizátor Petr Sedlář. Naším 
úkolem je dělat vše pro to, aby v každém člo-
věku zvítězilo to lidské nad nelidským.
Jednání dvoudenní konference probíhalo 
ve třech hlavních sekcích. Pedagogové 
se v nich zabývali takovými tématy jako 
předškolní vzdělávání, prevence riziko-
vého chování žáků, odkaz Komenské-
ho, připravenost studentů učitelství na 
jejich působení ve školách, celoživotní 
vzdělávání nejen učitelů apod.
Z Uherského Brodu odjížděli akademici 
a pedagogové obohaceni o nové zážitky 
a s vědomím, že jim ve městě Komenské-
ho vyrůstají důstojní nástupci.

Konference České pedagogické společnosti 
(ČPdS) v březnu 2014 se zúčastnili zástupci Uni-
verzity Karlovy,  Masarykovy univerzity, Univer-
zity Palackého, Univerzity Tomáše Bati, Ostrav-
ské univerzity a dalších škol.

Své příspěvky přednesli také autoři článků 
tohoto čísla:



15

teorie | T

14

Amputovaná 
humanita
Současná pedagogika a škola má problém. Chtěla by „produkovat“ všestranně 
rozvinutou humanitu, ale neprodukuje. Chtěla by být „dílnou lidskosti“, ale 
není jí. Ví, že by měla kultivovat všechny složky osobnosti – poznávací, sociální, 
mravní atd., ale nedaří se to. Navzdory humanistické rétorice oficiálních školských 
dokumentů1 zůstává škola stále „bytostně funkcionalistická“, jak konstatují 
nejskvělejší osobnosti z oboru (srov. Floss, 2005; Palouš, 2008; Rýdl, 2004). 
Tj. produkuje sice „výkonné zaměstnance či odborníky“ různých disciplín, 
ale selhává v kultivaci „celého člověka“.2 Otázka zní – proč. 

Jan Hábl

Proč se navzdory ohromnému teore-
tickému i praktickému úsilí takzvaná pe-
dagogická humanizace nedaří? Spočívá 
problém v nedostatečné metodologii? 
Nebo v nedostatku finančních zdrojů? 
Nebo snad lidských zdrojů, tj. v nedostat-
ku učitelské motivace, erudice či kom-
petence? Jedná se o problém strukturní, 
pedagogický, politický nebo ekonomický? 
Nepopírám důležitost těchto otázek pro 
současné školství, avšak jsem přesvědčen, 
že jádro problému se nachází jinde.

Odpovím oklikou – skrze Jana Amo-
se Komenského –, neboť se domnívám, 
že jeho „kauza“ činí náš problém zvláště 
dobře zřetelným. Když se Komenský roku 
1642 rozcházel v diplomaticko-akademic-
kém nesouhlasu s René Descartem, jedna-
lo se o epochální rozchod s mainstreamem 
filosofického myšlení, které zachvátilo zá-
padní svět na několik staletí. …u mne jen 
část, čeho u tebe celek, uzavřel prý Des-
cartes epistemologickou rozpravu s Ko-
menským o věrohodných zdrojích pozná-
ní.3 Jeho metodická pochybnost byla pro 

Komenského nemy-
slitelná. Distancova-
la člověka od světa 
(jako nedělitelného celku), navíc redu-
kovala lidské poznání pouze na rozum. 
Proč takový redukcionismus, když jsou 
člověku dány i další zdroje poznání, pole-
mizuje Komenský. Konkrétně jmenuje tři 
„knihy“, v kterých člověk smí číst, aby se 
dozvěděl vše potřebné k dobrému živo-
tu: kosmos (svět), mikrokosmos (člověk) 
a zjevení (Písmo). Každá kniha vypráví 
o tomtéž po svém, vzájemně se doplňují. 
Podstatná je zde myšlenka celistvé har-
monie, kterou Komenský nechápe jako 
nahodilý přídavek k povaze jsoucna, ale 
jako transcendentální atribut, bez něhož 
nic jsoucího nemůže být (Palouš, 1992, 
24). Za předpokladu, že celý vesmír je 
harmonickým celkem spočívajícím na jed-
notných principech, pak věci, které nelze 
poznat přímo (rozumem či indukcí), mo-
hou být odvozeny z jiných zdrojů. Což je 
přesně to, co Komenský činí jak ve své vše-
výchově, tak ve své všenápravě. Uvádí 

ANEB JAK ciZí JE KOMENSKéHO 
PEDAGOGicKá ANTROPOlOGiE Té NAší

1 Viz např. formulace výchovně-vzdělávacích cílů, které jsou součástí školského zákona 561/2004 Sb., plat-
ného od 1. 1. 2005. Pro bližší pojednání viz Floss, 2005, 26n.

2 Literatury pojednávající o selhávání české pedagogiky v otázce „humanizace“ je ohromné množství. Viz 
např. Harbo, 1991; Haškovec, 2004; Spilková, 2004; Skalková, 1993; Palouš, 2008; Floss, 2005.

3 Na rozhovor s Descartem vzpomíná Komenský ve své apologetické autobiografii, kterou napsal na sklonku 
života. Pro více podrobností viz Molnár & Rejchrtová, 1987, 155–156.

Co nevytvoříte v čase, 
který je vám vyměřen, 
nikdo to za vás již 
nevykoná.

J.A.K.
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Rubrika přináší přehršel podnětů. Rád bych napomohl koncentraci vaší pozornosti na 
několik vybraných momentů, které mi v textech připadají obzvláště zajímavé:

• Důraz na fakt, že Komenského pedagogické úsilí se netýká pouze pragmatických 
vzdělávacích cílů (jako je tomu u soudobé politiky edukace), ale zejména posilování 
lidskosti a celosti našich životů.

• Úsilí o sdílení, že hluboké porozumění s sebou nezbytně nese proces očišťování inter-
pretační tradice od ideově zploštělých frází a mýtů.

• Vědomí, že vztah informací k osobnosti autora neodstraňuje nezbytnost kritického 
čtení, vlastního hledání a tázání, že se nelze plně spolehnout na někým řečené, byť 
vyslovené třebas i sebevětší autoritou.

• Úzká výběrovost většinové četby Komenského děl: polovina studentů (z našich re-
spondentů) je ochotna začíst se do alegorického příběhu Labyrintu světa a ráje srdce, 
čtvrtina pak sáhne po učebnici Orbis pictus či Informatoriu školy mateřské, ale Školu 
na jevišti (spíše než „školu hrou“) si přečte už málokdo, nehledě na Všeobecnou po-
radu o nápravě věcí lidských; v úvodníku vzpomínané Theatrum universitatis rerum 
se pak už vůbec neprobojovalo mezi dnes čtené texty. A co jste si z četby děl J.A.K. 
odnesli vy sami?

Je toho podle vašeho zdání dost nebo málo, co se vešlo do teoretické rubriky tohoto 
čísla? Máte-li pocit, že jsme něco opomenuli, nebo (ještě raději) chce-li se vám diskuto-
vat o odlišnosti vašeho vidění, pak jsme plně otevřeni pro vaše názory a jejich sdílení na 
stránkách dalšího čísla tohoto periodika.

ivo Jirásek

>
Jan Hábl přednáší na konferenci České pedagogické 
společnosti, Uherský Brod 2014.
foto © Elen Sladká
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paralelní zdroje do vzájemné souvislosti, 
harmonizuje svět(y). Nalezne-li v jednom 
světě (přírodě) edukativní či emendační 
potenciál, modo analogico z něj vytě-
ží maximum pro svět lidský. Neboť co je 
v přírodě napsáno velkými písmeny, je 
zapsáno v člověku malými (Darling & Nor-
dembo, 2003, 291).

Z této natur-filosofie pak Komenský 
vyvozuje své pedagogické „umění“ (ars)4. 
Jde o specifickou dovednost nakládat 
s věcmi v souladu s jejich přirozenou po-
vahou, nekřivit je, nečinit „násilí“ jejich 
podstatě, ale naopak dovolit věcem, aby 
ze své podstaty promlouvaly k podstatě 
člověka, a tím utvářely jeho lidství. Odtud 
Komenského motto: Omnia sponte fluant, 
absit violentia rebus.5 Cílem tohoto umě-
ní je moudrost, sofia či dokonce pansofia, 
charakteristická svou bytostnou otevře-
ností vůči věcem, lidem i Bohu. Nesamo-
svojnost. Neboť člověk nepatří sám sobě, 
nebyl stvořen jen pro sebe sama, ale pro 
druhé a především pro svého Stvořitele. 
Vlastně je tomu tak, že čím více člověk 
sám svůj chce býti, sobě patřiti, sobě přáti, 

tím méně je člověkem. Proto pravé vzdělá-
ní předpokládá především obnovu „nexu 
hypostaticu“, tj. bytostného a osobního 
vztahu ke Stvořiteli, k instanci, která člo-
věka v řádu bytí sice neskonale přesahuje, 
ale která je mu zároveň nejbližší, poně-
vadž jedině v lidské bytosti svazuje Bůh 
podstatu lidskou s podstatou svou. Jedná 
se o životní či duchovní úsilí, které začí-
ná pokáním, obratem od samosvojnosti, 
vykročením z uzavřenosti, sebetranscen-
dencí, a pokračuje vědomou péčí o vzá-
jemnost, celistvost a harmonii – nejen ve 
vztahu k lidskému pokolení, ale k celému 
stvoření. Vždyť přece všichni na jednom 
jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se 
tu koná, všech se týče.6

Z hlediska pedagogické antropologie to 
znamená, že je třeba rozvíjet všechny 
složky lidství – vědění, ctnost a zbožnost. 
Komenský nejednou zdůrazňuje, že člově-
ku je dáno nejen 1) být znalým věcí, ale 
též 2) být mocen věcí i sebe, a především 
3) obracet se k Bohu, prameni všeho7, 
přičemž všechny tři složky patří neoddě-
litelně k sobě a nesmí se od sebe „trhat“8. 

Neboť co je vědění bez mravnosti?9, vzná-
ší Komenský rétorickou otázku a hned na 
ni odpovídá s odkazem na staré přísloví: 
Kdo prospívá ve vědění a hyne v mravech 
(…), kráčí více dozadu než ku předu. Tedy 
právě totéž, co řekl Šalamoun o krásné, 
ale nerozumné ženě, může se říci o člově-
ku vzdělaném, jehož mravy jsou špatné: 
,Spona zlatá na pysku svině jest umění 
při člověku nectnostném.‘ Proto vzdělá-
ní, které by nedrželo pospolu s mravnos-
tí a zbožností „nezlomným svazkem“, by 
bylo vzděláním „nešťastným“. Proto, aby 
člověk neupadal v nečlověka10, potřebuje 
takové vzdělání, které bude rozvíjet lid-
skost ve všech třech zmíněných dimenzích. 
Neboť v tom trojím, uzavírá Komenský, 
záleží celá přednost [rozuměj podstata, 
pozn. autora] člověka, poněvadž pouze 
toto jest základem přítomného i budoucí-
ho života; ostatní (zdraví, síla, krása, bo-
hatství, postavení, úspěchy, dlouhý věk) 
není ničím jiným, leč pouze přídavky a po-
vrchními ozdobami života…
Současná pedagogika je evidentně orien-
tována jinak. Ne dlouho po Descartovi za-
čala sebe samu popisovat jako „moderní“ 
a „vědeckou“. V rámci osvícenecké eman-
cipace rozumu se moderní pedagogika 
postupně zbavila všeho metafyzického 
a teologického „balastu“ jako nevědec-
kých a nepotřebných residuí doby (srov. 
Krasnovskij, 1955; Chlup, 1959). Naopak, 
ratio nechť je odteď autonomní. Sapere 
aude!11 Scientia potentia est.12 Čím více 
člověk ví, tím má větší moc. Vědecký po-
krok je nezastavitelný. Jednoho dne snad 
poručíme i větru a dešti. A lidskost? Ta 
půjde kupředu spolu s poznáním. Vždyť 

přece ten, kdo „správně“ ví, bude také 
„správně“ jednat. Starobylé spojení mezi 
scientia a conscientia13 tak dostává novou 
podobu – předpokládá se, že vědění bude 
automatickým humanizačním faktorem 
v procesu zušlechťování lidství. Čím více 
člověk ví, tím více je člověkem. A poně-
vadž je pokrok nevyhnutelný, je už jen 
otázkou času, kdy nastane bájné regnum 
hominis, tj. kýžený ráj na zemi. Ráj lidí, 
kteří sami sobě dobře vládnou.

Škola se stává funkčním nástrojem 
této agendy. V rámci moderní metanara-
ce takzvaně připravuje jedince pro život. 
Nesleduje již odtažité transcendentní cíle, 
ale programově usiluje o „praktičnost“. 
Chce být užitečná, pragmatická, efektivní. 
Klade si za úkol vybavit jedince klíčovými 
vědomostmi, dovednostmi a kompeten-
cemi potřebnými ke každodennímu živo-
tu. Přičemž připravenost k životu pozvol-
na mutuje v tzv. konkurenceschopnost 
a praktičnost v úspěšné sebe-prosazení 
na trhu práce.
A zde se dostáváme k jádru problému. 
Má-li Komenský pravdu v tom, že trans-
cendence leží v samotné podstatě lid-
ství, pak pedagogika, která tuto dimenzi 
zanedbává, postrádá to nejdůležitější. 
Obávám se, že právě zde leží problém 
současné české pedagogiky i školy. Díky 
empirickým a aplikovaným vědám dispo-
nuje nespočtem sofistikovaných didak-
tických prostředků, technik a strategií, 
o kterých se Komenskému ani nesnilo. To 
je dobré. Co však chybí v této (bezespo-
ru pokročilé) metodologické záplavě, je 
instance, která by garantovala lidské za-
cházení s tím vším školsky nabitým ar-

4 Nikoliv však v estetickém slova smyslu.

5 Nechť vše plyne přirozeně a bez násilného působení. Toto motto je napsáno na první straně Komenského 
spisu Opera Didactica Omnia. Viz také Didaktika analytická, Praha 1946, 42.

6 Jedná se o parafrázi z Unum necessarium: Všichni sedíme ve velkém divadle světa: cokoli se zde děje, 
dotýká se všech. Převzato z Molnár & Rejchrtová, 1987, 294.

7 Svou pedagogickou teleologii Komenský předkládá ve IV. kapitole Didaktiky velké, 46n. Ve Světě mravním 
Komenský rozvádí tuto základní antropologickou triádu ještě v jiných souvislostech než pedagogických, 
např. v souvislostech filozofických, státovědných, irénických aj. 

8 Téma nedělitelnosti jednotlivých vzdělávacích oblasti Komenský objasňuje v X. kapitole pojednávající o tzv. 
„všeobecnosti“ vzdělání. Viz Komenský, Didaktika velká, 91n.

9 Většina citací, které budu níže uvádět, pochází právě z této XXIII. kapitoly, proto nebudu text zatěžovat 
referencemi při každé jednotlivé citaci. Reference budu uvádět pouze tehdy, půjde-li o citaci z jiného zdroje.

10 Tuto myšlenku Komenský mnohokrát opakuje na různých místech. Viz např. Pampaedia, II: 8. 

11 Volně: Člověče, důvěřuj sám sobě!

12 Vědění je moc. (viz Bacon, 1974)

13 Vědění – svědomí.

foto © Elen Sladká
Dny Komenského otevřel pořad pro všechny generace Zpátky do lavic! hodinou českého jazyka 

a hodinou zpěvu, Uherský Brod 2014.
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zenálem. Školy tak opouští jedinci relativ-
ně dobře informovaní, ale jen velmi málo 
formovaní. Mnoho ví, ale neví, jak s tím 
nakládat, aby to bylo „dobře“. Spojení 
vědění a ctnosti je pryč. Současná škola 
neumí naučit, co to znamená znát dobré, 
chtít dobré a činit dobré, a to i když se ni-
kdo nedívá, poněvadž postrádá instanci, 
ke které by takové cíle mohla vztáhnout. 
Amputovali jsme humanitě život-
ně důležitý orgán a teď chceme, 
aby fungovala. Vykastrovali jsme 
pedagogiku a přitom chceme, 
aby nesla plody (srov. Lewis, 1998, 
18).

Jak cizí je Komenského pedagogi-
ka té současné. Jestli nás může něčím 
oslovit, pak právě svou cizostí, distancí, 
která dělí jeho paradigma od toho naše-
ho. Své „umění“ podřizoval docela jiným 
instancím, než jsou naše. Sledoval jiné cíle. 
Klaněl se docela jiným bohům, než se kla-
níme my – moderní či postmoderní lidé. 
Jsem přesvědčen, že právě zde spočívá 
skutečné bohatství Komenského odkazu: 
nutí nás přemýšlet, jakému božstvu se kla-
níme a proč. A to nejen v pedagogice.
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Esej o Komenského Labyrintu světa 
a ráji srdce (mimochodem, jak vyplý-
vá nejenom z naší ankety na s. 27-28, 
i v současnosti jednoznačně nejčtenější 
knihy J.A.K.) se na jedné straně zamě-
řuje na představení této satiry z růz-
ných literárně-vědných aspektů (děj, 
alegorie, humor, jazyk, perspektiva 
vyprávění aj.), na druhé pak překračuje 
rozměr informací o jedné knížce smě-
rem zobecňujícího zdůraznění důle-
žitosti příběhu a narativního přístupu 
ke světu včetně možností jejich didak-
tických využití. Připojeny jsou ještě do-
datky rozšiřující informační pole o ne-
radostné biografické aspekty vzniku 
díla, o ediční osudy vydání v průběhu 
staletí a o ukázku autorského „pře-
vyprávění“ vnímání soudobé školské 
situace v příběhu putování mladého 
školáka Amose.

Pojednání je to pěkné, čtivé, zalo-
žené na dostatku sekundárních infor-
mací podaných strukturně, přehledně 
a srozumitelně. To ale neshledávám 
jako nejpodstatnější rys. Ba dokonce 
ani akcent na hodnotu příběhů a ne-
zbytnost vrátit se k vyprávěním jako 
k důležité formě vzdělávání, která je 
v současnosti výrazně podceňována. 
Pro mé čtení je nejdůležitější to, co je 
skryto pod povrchem: hodnotové pre-

ference autora, které jsou patrné i z jeho 
textu sepsaného pro Gymnasion a uvede-
ného na předchozích stranách: lidskost, 
lidství, člověčenství, humanita, celostnost 
lidských životů. Hodnota smyslu existen-
ce, která se v pragmatickém světě neoli-
berálních tržních svobod nějak vytrácí… 
Proto vítám a oceňuji i jakoby odbočující 
úvahy nad podobou současného školství 
v době formované masmédii a trhem. 
Možná však budete útlou brožuru číst ji-
nak – je vám přáno. Přidám ještě pár argu-
mentů, proč byste tak měli učinit:

•  snad vás přivede i přímo k četbě 
Labyrintu, pokud jste se k tomu ještě 
nedostali (protože z různých stran 
ukazuje mimořádnou interesantnost 
tohoto spisku ze 17. století), a rozšíří 
porozumění, pokud máte přečteno;

•  donutí vás zamyslet se nad obsahem 
a formou literárních děl, nad jejich di-
daktickým využitím, protože bylo pe-
dagogické umění nahrazeno vědou  

 a vyprávění ustoupilo přednášení (s. 60);

• přesvědčí vás, že příběh je opravdu 
zdrojem vzdělání, o které bychom 
se neměli nechat připravit, že po-
-osvícenská doba může mýtus opět 
rehabilitovat jako vhodný způsob kul-
turního přenosu, protože příběh 

Komenského Labyrint 
a didaktické 
možnosti narativní 
alegorie
autor: Jan Hábl
nakladatel: Host, brno, 2013, 120 stran
ISbN 978-80-7294-901-4
www.hostbrno.cz 
cena: 161 Kč

Učit (se) příběhem: 
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se svou strukturou i uceleností nejvíce 
podobá životu (s. 50);

• upevní vaši odvahu vnímat příběh ne-
jenom vizuálně (v televizi či filmu), ale 
také v podobě příběhů vyprávěných 
slovy, což poskytuje snad ještě více 
prostoru pro vaše vlastní dotváření, 
domýšlení a dociťování;

• zjitří vaši sociální citlivost k téma-
tům, na něž upozorňují sociologové, 
totiž na realitu dramatického úbytku 
morální gramotnosti (základní schop-
nosti rozlišovat dobré a zlé), propadu 
sociálního kapitálu (člověk nevěří člo-
věku), hrozeb globální sebedestrukce 
(s. 61) apod.;

• rozvíří vaši imaginaci směrem k žá-
dostivosti fiktivních světů a jejich 
návštěvě;

• poučí vás o narativních možnostech 
k přetavení traktátové pedagogiky 
v poetický prostor radosti, o „didak-
tické narativizaci“ neboli „zpříběho-
vatění“ materiálu, který jsme zvyklí 
uchopovat spíše abstraktním myšle-
ním, logikou, analýzou pojmů: ať už 
půjde o algebru, plusquamperfektum 
nebo vládu Jagellonců, příběh skýtá 
svůj potenciál k účelu motivačnímu, 
případně ilustrativnímu (s. 67);

• vyděsí vás proměnou pedagogiky, 
která se v moderní době nemůže 
opřít o žádnou ideologickou legiti-
mitu: S koncem důvěry v metanaraci 
škola o toto své nejcennější jmění 
přišla. Obrazně řečeno, ztratila svou 
duši. S velkým příběhem ztratila 
garanta, který by legitimizoval její vý-
chovně-formativní roli ve společnosti. 
Postmoderní „klient“ již od školy 
nečeká velké objektivní (světa)názory, 
definitivní výpovědi či všeobecně plat-
né hodnoty, natožpak nějaké výchov-
né „obrábění“ ve jménu univerzálních 

pravd. Vše, co chce a potřebuje, je 
pragmatická využitelnost školských 
produktů. Nevychovávejte mě, co je 
vám do mě, dejte mi fakta, dovednos-
ti, kompetence, naložím si s nimi, jak 
budu chtít. Potřebuji se uplatnit na 
trhu práce. (s. 63–64);

• ale snad vás i uklidní apelem na 
ctnost odvahy, kterou je potřeba 
v dnešní edukaci pěstovat více než 
kdykoliv jindy: Odvaha. Jedna z kardi-
nálních pedagogických ctností, která 
umožní odolat pokušení modloslužby 
pseudovýchovným náhražkám a zů-
stane věrná původnímu edukačnímu 
poslání, totiž člověka vy-chovávat, 
vy-vádět, vy-tahovat směrem pryč od 
všeho nelidského. (s. 69);

•  a pokud vskutku naplníte první bod 
tohoto soupisu, budete moci opravit 
i autorovo přesvědčení (s. 11–12): 
Zjišťuji, že navzdory literárně zgra-
motňujícímu úsilí českého školství, 
Komenského Labyrint téměř nikdo 
nezná. Ví se o něm, referuje se o něm 
v rámci tzv. povinné četby (proslulé 
didaktické strategii), cituje se z něj, 
ale ve skutečnosti není čten.

Ivo Jirásek

Je Komenského 
škola hrou mýtem?
Abychom se mohli dnes nechat Janem Amosem Komenským plně oslovit, je 
třeba se zamyslet nad problémem tradice vůbec. Tradice předpokládá určité 
zdůraznění minulosti, která vystupuje jako půda porozumění pro ustrojení naší 
současnosti. (Pešková, 1990, 2) Mluvíme-li o smyslu tradice, máme na mysli 
zvýraznění minulého dění, které se uzavřelo, avšak pod zorným úhlem 
současnosti může ožít v nových souvislostech.

Smysl oživování Komenského tradice 
vede bezesporu k zamyšlení nad tím, co je 
pro současnost z jeho díla uchopitelné, co 
může dnešnímu člověku napomoci orien-
tovat se v „labyrintu světa“. Zdá se, že pro 
Komenského je takovou kotvou výchovy 
a rozvoje (i dnešního) člověka apel na ná-
vrat k řádu, jenž tvoří rámec pro lidské ak-
tivity. Požadavek přirozenosti ve výchově, 
tj. výchovy přirozené proti výchově nepři-
rozené, představuje další významný apel 
naší současnosti.

Jana Uhlířová

Tradice Komenského vedla i k utvá-
ření určitých mýtů, které nejen neumož-
ňovaly plně pochopit některé autorovy 
myšlenky a jeho systém, ale dokonce za-
temňovaly i jejich obsah. Takovým mýtem 
je i představa, že škola Komenského byla 
školou naplněnou hravou činností. Střežit 
Komenského tradici předpokládá její očis-
tění od falešných nánosů, vyvracení mýtů 
a umožnění jejich plného pochopení.

Přirozenost člověka, 
jeho aktivita a životní 
zkušenost

Uzlovým bodem spojujícím Komen-
ského pedagogiku s filosofií je jeho pojetí 
lidské přirozenosti. Komenský vnímá bio-
logickou přirozenost, ale také specifiku 
lidské přirozenosti.

Podstatou charakteristiky člověka jsou 
tyto znaky: rozum, řeč a jednání, svoboda 
a svobodná vůle, schopnost jazykové ko-
munikace a tvořivost a aktivita. Komenský 
zvláště zdůrazňuje činnost. Jeho pedago-
gická zkušenost ho přivedla k povšimnutí 
si dětské touhy po činnosti, která vyplývá 
z dětské přirozenosti. Kořen je polo-

Naši učitelé nesmějí být 
podobni sloupům u cest,
jež pouze ukazují, kam 
jít, ale samy nejdou.

J.A.K.
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žen v pojetí pohybu. Pohyb v lidském svě-
tě není jen myšlení, nýbrž každá činnost, 
ať fyzická, či mentální. Pohyb je principem 
vývoje. (Čapková, 1987, 120)

Dynamika člověka je podobná dyna-
mice přírody; odlišnost lze vidět v řízenos-
ti rozumem a zejména ve svobodné vůli. 
Člověk dotváří sám sebe pomocí výchovy 
a vzdělání, které tak nabývá v celém Ko-
menského díle rozhodující postavení; člo-
věk se člověkem teprve stává, je dotvářen 
kulturou. Člověk tak musí být pěstován, 
jeho přirozenost zušlechťována. Pěstová-
ní musí být neustálé a trvalé, neboť lidský 
duch, jeho intelekt, vůle a paměť bez pod-
nětů zakrňují.

Východiskem pro výchovnou koncep-
ci opřenou o hledání řádu a odhalování 
pravdy je základní princip: promyšlená 
a organizovaná činnost. Výchova a výuka 
mu nejsou jen prostředky k dalším, vyšším 
životním cílům, nýbrž sám způsob, jak od 
nepravdy přejít k pravdě, od nicoty k bytí, 
od bloudění a zmatku k řádu a zákonitos-
ti – že výchova je velkým obratem, který 
musí člověk provést ve svém životě, aby 
byl vskutku člověkem. (Patočka, 1958, 11)

Přirozená výchova je výchova, která 
podporuje spontánní vývoj tělesné a du-
ševní přirozenosti člověka, tj. odpovídá 
vývojovým zákonitostem jedince. Výchova 
tak musí sledovat vývoj a přispívat k jeho 
uskutečňování a ne se mu stavět do cesty. 
Omnia sponte fluant absit violentia rebus. 
(Nechť všechno volně plyne, budiž násilí 
vzdáleno věcem.)

Komenský postihl význam přímého 
styku dítěte se skutečností v plné její šíři. 
Ocenil zkušenost dítěte s přírodou i lidmi, 
rozpoznal význam činnosti jako prostřed-
ku k všestrannému osobnímu zdokonalo-
vání. Přirozená výchova je harmonizována 
s procesem růstu a vývoje po celý život. 
Komenskému šlo právě o to, aby výcho-
va odpovídala celému procesu vývoje ve 
všech životních obdobích.

Hra
Hru i řešení problému hry lze nalézt ve 

všech didaktických spisech Komenského, 
tj. v Informatoriu školy mateřské, Didak-
tice, Didaktice velké, Nejnovější metodě 
jazyků, Obecné poradě o nápravě věcí lid-
ských (zvláště ve Vševýchově), ale i v pra-
cích potockých – Pansofické škole, Pravi-
dlech chování a Zákonech školy dobře 
spořádané a bezesporu i Škole hrou. Tento 
pojem má několik rovin a Komenský sám 
ho používá v různém kontextu a pracuje 
i s různým obsahem pojmu.

Komenský hru nevkládá pouze do ob-
dobí dětství, i když uznává, že hra tvoří 
dominantu dětské činnosti, ale chápe ji 
jako prostředek rozvoje všech fází lidské-
ho života. V našem textu se budeme za-
bývat jak aspektem didaktické funkce hry, 
tak i obecnou funkcí hry jako spontánní 
svobodné činnosti vůbec.

V Informatoriu školy mateřské, kla-
sické vychovatelské pomůcce pro rodiče, 
zakotvuje Komenský hru jako nezbytnou 

součást dětského života. Životní zkuše-
nost dítěte, zpočátku opřená o smyslové 
vnímání, je rozvíjena a uplatňována prá-
vě při hře. Hru totiž považoval Komenský 
pro dítě za stejně důležitou jako výživu 
a spánek. (Čapková, 1992, Uhlířová, 1992) 
Spontánní i řízený pohyb dítěte v pohybo-
vé hře slouží jako prostředek celkového 
zdravého rozvoje organismu dítěte. Jeden 
ze základních výchovných principů – prin-
cip činnosti – formuluje Komenský násle-
dovně: Děti vždy rády dělají něco: protože 
krev mladá tiše státi nemůže. (Komenský, 
1958, 313).

Komenský rozlišuje mezi činnostmi, při 
kterých lze s předměty samostatně mani-
pulovat, a mezi těmi, kdy je vhodné, aby 
rodiče činnosti předváděli a doprovázeli 
vysvětlováním. Tyto činnosti se nejvýraz-
něji rozvíjí mezi čtvrtým až šestým rokem 
věku. Jsou to přirozené aktivity pramenící 
z nadbytku sil zdravých dětí. Tyto hry jsou 
postupně usměrňovány k účelovým cílům, 
k dalším opravdovým věcem (Komenský, 
1958, 314), a tak postupně přecházejí 
v pracovní činnosti. Komenský neopomi-

nul ani vzájemné ovlivňování dětí téhož 
věku při hře: Ač chůvy a rodičové nemá-
lo dětem prospěti mohou, více však jejich 
vrstevníci, spoluděti. Dítě dítěti víc vtip 
zaostřiti a nabrousiti může než kdo jiný. 
(Komenský, 1958, 312)

Aby byla výchova funkční, je nutné 
vycházet ze stanovení cíle. Komenský po-
važuje cíl za základní kategorii. Vidí ho 
v harmonii, která umožňuje realizovat 
souzvuk člověka s přírodou, lidmi i Bo-
hem, a tím pochopení celkového obrazu 
života a světa.

Proměna školního prostředí 
v duchu hry?

Potřeba činnosti ve škole se má opírat 
o motivaci: Duch se nepřiklání nikam, kde 
nepociťuje vnadidla. (Komenský, 1964, 
210) Ve školním kontextu zastává hra 
následující roli: Konečně hra je totiž cosi 
dobrovolného a tím svobodného, kdežto 
zaměstnání vážnými věcmi má ráz nutnos-
ti a tak i nátlaku. Dále je to proto, že 

Z kurzu Ta naše lvice česká, 2014. 
foto © Richard Macků
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se všechny hry konají společně a za soupe-
ření; lidskou povahu vskutku těší soutěž, 
poněvadž i těší povaha. Konečně je to pro-
to, že lidská mysl dychtí po novosti a do 
té míry se raduje z pohledu na výsledky 
počinů, že ji těší také účastnit se her, kde 
se lze dívat na výsledky soupeření. Bude 
to tedy mít velký význam pro pobavení, 
povzbuzení a přidržení k dílu, jestliže vše-
mu, čemu se žáci učí, bude se jich učit více 
najednou. Výtěžek: cokoli se koná v nižší 
škole, nechť je hrou vloh. A toto jsou cesty 
příjemnosti. (Komenský, 1964, 213–214)

Hra je chápána jako metoda, způsob, 
jak rozvinout u dítěte soutěživost, snahu 
vyniknout, a tím se dobrat cíle. Hru je však 
možno chápat rovněž jako prostředek 
k rozvoji vrozených dispozic dítěte a jejich 
vhodnou stimulací snadněji docílit úspě-
chu.

Pojmem schola ludus, kdy scholé v řeč-
tině znamená volný čas s ludus hru, se 
nemíní vnášení hry do školy. Znamená 
to připomínku učitelům, aby toto místo 
představovalo prostředí, kde děti mohou 
pracovat v klidu a beze strachu. Komen-

ského škola má tak být místem, kde je 
osobnost rozvíjena a respektována: […] 
přicházejí sem za účelem vzdělávání duše 
lidské, a to právě v tom věku, kdy nejsou 
jen ohebné, nýbrž i křehké, jistě je třeba 
dbáti, aby se při ohýbání nezlomily a vý-
sledkem nebylo jejich vzdělání, nýbrž po-
škození. (Komenský, 1964, 340)

Definice hry v Nejnovější metodě jazy-
ků nalezneme v 25. kapitole: Hra je cvičení 
(ducha nebo těla) určené pro více jedinců, 
závodících vzájemně o nějakou hmotnou 
nebo čestnou odměnu. Vyznačuje se tím, 
že obsahuje sedm požadavků, jež způsobí, 
že hra je hrou, to je duševním potěšením. 
(Komenský, 1964, 340) Podívejme se nyní 
na jednotlivé požadavky (znaky) hry.

I. Pohyb
Komenský jej klade na první místo 

v definici hry, neboť jej spojuje s přiroze-
nou potřebou činnosti. Pohyb nerepre-
zentuje jen fyzickou polohu, ale i pohyb 
duševní – myšlení. Vše, co má člověk vy-
konávat a získávat, musí vznikat na zá-

kladě jeho vlastní činnosti, tedy pohybu. 
Činnost vychází z přirozeného sklonu na-
podobovat viděné, opakovat činnost po 
druhých. Logicky z toho vyplývá potřeba, 
aby byl ve škole vytvořen prostor pro dět-
skou aktivitu.

II. Vlastní rozhodnutí
Tento znak zdůrazňuje možnost pro-

jevit vlastní vůli, prosadit svobodu volby 
(pokládané za výlučnou zásadu člověka). 
Žádné dítě si nehraje z donucení, a pokud 
ano, vymizí potěšení. Chceme-li zachovat 
spojení potěšení při hře = potěšení z po-
hybu = potěšení z činnosti = potěšení 
z myšlení a učení, potom je třeba splnit 
podmínku, aby se toto vše dělo na zákla-
dě svobodné vůle. Kdokoli sem přijde (do 
školy), ať přijde ze svobodného rozhod-
nutí, tak jako ke hře, a cokoli zde dělá, ať 
dělá svobodně jako při hře. (Komenský, 
1964, 340)

III. Družnost
Třetím znakem je společenství, bez 

něhož by hra ztrácela sdělitelnost vnitřní 
radosti. Abychom ve škole vytvořili spon-
tánní situaci, je nutno vycházet z potřeby 
vykonávat činnost v kooperaci s druhými, 
být přítomen společné činnosti a sám se 
podílet na tvorbě školního společenství. 
Učitelé a žáci jsou trvalými tvůrci školního 
„dramatu“. Společně podle Komenského 
znamená, aby se vše odehrávalo za pří-
tomnosti všech v duchu přátelského sou-
těžení.

IV. závodění
Požadavek závodění rozšiřuje požada-

vek družnosti. Závodění chápe Komenský 
jako situaci, v níž je možno porovnávat 
své výsledky s výsledky dalších účastníků 
hry. Znamená to učit se objektivně posou-
dit a zhodnotit svůj vlastní výkon. Tento 
princip vede k rozvoji sebehodnocení, se-
beocenění, ale i schopnosti přijmout jak 
vítězství, tak i porážku.

V. Řád
Komenského sklon k systematičnosti 

se projevuje požadavkem řádu (pravidla), 
pečlivého dodržování zásad hry. Pravidla 
zdůrazňují jednotné podmínky pro všech-
ny zúčastněné, ale za předpokladu káz-
ně při dodržování daných pravidel. Řád 

poskytuje obecné zarámování v systému 
školní práce, tj. pravidelnost střídání práce 
(učení) a odpočinku (hry). 

VI. Lehkost v provozování hry
Snadnost zpočátku pramení z důrazu 

na expozici příkladů a možnosti napodo-
bování, aniž by si dítě muselo osvojit obec-
né principy pro fungování exponovaných 
jevů (pravidel). Snadnost znamená přimě-
řenost nároků vývojovým možnostem dí-
těte a žáka.

VII. Příjemný cíl
Tento požadavek dokresluje smyslu-

plnost hry jako činnosti, jejíž cíl tkví v ní 
samé, činnosti, která má vést k odpočin-
ku, relaxaci, duševnímu uvolnění. Proto 
se má v rozvrhu dne pravidelně střídat 
pracovní, tj. učební zátěž žáka a odpoči-
nek – hra. V 17. kapitole Velké didaktiky 
se objevuje požadavek, aby způsob, jímž 
se učení předkládá žákům, byl tak přitaž-
livý jako hra. Nikoli však hra sama, ta do 
vyučování nepatří.

Do centra pozornosti se dostává pří-
klad neboli názor (názorné vyučování). 
Předváděním objektů i možností zapojit 
smysly při zkoumání reálií dojde k hlubší-
mu osvojení dané skutečnosti. Statické re-
álie však nemohou demonstrovat pohyb 
a činnost. Proto Komenský doporučoval, 
aby se na vycházkách žáci setkávali s dy-
namikou přírodních jevů (zahrada, pole, 
vinice – vývoj rostlin) i se zásahy lidské 
práce (orba, setí, žně, mlácení, vinobraní).

Velmi pozitivně se jeví připomínka, 
že školní vyučování, přestože je vážnou 
záležitostí, je nutno odlehčit tím, že vná-
šíme do výuky osvěžení v podobě žertů, 
hříček, vtipů či čehokoli, co přináší do vy-
učování smích i radost. Je jasné, že škola 
sladěná z vážných i žertovných prvků musí 
být hrou ducha a tak se i jeví. (Komenský, 
1964, 344)

Cílem hry však není hrát si, tj. vykoná-
vat tuto činnost pro ni samu, ale je etapou 
k vážné činnosti, pracovní činnosti, jež 
končí přípravou na povolání.

Protože Komenský má stále na mysli 
radostnou školu, tj. školu tak lákavou jako 
hru (ne hru samotnou), hledá paralelu 
mezi hrou a školním vyučováním a klade 
si otázku, nakolik je možno nazývat 
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školu hrou. Ukazuje však na to, že hra do 
školní práce nepatří, neboť je to relaxace, 
která se odehrává mimo školu, vyučová-
ní je pak vážná záležitost, na kterou je 
však možno aplikovat některé z prvků hry 
(např. radostnost a soutěživost), aby se 
odstranily „školské robotárny“.

Smysl a funkce hry
Pojetí hry ve Velké didaktice má funkci 

přípravy pro vážné životní úkoly. Hry slou-
ží školákům k zotavení a mají být upra-
veny tak, aby živě předváděly významné 
životní situace a vytvářely určité návyky. 
Funkcí hry je odpočinek a osvěžení. Odpo-
činek je dán změnou typu činnosti – pře-
devším tělesným pohybem – a vyvážen 
duševní pohodou, jež vychází také z ob-
sahu her (samozřejmě jsou myšleny hry, 
které se odehrávají mimo vyučování). 

Systematičnost vedla Komenského 
k sestavení klasifikace her doporučených 
a zakázaných. Zakázané hry, mezi něž pa-
tří v křesťanském prostředí odsuzované 
hry hazardní (v kostky a karty), rozšiřuje 
Komenský i o zápas, šerm a plavání ve 
vodě jako neužitečné nebo nebezpečné 
(Komenský, 1960, 265). Seznam tak ne-
zahrnuje pouze hry, jež by mohly mládež 
mravně ohrozit, ale i hry, které lze podle 
Komenského považovat za nebezpečné 
pro život, pokud nejsou dostatečně zvlád-
nuty.

Hry, jak je Komenskému zřejmé, rozvíjí 
různé oblasti osobnosti člověka:

A) fyziologické (zdraví, zdatnost)
B) charakterové vlastnosti (poctivost, 

pravdomluvnost)
C) aktivitu, pohotovost, bystrost
D) rozvoj poznání, kritičnost
E) solidaritu, lidskost
Hra je činnost, jež je vykázána mimo 

zdi školy, do školy tudíž nepatří. Když na-
stane čas učení, je třeba se od hry vrátit 
do školy. (Komenský, 1960, 265)

Hry předškolních dětí a dětí mladšího 
školního věku jsou charakteristické přede-
vším tělesným pohybem více než duševní 
činností. Nesmí to být však na úkor zbož-
nosti, slušnosti a prospěchu v studiích 
moudrosti (Komenský, 1960, s. 277), ale 
spíše tomu pomáhat.

Třídění her nalezneme v Komenského 
spise Pansofická škola. Vůdčím principem 
tohoto třídění je převládající typ činnosti. 
Rozlišuje jednak hry pohybové (běh, skok, 
závodění, hru s míčem, koulí nebo kuže-
lem, hru na slepou bábu a také vycházku 
ve skupině), jednak hry stolní (sloužící 
k rozvoji myšlení – šach, i když myšlení je 
pohyb mozku, takže se stejně jedná o po-
hybovou hru).

Se zvláštním využitím hry se setkáme 
v pojednání Vzkříšené Latium. Vzkříšené 
Latium měla být školní obec, kde by účast-
níci způsobem úkolových her zastávali 
různé funkce a povolání, a tím se naučili 
latině jako modernímu jazyku. Komenský 
tu vychází ze zkušenosti, že k nejsnadněj-
šímu osvojení dovedností dochází pouhým 
užíváním. Neboť ti všichni nebudou pouze 
mluviti každý o svých věcech, nýbrž budou 
to také představovati živým jednáním. 
(Komenský, 1965, 63)

Nejen tedy motivace obsahem, ale 
i školním klimatem má posilovat chuť 
a ochotu žáka učit se. Tohoto cíle lze do-
sáhnout, podaří-li se odstranit z vyučo-
vání strach, výklad bude srozumitelný, se 
silným motivačním nábojem.

Komenského představy o dětské hře 
se odrážejí i v rytině „Dětské hry“ ve Světě 
v obrazech. Všechny vyobrazené hry jsou 
pohybového charakteru, odehrávají se 
v přírodě a jsou typicky chlapecké, jako by 
bylo naznačováno, že pro děvčata jsou hry 
venku nevhodné. Rovněž jsou zde zobra-
zeni pouze chlapci s tímto doprovodným 
textem: Chlapci si hrávají buď s hliněnými 
kuličkami, buď házejí koulí do kuželek 
nebo prohánějí pálkou kuličku skrze krou-
žek, nebo bičem honí káču, také vyfukují 
z rourky a střílejí z luku, nebo chodí na 
chůdách anebo na houpačce se rozhánějí 
a houpají. (Komenský, 1960, 364)

závěr

Na základě tradic bratrské rodinné 
výchovy, evropské humanistické tradice 
a vlastních zkušeností si byl Komenský 
plně vědom významu dětské hry z hledis-
ka individuálního i kolektivního vývoje. 
Byl však ve srovnání s bratrskou tradicí 
originálnější, neboť uvažoval o člověku 

jako celku v souvislosti s přírodní a lidskou 
duchovní skutečností. Ve hře viděl zdroj 
dětské radosti, tělesné a duševní čilosti 
a smyslových podnětů, které obohacují 
zkušenosti a znalosti dítěte. Pokládal hru 
za přirozený způsob, jak na dítě nenásilně 
působit, a přitom přirozeně rozvíjet jeho 
schopnosti. 

Uvědomil si význam pohybu, hry a čin-
nosti pro rozvoj dětského myšlení. Poža-
doval, aby vlastní praxí dětí byl povzbu-
zován jejich zájem a dychtivost úměrně 
individuálním i vývojovým možnostem 
dítěte tak, aby dětský organismus nebyl 
přetěžován.

Pokládal za nezbytné, aby dítě nevy-
růstalo izolovaně, mimo sociální skupinu. 
Podchycením činorodosti dítěte při hrách 
v dětské skupině podtrhl důležité činitele 
dětského rozvoje – zřetel k činorodosti, 
zřetel k družnosti a zřetel k celkovému 
růstu. Praktické využívání hry vedlo i ke 
schopnosti samostatného a správného 
jednání. Se zdůrazňováním významu pra-
xe pro poznání souvisel i důraz na to, co 
nejdříve vnímat celek skutečnosti a podle 
toho se mnohostranně vyvíjet a pohotově 
své poznání uplatňovat. 

Vedle rozumové výchovy a výchovy 
k práci hraje důležitou roli hra ve výchově 
etické, estetické i tělesné.

Zabýval se i jednotlivými druhy her 
(pohybové, tvořivé, úlohové, stolní, didak-
tické). Vedle toho kladl důraz i na hračky 
(přírodní materiál, miniatury předmětů 
a nástrojů, figurky, pomůcky pro pohybo-
vé hry) používané ve hře.

Přitom není z hlediska kulturně histo-
rického bez zajímavosti uvědomit si, jaké 
typy her byly realizovány a jaké hračky 
užívány dětmi v 17. století. Zvlášť poučné 
jsou v tomto smyslu rytiny Světa v obra-
zech. Řada dětských her zde zpodobených 
se přenášela jako jedna z forem lidového 
vychovatelství z jedné generace dětí na 
druhou až do současnosti.

Kromě pozitivních rysů hry si byl Ko-
menský vědom i některých negativních 
okolností her (zranění, zničení předmě-
tů, mravní závadnost některých her, styk 
s dětmi nevychovávanými ve stejné věro-
uce).

>
Z adaptačního kurzu pro PVČ TF JU, 2014.
foto © Martina Blažková
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Charakteristické rysy aplikoval i na 
školní vyučování. Má-li být učení ve ško-
le tak snadné jako hra, musí probíhat 
v ovzduší činorodé radosti, volnosti, 
spontánnosti a závodění. Proti přemíře 
verbalismu, biflování pravidel a stálého 
poučování na soudobých školách postavil 
školní metody na přirozené metodě pří-
kladu a napodobování.

Znalost charakteru dětských her a je-
jich následné srovnávání s praxí soudobých 
škol vyústilo v hledání nových, vhodněj-
ších, efektivnějších cest a metod, které by 
oprostily školu od atmosféry drsných slov 
a tělesných trestů a způsobily, aby se ško-
la stala skutečnou „dílnou lidskosti“, v níž 
budou žáci pracovat spontánně, radostně, 
při vzájemném povzbuzování a soutěžení, 
jako je tomu při hře. Hra jako činnost ne-
měla skutečně při vyučování místa, avšak 
odpočinek (a rekreace) jí byl naplněn. 
Jediný typ hry, který Komenský do školy 
připustil, bylo školní divadlo jako zvláštní 
forma hry, kdy se koncentroval pouze na 
vzdělavatelský dopad divadla. Jinou funk-
ci divadla Komenský neuznával.

Kde se tedy vzal i v učitelské populaci 
poměrně rozšířený mýtus, který se tradu-
je v nabádání: Vraťme se ke Komenského 
škole hrou? Komenský svých osm divadel-
ních her, které sám napsal pro školní di-
vadelní představení v Blatném Potoce, vy-
dal pod názvem Schola ludus. Do češtiny 
byl tento soubor přeložen buď jako Škola 
hrou, nebo Škola na jevišti. A odtud se pa-
trně traduje domněnka, že hra je Komen-
ského vzdělávací metoda uplatňovaná ve 
vyučování. Vidíme, že tento mýtus je fa-
lešný, a Komenského je třeba od falešných 
mýtů očišťovat.
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Dost jsme se při diskusích v redakci do-
hadovali (a – přiznávám – možná se i tro-
chu obávali), zda se z „učitele národů“, 
jehož ideje a náměty by k nám stále měly 
promlouvat, nestala v pedagogických 
kruzích ikona, omšelá socha giganta, na 
jehož vousatou tvář padá prach zapome-
nutí. Zda se hluboký myslitel a spisovatel 
neproměnil ze symbolu smysluplně vede-
né pedagogické práce, který může i dnes 
inspirovat, v mrtvý znak autority, o níž 
každý ví, snad dokonce i umí vyjmenovat 
některá z jeho děl, ale ve skutečnosti se 
o jeho myšlenky nezajímá, nečte je. A tak 
jsme si řekli: nejjednodušší je zeptat se. 
Sonda do sečtělosti díla J. A. Komenského 

JAK čtou J. A. K.?
Richard Macků a Ivo Jirásek

na českých vysokých školách není výzkum-
nou zprávou – není ani metodologicky 
přesná, ani nenese znaky komplexnosti. 
Přesto něco naznačuje. Co, to už nechá-
váme na vaší interpretaci. K jaké skupině 
čtenářů či nečtenářů patříte? A chtěli bys-
te přejít z „nezasvěcených“ mezi „znal-
ce“? Nic vám v tom nebrání: jenom chuť 
sáhnout po některé z knih a začíst se…

Na anketu Gymnasionu odpovědělo 
338 studentů sociálně nebo humanitně 
zaměřených oborů v Olomouci a Českých 
Budějovicích a 45 akademiků (profesorů, 
docentů a odborných asistentů) na huma-
nitně nebo sociálně zaměřených vysokých 
školách v Praze a Českých Budějovicích.

Jak moc studenti a akademici čtou J. A. K.
 množství akademici akademici studenti studenti ostatní STUDENTI AKADEMICI
 knih PdF UK TF JU PdF UP TF JU studenti CELKEM* CELKEM* VŠICHNI
      Olomouc

žádná 0 1 175 12 8 195 1 196
  0 % 6,7 % 61,8 % 27,3 % 72,7 % 57,7 % 2,2 % 51,2 %

alespoň 1 30 14 108 32 3 143 44 187
  100 % 93,3 % 38,2 % 72,7 % 27,3 % 42,3 % 97,8 % 48,8 %

celkem 30 15 283 44 11 338 45 383

*) výsledky pro všechny dotázané studenty/akademické pracovníky zobrazeny také v grafu

Nemilovat knihy zname-
ná nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost 
však znamená stávat se 
hlupákem. J.A.K.

teorie | T

 množství akademici akademici studenti studenti ostatní STUDENTI AKADEMICI
 knih PdF UK TF JU PdF UP TF JU studenti CELKEM* CELKEM* VŠICHNI
      Olomouc

vlastní ? 13 ? 9 ? 9 13 22
zájem  92,9 %  28,1 %  6,3 % 29,6 % 11,8 %

odborný 12 6 ? 19 ? 19 18 37
zájem 40,0 % 42,9 %  59,4 %  13,3 % 40,9 % 19,8 %

povinnost 2 3 ? 16 ? 16 5 21
na ZŠ/SŠ 6,7 % 21,4 %  50,0 %  11,2 % 11,36 % 11,2 %

motivace 16 0 ? 0 ? 111 16 127
neuvedena  53,3 % 0 %  0 %  77,6 % 36,4 % 67,9 %

celkem 30 14 108 32 3 143 44 187

Co je motivuje k četbě děl J. A. K.

*) výsledky pro všechny dotázané studenty/akademické pracovníky zobrazeny také v grafu
? – údaj není k dispozici
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A co vlastně čtou?
Dílo STUDENTI  AKADEMICI

Informatorium školy mateřské  29,29 43,18

Velká didaktika (Didactica magna)  11,43 56,82

Svět v obrazech (Orbis pictus)  25,71 50,00

Brána jazyků otevřená (Janua linguarum reserata)  2,14 9,09

Škola hrou (Schola ludus)  5,71 11,36

Sebrané pedagogické spisy (Opera didactica omnia)  0,00 4,55

Všeobecná porada o nápravě věcí lidských  0,71 13,64

Didactica  1,43 6,82

Poklad jazyka českého  0,00 2,27

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské  3,57 9,09

Labyrint světa a ráj srdce 44,29 68,18

pozn.: údaje uvedeny v procentech, základem pro výpočet v každé kategorii byl celkový počet čtenářů, kteří 
alespoň částečně přečetli minimálně jedno dílo.
*) výsledky pro všechny dotázané studenty/akademické pracovníky zobrazeny také v grafu

Ale někteří to nepřečtou celé…
Dílo STUDENTI  AKADEMICI 

 část celek část celek

Informatorium školy mateřské  34,38 25,00 43,18 22,73

Velká didaktika (Didactica magna)  21,88 0,00 56,82 20,45

Svět v obrazech (Orbis pictus)  25,00 9,38 50,00 18,18

Brána jazyků otevřená (Janua linguarum reserata)  9,38 0,00 9,09 4,55

Škola hrou (Schola ludus)  25,00 9,38 11,36 2,27

Sebrané pedagogické spisy (Opera didactica omnia)  0,00 0,00 4,55 2,27

Všeobecná porada o nápravě věcí lidských  3,13 0,00 13,64 9,09

Didactica  6,25 3,13 6,82 6,82

Poklad jazyka českého  0,00 0,00 2,27 0,00

Kšaft umírající matky Jednoty bratrské  15,63 6,25 9,09 6,82

Labyrint světa a ráj srdce 62,50 25,00 68,18 34,09

pozn.: údaje uvedeny v procentech, základem pro výpočet v každé kategorii byl celkový počet čtenářů, kteří 
alespoň částečně přečetli minimálně jedno dílo; zahrnuje pouze studenty JU a akademiky UK a JU, u ostatních 
respondentů nejsou tyto údaje k dispozici.

pozn.: Jedná se sumarizaci odpovědí na poměrně volně položené otázky. Výsledky tak mohou být zkresleny faktem, 
že dotazovaní na otázky odpovídali dobrovolně (např. ti, kteří se styděli za svou nesečtělost, nemusí být ve výsledcích 
zahrnuti vůbec). Více než poměr četl-nečetl je vypovídající struktura děl, která respondenti alespoň částečně četli.
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Andragogický slovník

Pouhé dva roky po prvním vydání pu-
blikace přichází její bohatší verze: namísto 
296 stran jich je 320, mnohá hesla byla při-
dána, mnohá rozšířena či aktualizována 
(přičemž cena vzrostla o pouhou dvaceti-
korunu). 

Andragogika coby teorie a praxe vzdě-
lávání (a výchovy?) dospělých se u nás roz-
víjí ve všech směrech, publikační aktivity 
nevyjímaje. Živelný růst však s sebou nese 
mnohé nepřehlednosti včetně terminolo-
gických, proto autoři přistoupili k tvorbě 
slovníku, který si klade nemalý cíl: pře-
hledně zpřístupnit nejdůležitější termíny 
andragogiky (včetně řízení lidských zdro-
jů a teorie organizace), kterých shromáž-
dili více než tisíc. Každý z nich je podán 
výkladově (resp. je podán význam, který 
u termínu vnímají autoři slovníku), násle-
dují odkazy na hesla příbuzná či souvztaž-
ná a na závěr bibliografický údaj základní 
literatury.

Nelze podat byť jenom náznakový pře-
hled všech hesel od absolutoria až po ži-
votní styl. Konec konců jenom málokdo by 
asi četl všechny strany slovníku popořadě 
jednu po druhé. Úkolem takové knihy je 
podat základní informace ve chvíli tápání, 
v čase hledání odpovědi, v momentu ztrá-
ty významu určitého termínu. Nejste-li si 
jisti rozdíly mezi facilitací, mediací a mo-
derací nebo mezi styly učení a metodami 

výuky, pak si určitě knihu zakupte. Váhá-
te-li mezi kompetencemi, dovednostmi, 
schopnostmi a kvalifikací, mezi pastorační 
výchovou a mravní výchovou, pak základ-
ní přehled a ukotvení obdržíte. Chcete-li 
si učinit jasnější představu o termínech 
používaných třeba ve vysokoškolském 
prostředí, všechny hlavní si zde bezesporu 
můžete přečíst.

Mohli bychom nalézt i drobné nesrov-
nalosti či nepropojenosti, které hodnotu 
publikace v podstatě nesnižují, jenom po-
ukazují na fakt, že žádné lidské dílo nemů-
že být naprosto dokonalé. Např. při pro-
vázání integrace a inkluze. Integrovaná 
výuka je ve slovníku podána velmi zúženě 
v podobě typu vzdělávání spojující dva 
či více předmětů nebo kurzů či témat do 
propojeného celku (s. 140), ale ani slovo 
zde nenalezneme o porozumění integra-
ci ve výchově a vzdělávání v souvislosti se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Proto 
také rozšiřující hesla odkazují na metody 
výuky a obsah vzdělávání, ale nikoliv na 
inkluzi. Inkluzivní vzdělávání pro změnu 
autoři popisují v užším významu s využí-
váním dnes již méně užívané terminologie 
zdravotně postižené děti či běžná popu-
lace (s. 139). Kupodivu u inkluze odkaz 
na integraci nalezneme (a heslo speciální 
vzdělávací potřeby, s. 257, je pak formulo-
váno zcela korektně)… Mohli bychom 

Akademici: celé vs. část díla Studenti: celé vs. část díla

část část

celé celé
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protestovat proti tvrzení u hesla kinantro-
pologie, že širší pojetí oboru je v České re-
publice spojeno s termínem pedagogická 
kinantropologie (s. 152), protože opak je 
pravdou: pedagogická kinantropologie je 
součástí obecnějšího vymezení (vedle filo-
sofických, sociologických, historických, ale 
také přírodovědně zaměřených kinantro-
pologických oborů).

Žel, z hlediska disciplíny, jíž se věnu-
je tento časopis, jsou mnohá hesla až 
tragicky nepřesná, takže nejenže svůj cíl 
(napomoci významovému ujasnění ter-
mínů) neplní, ale vysloveně smysl pojmů 
zatemňují. Příkladem mohou být zejmé-
na dvě z nich: outdoor training/trénink (s. 
202–203): Učení probíhající na základě hry 
a pohybových aktivit. Jedná se například 
o horskou turistiku, slézání skal, slaňo-
vání, kanoistiku, rafting, zorbing, plavby 
na plachetnicích a průzkum jeskyň. Cílem 
je simulovat různé situace a tak donutit 
účastníky pracující v týmech k různým 
pohybovým aktivitám. Jednotlivé situace 
představují podněty a výzvy, s nimiž se 
pracovníci setkávají při práci. To by bylo 
vskutku žalostné, kdyby cílem této me-
tody bylo nutit někoho k pohybovým ak-
tivitám. Už tolik energie bylo vrženo do 
popisu metod, jež zážitková pedagogika 
(či konkrétně outdoor management trai-
ning) používá, co je prostředkem (aktivi-
ty, ale nejenom vzpomínané sportovní či 
dobrodružné) a co je cílem. Ach jo. A také 
zkušenostní učení (s. 311), v anglické verzi 
pouze experiential learning (nikoliv edu-
cation), směřující pojetím autorů zřetelně 
k vymezení v podobě informální edukace, 
které probíhá na základě každodenních 
pracovních a jiných činností, při nichž jedi-
nec nabývá zkušeností, které se kumulují 
a různými způsoby (uvědoměle i neuvě-
doměle) využívají […]. Potíž je v tom, že 
obsah, rozsah a kvalitu produktů zkuše-
nostního učení nelze přesně ověřit. Ani 

slovo o tom, v jaké vazbě je k blízkým 
oborům outdoor či adventure education, 
v jak odlišném významu je tento pojem (či 
jeho ekvivalenty) užíván ve specificky čes-
ké podobě volnočasové pedagogiky. Ško-
da… Škoda, že si to ujasňuje mezi sebou 
stále jen skupina instruktorů, realizátorů, 
vzdělavatelů, ale širší význam a smysl zů-
stává zcela nepovšimnut pedagogickými 
teoretiky, kteří si čtou v jiných časopisech, 
kde zase (žel) zastánci tohoto proudu ne-
publikují. Tak stojí jakoby proti sobě dvě 
skupiny zájemců o pedagogické působení, 
a přestože mluví stejnými slovy, vnímají za 
nimi naprosto protikladné významy, takže 
používají takřka jiné jazyky. 

zkrátka: andragogický slovník je vel-
mi užitečná pomůcka. Jednak vám dodá 
potřebné informace (nikdo nemůže vědět 
všechno), jednak vás určitou zkratkovitostí 
podnítí i ke kritickému čtení, k vlastnímu 
přemýšlení a ke hledání informací i z ji-
ných zdrojů, abyste se nespokojili s nutnou 
úsečností a mohli získat ucelenější porozu-
mění tomu, co zrovna hledáte. A navíc vás 
povede k mnohem větší míře pozornosti 
i při jakékoliv jiné četbě: může-li se splést 
či v dílčím tématu nepřesně vyjadřovat 
i tak obrovská autorita celé pedagogiky, 
jakou zejména první ze spoluautorů zce-
la jistě jest, pak je nezbytné dávat pozor 
a důkladně uvažovat nad každým publiko-
vaným slovem. Poměřovat je jinými názory 
a vlastními zkušenostmi. Protože hloubka 
argumentů a nikoliv síla autority či počet 
oponentů rozhoduje o pravdivosti pozná-
ní – již Aristotelés věděl, že i všeobecný 
souhlas může být všeobecným omylem. 
Včetně toho, zda obor zážitková peda-
gogika (teoretiky z oblasti věd o výchově 
zavrhovaná, opovrhovaná či ignorovaná) 
opravdu existuje, nebo ne.

Ivo Jirásek
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a Jak to vidí oni?
Na stránkách Gymnasionu se setkáváme s různým pojetím toho, co je to 
zážitková pedagogika. Terminologií počínaje a příklady nejrůznějších 
zážitkových aktivit konče. Ale dlouho jsme nečetli svědectví účastníků, kteří 
za sebou mají první zkušenost se zážitkovou akcí. Snad proto, že autoři článků 
se s takovými texty běžně setkávají až při sestavování závěrečných zpráv 
z kurzů – když probírají písemnou zpětnou vazbu od účastníků. Napadlo 
nás podělit se se čtenáři Gymnasionu o svědectví tří různě starých účastnic tří 
různých zážitkových akcí. Jejich účastnickou zkušenost navíc konfrontujeme 
s náhledem akademiků, kteří naopak se zážitkovými 
kurzy nemají žádnou (nebo jen zprostředkovanou) 
zkušenost.

Iva Žlábková, 
Richard Macků

První část tohoto textu je založena na dotazování akademických pracovníků. Jak se tito 
lidé dívají na zážitkovou pedagogiku? Jaké má podle nich přednosti, jaké limity? Je zážitková 
pedagogika v něčem jiná než ostatní přístupy, do nichž máme jen laický vhled? Avizovaná 
druhá část článku pak staví na první účastnické zkušenosti se zážitkovými metodami. Jaká 
byla motivace účastníků jet na jejich první zážitkovou akci? Jakou měli představu o zážitkové 
pedagogice před kurzem a jakou po kurzu? V čem vidí přednosti a limity metod kurzů, kterých 
se účastnili? Setkali se s riziky, na která upozornili akademici?

I. Jak to vidí hodnotící
a pochybující akademici?

Zařazování zážitkových kurzů do stu-
dijních programů vysokoškolských oborů 
je na českých vysokých školách poměrně 
hojné. Mezi akademickými pracovníky, kte-
ří se podílejí na rozhodování o zařazování 
zážitkových kurzů do studijních programů, 
najdeme jak zastánce, tak „odpůrce“. V ná-
sledujícím textu představujeme pohledy tří 
akademických pracovníků: seznámíme se 
s názory doc. PaedDr. Petra Urbánka, Dr. 
(Technická univerzita v Liberci, Fakul-
ta přírodovědně-humanitní a pe-
dagogická, Katedra pedagogiky 
a psychologie), doc. PhDr. Lud-
mily Muchové, Ph.D. (Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovi-
cích, Teologická fakulta, Kate-
dra pedagogiky), a Mgr. Marie 
Najmonové (Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích, Pedagogická fakul-

ta, Katedra pedagogiky a psychologie). Jde 
o odborníky, kteří se zabývají jinými peda-
gogickými tématy, než je zážitková pedago-
gika. Zároveň se ale okrajově se zážitkovou 
pedagogikou setkávají jak prostřednictvím 
odborných publikací, tak prostřednictvím 
vlastních zkušeností a zkušeností lidí ve svém 
okolí. Někdy také nepřímo rozhodují o po-
době výuky zážitkových kurzů zařazova-

Hledejme způsob, jak by
učitelé méně učili a žáci
 víc pochopili. J.A.K.

>
Z adaptačního kurzu pro PVČ TF JU, 2014.
foto © Martina Blažková

Je červnové ráno a v každodenní hromadě e-mailových zpráv nacházím jednu, která ve 
mně vzbuzuje velkou radost, ale také rozpaky: mám převzít vedení rubriky po Petře Dra-
hanské? Ne, to přeci nejde… Vždyť Gymnasion a Petra patří k sobě. Jenže deadline pří-
spěvků je tak blízko a prosba šéfredaktora naléhavá… Tak mě tu tedy máte! A se mnou 
čtyři články, které různým způsobem i různou mírou konkrétnosti prozkoumávají, JAK to 
s těmi zážitkovými programy je.
První článek se narodil jako dvojče – zatímco první část staví na účastnické zkušenosti se 
zážitkovými metodami, jeho neskromný bratr se na metody zážitkových kurzů dívá opti-
kou pedagogů akademiků – tedy lidí, kteří nemají přímou účastnickou zkušenost. Jejich 
představa o tom, co vlastně děláme, sice vyznívá poněkud „pochroumaně“, ale je pro 
nás výzvou. Především k zamyšlení nad tím, jakou pověst s sebou naše metoda nese – na 
základě jakých informací (či dojmů) vlastně garanti oborů na vysokých školách rozhodují 
o ne/zařazení zážitkové pedagogiky do studijních programů?
Další příspěvky se už zabývají konkrétními metodickými aspekty. Jeden řeší příležitosti 
(i rizika) předcházející účastnické zkušenosti při uvádění náročnějších zážitkových her, 
druhý představuje využití zážitkových metod při práci v muzeu. Závěrečným příspěvkem 
rubriky je rozhovor o Orientačních dnech – krátkých zážitkových kurzech, jež kladou dů-
raz na rozvoj spirituální stránky žáků základních a středních škol.

JAK je základním tématem celého čísla i základní otázkou po metodě. Tak jsem zvědav, 
JAK se vám bude číst…

Richard Macků

metoda | m
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ných do studijních programů. Názory vybra-
né z rozhovorů s výše uvedenými akademiky 
mohou být inspirací jak pro diskuse o termi-
nologii, tak pro zařazování zážitkových kur-
zů do studijních programů vysokoškolských 
oborů i pro vlastní realizaci různých druhů 
kurzů, neboť dotazovaní odborníci ve svých 
odpovědích vycházejí ze svých teoretických 
a empirických poznatků vyplývajících z jejich 
odborného zaměření.

Výše zmíněných kolegů jsme se prostřed-
nictvím lidí v jejich okolí ptali na jejich zkuše-
nost se zážitkovými metodami – ať už přímou 
účastnickou, nebo zprostředkovanou. Dále 
jsme se zajímali o to, jaké výhody a nevýho-
dy v zážitkových metodách spatřují, a také 
na jejich názor na zařazení zážitkových 
metod do studijních plánů vysokých škol.

Setkání se zážitkovou pedagogikou
Všichni dotazovaní akademici se s meto-

dami výchovy zážitkem setkali – buď v roli 
účastníka, nebo zprostředkovaně (účastní-
kem byl někdo z jejich okolí). Popisované zku-
šenosti z jejich okolí nebyly vždy pozitivní. 

P. Urbánek se v odpovědi na první polo-
ženou otázku nejprve zamýšlí (jak je u aka-
demických pracovníků zvykem) nad termi-
nologií. Na otázku, zda se někdy setkal se 
zážitkovou pedagogikou, odpovídá: Podle 

všeho zcela jistě, a asi i mnohokrát, zejména 
proto, že termín „zážitková pedagogika“ je 
nadmíru vágní, dostatečně jasně nevyme-
zen, a tedy velmi modifikovatelný, zahrnuje 
obrovskou šíři variant, témat atd. Není mu 
jasné, proč se zážitková pedagogika tak vy-
čleňuje (pedagogika je přece „jen jedna“) 
a proč se v zážitkové pedagogice objevuje 
něco, co je ve výchově přítomno implicitně 
v oblasti prostředků. Zážitkovou pedagogi-
ku lze považovat „pouze“ za metodu, spe-
cifický přístup, nikoliv za oblast pedagogiky, 
doplňuje P. Urbánek.

Různí autoři si mohou fenomén zážit-
kové pedagogiky vysvětlovat jakkoliv. P. 
Urbánek v našem rozhovoru také posuzoval 
různé akce, z nichž některé bychom jen těž-
ko mohli nazvat pravými zážitkovými kurzy 
– některé hodnotil veskrze negativně, u ji-
ných vnímal rovinu cenného prožitku. Odmí-
tám ale účast na sofistikovaných (nařízených 
a povinných) kurzech typu teambuilding, 
umělého sdružování […] a intimního se ote-
vírání. […] Nemám zhola nic proti tomu, aby 
se aktivity, které se pod tento termín vágně 
zahrnují, realizovaly, a také nemám nic proti 
tomu, aby volný čas, stejně jako školní edu-
kace, byly pro frekventanty zážitkem. K zá-
žitku ve výchově a vzdělávání ale podle P. 
Urbánka nemá docházet pouze při realizaci 
zpravidla pohybových až adrenalinových 

Z kurzu Ta naše lvice česká, 2014. 
foto © Richard Macků

zážitkových aktivit s předem plánovaným 
motivačním nábojem. Zamýšlí se také nad 
přemírou zážitkových aktivit realizovaných 
v současné době ve volném čase a nad zá-
žitky, které může žákům nabídnout škola: 
Cenný pro výchovu je zážitek spojený nikoliv 
jen se zábavou, ale s prací – povinností, nut-
ností. Takový zážitek je hodnotnější, neboť 
nevyplývá z umělé situace, nýbrž z reálu. Po-
dle P. Urbánka přemíra cílených, atraktivních 
zážitků, tak jak je v současnosti servírujeme 
např. na řadě letních táborů, samotný je-
jich bonus devalvuje, neboť není vykoupen 
předchozí prací, nutnou dřinou.

M. Najmonová se k výchově zážitkem 
staví o něco smířlivěji, i ona však měla zpr-
vu určité pochybnosti. Se zážitkovou peda-
gogikou se setkala jako studentka oboru 
pedagogika, když měla možnost zúčastnit 
se adaptačního kurzu, který jí byl nabíd-
nut na počátku studia: V tu dobu jsem měla 
k podobným akcím mírně řečeno velmi re-
zervovaný vztah, takže jsem tuto nabídku 
nevyužila. Dnes se domnívá, že její postoj 
k účasti na podobných akcích měl kořeny už 
v jejím dětství, kdy jezdila na tábory – aniž 
by kolektivní hry, soutěžení a organizované 
sportování patřily k jejím oblíbeným činnos-
tem. Aktivně jsem se zúčastnila až teambuil-
dingového kurzu, který každoročně na jaře 
pořádala pro celý pedagogický sbor základ-

ní škola, na které jsem pracovala. Opět se 
jednalo o akci dobrovolnou. Z prostředků 
výchovy zážitkem zde byly zastoupeny po-
hybové aktivity, sociálně psychologické akti-
vity a společenské aktivity. Možnost poznat 
kolegy a komunikovat s nimi v situacích, kte-
ré běžně v práci nenastanou, byla v tomto 
případě pro mě velmi přínosná, a tudíž jsem 
se stala pravidelným účastníkem těchto akcí, 
uvádí M. Najmonová.

Jaké jsou výhody, nevýhody a limity 
zážitkové pedagogiky?

Při hodnocení výhod, nevýhod a limitů 
zážitkové pedagogiky se P. Urbánek zaměřil 
především na rozdíly mezi zprostředková-
ním zážitku ve škole a mimo školu. Přece je 
vždy výhodou, pokud je dítě či dospělý vzdě-
láván, kultivován prostřednictvím vlastního 
prožitku. […] Dítě např. odchází z učebny 
hudební výchovy a celý den si pobroukává 
probírané trylky z Deváté symfonie, kterou 
(„zážitkově“, tedy poslechem) probírali, těší 
se, že jakmile přijde domů, zkusí si motiv na 
piano, jestli mu to půjde… Nejde pak o to-
též, co ho nějak formuje, dále nějak moti-
vuje, kultivuje atd., tedy také o prožitek? 
Zážitková pedagogika se však, podle jeho 
soudu, zaměřuje zejména na mimoškolní ak-
tivity. Hledá atraktivní témata, a to škola tak 
snadno nemůže. 

Z adaptačního kurzu pro PVČ, TF JU.foto © 
foto © Pavel Votava
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L. Muchová si na zážitkových metodách 
všímá především práce s emocemi: Je potře-
ba dobře rozumět situaci, v níž vznikaly tyto 
způsoby práce: válečná léta, Anglie, příprava 
budoucích námořníků – válečníků. Ti lidé se 
připravovali na život ve velmi těžkých pod-
mínkách, v nichž byli opravdu jeden na dru-
hém bytostně závislí. Udělat chybu, nepo-
moci druhému, zachovat se zbaběle mohlo 
zavinit smrt všech. […] Společnost, ve které 
se zážitkové kurzy uskutečňují dnes, není vy-
stavena takovým extrémním nárokům. Pro 
dobu míru zážitková pedagogika dle L. Mu-
chové přináší poznatek, že učení není záleži-
tostí pouze našeho rozumu, ale také našich 
citů, emocí a našeho jednání. Nejde o pro-
blém určený jednotlivcům, ale učíme se ve 
společenství s ostatními lidmi a velmi záleží 
na tom, nakolik s nimi dokážeme komuniko-
vat a spolupracovat. Proto ve svém rozhovo-
ru zdůrazňuje, že při realizaci kurzů je třeba 
dobře odhadnout míru náročnosti připrave-
ných situací, a to nejen z hlediska fyzického, 
ale i psychického bezpečí. Upozorňuje také, 
že skupinový tlak může vykonat nenápadný, 
ale významný kus práce jak v kladném, tak 
i záporném slova smyslu. 

Jako příklad nedodržení psychického 
bezpečí při realizaci zážitkového kurzu uvádí 
zážitek své neteře, která se zúčastnila po-
vinné firemní teambuildingové akce: Lektoři 
účastníky v určitém okamžiku rozdělili do 
dvou družstev, která bojovala o zisk co nej-
většího počtu bodů za splnění fyzicky dosti 
náročných disciplín. Jednou z nich byl úkol 
pro všechny členy skupiny vylézt na jakousi 
plošinu v určité výšce a skočit do připravené 
zaručeně bezpečné plachty – tedy překonat 
strach v zájmu úspěchu vlastní skupiny. Upo-
zornila vedoucí, že trpí závratěmi. Ujistili ji, 
že skok je opravdu bezpečný a že je to i vý-
zva, aby se zbavila strachu z výšek. K jejímu 
údivu ji začali k výkonu velmi povzbuzovat 
i členky a členové družstva, stáli zřejmě o ví-
tězství nad svými kolegy – učiteli. Naše neteř 
tedy mohutně povzbuzovaná všemi srdna-
tě vylezla na onu plošinu a podívala se pod 
sebe. A v tu chvíli věděla, že neskočí. Hodnou 
chvíli ještě stála bezradně na plošině, potom 
už i s pláčem… Nakonec ji opravdu bezpečně 
sundali… Ještě týž den z kurzu odjela a ve 
firmě podala výpověď.

M. Najmonová se v této souvislosti za-
mýšlí nad tím, zda jsou zážitkové kurzy 
vhodné pro každého: Jistě přínosná je tato 
metoda právě u zmíněných adaptačních kur-
zů, kde se mají lidé vzájemně poznat, pro-
tože ve škole a na pracovišti k tomu není 
vždy prostor. Podle Najmonové ne každému 
člověku podobné akce vyhovují, u některých 
lidí mohou vyvolat opačný efekt: U zážitko-
vé pedagogiky platí, že nemusí vyhovovat 
každému, stejně jako ne každý pedagog 
může být zároveň „zážitkovým“ pedago-
gem. Jakékoliv zážitkové kurzy by měly fun-
govat na bázi dobrovolnosti, a to takové, že 
ten, kdo se nezúčastní, se nebude cítit, že se 
dostal mimo kolektiv, nebo kvůli tomu bude 
dokonce kolektivem odsuzován.

Kurzy zážitkové pedagogiky pro 
všechny budoucí pedagogy?

P. Urbánek by zážitkové kurzy prosa-
zoval pouze jako volitelné. Dříve, v době, 
když jsem studoval, bylo zcela samozřejmé, 
že jsme vícekrát do roka vyjížděli na nějak 
zaměřené výcvikové kurzy (letní, zimní, cyk-
listické apod.), ale také na společné brigády 
(chmel, řepa, ovoce). Žili jsme spolu jako 
studijní skupina, dobře jsme se znali a vědě-
li o sobě, pomáhali jsme si. Podle Urbánka 
o sobě studenti vlivem rozvolněnosti studia, 
honby za kredity či souběžných pracovních 
aktivit ani nevědí, neznají se, nic spolu ne-
prožívají, a v principu tak dnešní vysokoškol-
ské studium není založeno na spolupráci. 
Takže bychom teď měli uměle něco vymýš-
let, abychom tím tento zásadní nedostatek 
eliminovali? Připadá mi, že dnešní neolibe-
ralismus i v oblasti tzv. zážitkové pedagogiky 
nahrazuje něco dříve zcela přirozeného, co 
existovalo, čímsi rádoby sofistikovanějším, 
co se ale tomu ve výchovném smyslu jen vel-
mi těžko vyrovná. 

L. Muchová se ve své odpovědi zamyslela 
nad přínosem adaptačních kurzů, které jsou 
na jejím pracovišti pořádány pro studenty 1. 
ročníku. V zásadě považuje za dobré udělat 
něco pro to, aby se studenti dobře adapto-
vali na vysokoškolské studium. Pedagogové 
volného času podle ní budou určitě i ve své 
profesi potřebovat zaujmout postoj ke hře 
a k hravosti vůbec. Možná je to mým vě-

>
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kem, ale moje idea vysokoškolské kolegia-
lity je jiná. Založená daleko více na vztahu 
k vědě, k vlastnímu oboru, k jeho promýšle-
ní, ke studiu… Pak už navazuje na Urbánka, 
když tvrdí, že vysokoškolští studenti by sice 
měli vytvořit dobrou partu se smyslem pro 
spolupráci, ale dříve se toto všechno dělo 
jaksi samozřejmě, spontánně, jako výraz 
společného života, který se točil daleko více 
kolem studia. V souvislosti s organizováním 
adaptačních kurzů na začátku vysokoškol-
ského studia si L. Muchová klade zásadní 
otázku, zda je to při vší užitečnosti zážitků, 
které adaptační kurzy nabízejí, ta nejlepší 
forma, jak otevřít studentům bránu 1. roční-
ku právě vysoké školy.

M. Najmonová zdůrazňuje význam 
zážitkových kurzů zejména pro studenty 
kombinovaného studia: Zážitkové kurzy 
považuji především za dobrý prostředek 
ke stmelování kolektivu a vzájemnému 
poznání lidí i v jiných než s prací a školou 
spojených činnostech. Studenti kombino-
vaného studia nemají moc možností se vzá-
jemně poznat, protože i ve škole spolu trá-
ví velmi málo času. Kdyby měli možnost na 
začátku studia strávit společně nějaký čas, 
zúčastnit se různých společných aktivit v ji-
ném než školním prostředí, mohlo by jim to 
ještě více pomoci v další vzájemné spolupráci 
v rámci studia.

Akademické shrnutí
Kolegové akademici se v rámci svých od-

povědí zamysleli nad různými problémy spo-
jenými s použitím zážitkových metod a zdů-
raznili jak jejich možná rizika, tak i přínosy 
jejich použití. V případě zážitkových kurzů 
a jejich jednotlivých metod L. Muchová a M. 
Najmonová zdůrazňují princip dobrovolnos-
ti účasti na zážitkových kurzech a aktivitách. 
L. Muchová navíc upozorňuje na negativní 
stránku skupinové dynamiky, která může 
vést k nepřiměřenému tlaku skupiny na je-
dince, který se rozhodne určité aktivity zú-
častnit i přes svoje přesvědčení.

L. Muchová a P. Urbánek se podobným 
způsobem zamýšlejí nad „umělostí“ vy-
tvářených zážitků (P. Urbánek navíc i nad 
„atraktivností“ témat zážitkových kurzů) 
a uvažují o způsobu zprostředkování jiných 
reálných situací, které by mohly být zážit-
kovým kurzům alternativou. M. Najmonová 
pozitivní přínos zážitkových kurzů vidí pře-
devším v možnosti poznání druhých lidí pro-
střednictvím adaptačních kurzů.

Rozhovory přinesly mnoho podnětů ne-
jen k pojetí metod zážitkové pedagogiky, 
ale i k současným diskusím o terminologii zá-
žitkové pedagogiky a zážitkové pedagogice 
jako konstituované disciplíně pedagogiky.

II. Jak to vidí unavení 
a šťastní prvoúčastníci?

Na předcházejících stranách jsme se po-
kusili zprostředkovat pohled na zážitkové 
kurzy očima akademických pracovníků – ve 
dvou případech těch, kteří nemají přímou 
zkušenost s tradičně pojatým zážitkovým 
kurzem a svůj postoj k výchově zážitkem tak 
staví na různě posbíraných střípcích. Ve dru-
hé části tohoto článku bychom naopak chtěli 
přiblížit první účastnickou zkušenost se zá-
žitkovými metodami. Text vychází z osob-
ních svědectví tří různě starých účastnic 
(Lenka 40 let, Iveta 30 a Magda 15), kterým 
se až překvapivě přesně podařilo popsat, 
v čem vlastně „metoda“ zážitkových kurzů 
spočívá. Některé z respondentek šly ještě 
dál, samy odhalily limity, které s sebou zážit-
kový (či celostní) způsob výchovy nese. Ale 
popořadě.
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Před kurzem
Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla zú-

častnit fakultního kurzu pedagogiky zážit-
ku. Z kurzu jsem se vrátila nadšená, zejména 
komunikační dovednosti jsem si na kurzu 
rozvinula, začíná své vyprávění Iveta, stu-
dentka pedagogického oboru na Jihočeské 
univerzitě. Přiznává, že k zapsání předmětu 
ji motivovaly jednak kredity, ale i samot-
ný název předmětu. Později dodává, že ji 
k účasti na kurzu podnítila navíc i touha po-
znat zážitkové výchovné metody: Čtu teorii, 
louskám ozkoušené lipnické hry a jsem nad-
šená. Chci si tolik aktivit zkusit „hrát“ i vést 
ty, kteří „si hrají“! Neumím ale vést kloud-
nou reflexi a potřebuji více znalostí z psy-
chologie. Nicméně poučený účastník kurzu 
jistě není standard, se kterým by instruktoři 
mohli počítat.

Dobrým příkladem může být Magda: 
Nikdo z nás, dětí, pořádně nevěděl, co nás 
čeká. Věděli jsme jen, že budeme hrát hry, 
při kterých se budeme lépe poznávat. Sama 
jsem si říkala, proč něco takového dělat, 
když se už pět let známe? Proč bychom měli 
hrát hry, při kterých se akorát pohádáme, 
když se budeme všichni snažit vyhrát? Přesto 
se nakonec akce zúčastnila – možná proto, 
že třídenní zážitkový školní výlet pro kvintu 
chotěbořského gymnázia byla akce „tak tro-
chu povinná“.

Lenka se rozhodla získat konkrétní do-
vednost základů první pomoci a navzdory 

foto © libor lorenc
Z kurzu challenge 2014.

pochybnostem zvolila zážitkový kurz ZDr-
Sem. Z velké části ze zvědavosti, jaké metody 
vlastně zážitková pedagogika v praxi uplat-
ňuje a jaké plody přinese: Člověk navyklý 
komerční sféře a jejím úderným heslům je 
přirozeně zaskočen. Některé zvláštní zkrat-
ky nebo dokonale popisné názvy organizací 
zabývajících se zážitkovou metodou se mi 
ještě nedávno jevily jako poměrně nedůvě-
ryhodné. A stejně tak srocení dospělých lidí, 
kteří dobrovolně „hrají infantilní hry“. 

Shrneme-li situaci před kurzem, pak 
máme tu čest s jednou účastnicí motivova-
nou proniknout do tajů výchovy zážitkem, 
druhou, která vyráží spíše z povinnosti, 
a třetí, která je sice zvědavá na zážitkové 
metody, ale zatím se na ně dívá trochu s re-
zervou. Jak to bylo dál?

3 – 2 – 1… Akce!
Iveta se těší. Přestože má nastudovanou 

teorii, stejně netuší, do čeho jde. Připadá 
si jako před jejím posledním odjezdem do 
Rumunska: Člověk může jet do Karpat tře-
ba desetkrát a stejně neví, co ho tam potká. 
Stejné je i odhodlání se vyrovnat se vším, 
co přijde. Iveta popisuje zvláštní směs těše-
ní a strachu z neznámého. Její očekávání je 
velké, chce se o sobě dozvědět něco nového, 
chce alespoň tušit hranice svých možností. 
Neočekávám, že si sáhnu na dno fyzicky. 
K tomu mám vlastní aktivity. Zajímají mě 
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psychické možnosti. Jsem spíše sólový hráč 
a potřebuji samotu. Vím ale, že mě čekají 
kolektivní hry a spaní v chatkách. Bojím se 
toho. Očekávám, že mi kurz umožní sociální 
a komunikační dovednosti rozvinout. 

Magda byla hned první den kurzu pře-
kvapena. Takový program vůbec nečeka-
la. Později na kurzu zažila pravděpodobně 
první opravdovou projektovou situaci, když 
během několika hodin měla se svými spolu-
žáky vymyslet a zrealizovat interaktivní pro-
hlídku hradu Lipnice pro veřejnost. Vlastně 
jsem očekávala klasické hry, které se hrají 
na všech seznamovacích akcích, lyžařských 
kurzech, výletech apod. Nebyly to jen hry, 
při kterých by ti nejrychlejší nebo nejchy-
třejší vítězili. Šlo o aktivity, u kterých jsme 
se museli naučit pracovat jako tým – umět 
se na něčem dohodnout, zvolit si vedoucího, 
plán postupu. Každý musel vědět, jakou má 
zastávat úlohu. 

A je po všem!
I s odstupem několika měsíců si Magda 

stojí za tím, že jí program přišel nejen pro-
spěšný, ale také ji bavil. Užila jsem si aktivity 
i proto, že byly nové. Nikdo z nás je neznal, 
takže neměl náskok před ostatními. Mně sa-
motné pomohly naučit se vycházet s ostatní-
mi. Naučit se nemít jen svůj názor, ale dělat 
kompromisy. Například při hře, kdy jsem se 
s různými lidmi musela dohodnout na spo-
lečném řešení obtížné situace, nebo když 
jsme si potřebovali zvolit vedoucího skupiny 
a každý si tam představoval někoho jiného. 
Třídní učitel, který kurz objednal, se může 
radovat – tohle byl přece jeho záměr.

Lenka v souvislosti s kurzem použila sou-
sloví „spontánní úžas“: Ač jsem introvert 
a odpůrce veřejného sdílení emocí, zážitek 
jako zprostředkovatel dovednosti mě na-
prosto přesvědčil. Lenka totiž prošla vždy 
jen tradičními metodami vzdělávání, a tak 
ji překvapila nadstavba, kterou výuka zážit-
kem má: Získala jsem dojem, že na semináři 
první pomoci zážitkem nejde výhradně o vy-
pěstování ochoty a schopnosti zachránit ži-
vot či pomoci zraněnému, ale o princip mno-
hem obecnější. Podařilo se mi pochopit, že 
cílem tohoto způsobu vzdělávání je přimět 
studenta-účastníka, aby sám pochopil a sám 

našel cestu, nebo alespoň směr od sebe sama 
k předmětu studia. 

Iveta je unavená, ale šťastná. Je rozmlu-
vená, ví o sobě to, co dříve jen matně a pod-
vědomě tušila – ví, že dokáže splnit všechno, 
o co bude stát. Konečně jsem se vyrovnala 
s dvanáct let starými traumaty. Sebevědomí 
mám, že bych ho mohla rozdávat. Kurz trval 
pět dní. Jak je možné, že se tam povedlo to, 
o co se terapeuti snažili mnoho měsíců?

Po kurzu se tedy setkáváme s účastni-
cemi, které jsou veskrze spokojené. Kurz je 
bavil a mají pocit, že jim dal to, co potřebo-
valy. Lenka začíná přemýšlet, jak to všechno 
funguje…

A jak tedy zážitkové metody fungují?
Iveta považuje za důležitý fakt, že si do-

předu nastudovala teorii – mohla odhado-
vat, jak pravděpodobně bude kurz probíhat. 
Věděla jsem, co mi kurz má dát, a aktivně 
jsem to ve hrách hledala. Na kurz jsem jela 
odhodlaná zúčastnit se všech nabízených ak-
tivit na 100 % a získat z nich co nejvíc – tedy 
hrát si, ale taky pracovat a studovat. Jsem 
zvyklá o sobě přemýšlet. Celou dobu jsem 
si vedla deník, kam jsem zaznamenávala ne-
jen průběh aktivit, ale i moje pocity z nich. 
Zároveň však Iveta přiznává, že je hravý typ. 
Ráda hry vymýšlí, ale také se jich účastní. 
Není pro ni problém zcela se do hry ponořit 
a zapomenout na reálný svět. Ve hře zkouší 
nové postupy, nové strategie a nové modely 
chování. To, co se osvědčí, přenáší do reál-
ného života. Díky zmíněnému deníku si pak 
porovnávala svět prožité hry a svět reálný.

Lenka po absolvovaném kurzu věří, že 
si ze ZDrSemu vezme nejen dovednosti, ale 
i nadstavbu zážitkové metody, kterou pak 
bude moci uplatnit i v jiných odvětvích živo-
ta: Stokrát mi mohou opakovat, že čas věno-
vaný zhodnocení situace se mi vrátí v jejím 
efektivním řešení – vždycky na to zapome-
nu, když pak přijde na věc. Po absolvování 
desítek simulovaných situací na zdravotním 
semináři je to ale trochu jinak. Osahat si 
modelovou situaci, vžít se do příslušné role, 
sama v sobě si srovnávat informace a ve vý-
sledku najít vhodný postup, to je k nezapla-
cení. Obzvláště, když se to děje opakovaně 
v rámci několika dnů. Nově objevené schéma 

postupně vejde pod kůži, s každou (byť in-
scenovanou) zkušeností je mi bližší. Nakonec 
přece jen sama přijdu na řešení, a dokonce 
už ani nezapomenu předem zhodnotit situa-
ci. 

Iveta pak ještě doplňuje, že předem zna-
la prostředí střediska a dva instruktory. Díky 
tomu získala dokonalý pocit bezpečí a sta-
rala se jen o aktivity. Důležitou poznámkou 
o roli prostředí ve výchově zážitkem uzaví-
rá svou reflexi také Magda: Nejlepší na tom 
bylo, že jsme tyto aktivity neměli ve škole. 
Kurz se uskutečnil na místě, kam se spolu 
všichni jen tak nepodíváme. Ale pro náš vý-
let bylo středisko ideální a všichni budeme 
mít toto místo určitě spjaté s naším výletem 
i vším, co se tam událo.

Komentář na závěr
Kdybychom se na dojmy ze stejných kur-

zů zeptali jiných účastníků, dostali bychom 
zcela jistě jiné odpovědi. A možná by byl jiný 
i celkový dojem z tohoto článku. Ale ptali 
jsme se Lenky, Ivety a Magdy a ony odpově-
děly tak, jak je uvedeno. 

Děti a méně hloubaví jedinci mohou mít 
ze zážitkových aktivit radost, hry je můžou 
bavit, ale pedagogický výsledek bude vždy 
rozpačitý. Zážitkové kurzy mají vždy velké 
omezení, které je mimo kompetence pe-
dagoga. Účastníci sami musí chtít pracovat 
na svém rozvoji a přemýšlet o sobě. Reflexe 
může přemýšlení pomoci, ale nechtějícího 
jedince k zamyšlení nedonutí. Instruktor 
může vklad do aktivity zvýšit, ale nemůže 
ho zdvojnásobit, říká Iveta.

Osobně pro nás bylo překvapením, jak 
moc výpovědi účastníků navazují na slova 
akademiků. Říká-li jeden z nich, že život 
není jen zábava a hra, ale také práce a po-
vinnost, pak na něj nevědomky v našem 
článku reaguje Iveta, která si jela na kurz 
hrát, ale taky pracovat a studovat (srov. 
výše). Povšimněme si ale, jak malou potřebu 
měli účastníci kurzů zmiňovat se o konkrét-
ních programech, které zažili – ježdění na lo-
dích, resuscitaci a zastavování krvácení či pů-
sobivých nočních hrách. Naopak často velmi 
přesným jazykem popisují to, co se dělo na 
pozadí všech aktivit. Lenka, Iveta a Magda 
se s vámi, milí čtenáři Gymnasionu, podělily 
o výsledky vlastní reflexe části jejich života. 
Co tomu říkáte?

Plnou verzi rozhovoru s akademickými 
pracovníky naleznete na portálu www.
gymnasion.org.
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Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Svět-
lé vymalování, kterak v tom světě a věcech 
jeho všechněch nic není než matení a motá-
ní, kolotání a lopotování, mámení a šalba, 
bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho 
a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě, 
s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám 
k pravému a plnému mysli upokojení a ra-
dosti že přichází. (J. A. Komenský)

Klasická lipnická hra Labyrint světa a ráj 
srdce (detailní popis hry najdete ve druhém 
díle Zlatého fondu her) bývá uvedena tím-
to libretem: Za chvíli se narodíte do nového 
života. Záleží na vás, jaká rozhodnutí v něm 
učiníte, jaká přání máte, záleží na vás, jak 
dokážete tento svůj život naplnit. Teď jste 
ještě nezrozeni, ale už jste v ráji svého srd-
ce. Tam venku na vás čeká celý svět a tento 
svět je Labyrintem nejrůznějších zkoušek, 
překážek, ale i úspěchů a štěstí. Vždy se však 
budete vracet zpět do ráje svého srdce, kde 
jedině můžete nalézt klid, lásku, porozumě-
ní a odpovědi na všechny otázky. (Hrkal & 
Hanuš, 2002)

Tato hra je psychologicky náročná, ve 
Zlatém fondu her je označena nejvyšším 
počtem bodů právě v této oblasti. V herním 
světě účastníci procházejí celým životem od 
narození až po smrt. Vždy jednu životní de-
kádu odžívají v Labyrintu světa, kde se za-

pojují do příslušných činností vážících 
se k dané etapě života. Poté si odcházejí 
oddychnout do Ráje srdce a reflektovat zde 
svoji dosavadní životní dráhu. Cílem hry je 
dokonalá iluze a totální vtažení účastníka 
do děje. Je však nutné důsledně oddělovat 
svět herní a svět reálný, i tak zde dochází 
k působivým přenosům a účastník může vel-
mi silně prožívat svůj herní život a také svoje 
herní úmrtí. Sám jsem hru absolvoval v pozi-
ci účastníka letního kurzu v prvním ročníku 
vysoké školy. Bylo mi tehdy dvacet let a kurz 
byl mojí první zkušeností se zážitkově poja-
tým programem.

Popis vlastní účastnické zkušenosti
Jsem již ve čtvrtém deceniu života, již 

mám ženu a dítě. Užívám si života, jsem 
radostný až afektovaně veselý, přijde mi 
k smíchu, že my už máme děti. Mámo, tak 
už jsi babička, podívej se na vnoučka! Jenže 
v té době probíhá v rodině nemoc jedno-
ho z rodičů a skupinová nálada je na bodu 
mrazu. Instruktorka (v té době v roli matky) 
vystoupí z role a vyštěkne na mě, že svým 
rozjařeným přístupem kazíme hru ostatním. 
Když takhle blbnete, tak to ostatním kazí-
te! V ten okamžik nejsem schopný přepnout 
do neherního života a zážitek integruji jako 
krizi ve vztahu k vlastní matce. Trpím depre-

JAK? Labyrint světa 
a ráj srdce
JAK vstupujeme do herních rolí? JAK z nich vystupujeme? JAK s rolemi 
pracujeme na vlastních kurzech? V rozboru své účastnické a instruktorské 
zkušenosti se snažím upozornit na strukturní prvky lipnické hry Labyrint světa 
a ráj srdce, které se vážou na herní role – a to nejen z pozice účastníka, ale také 
z pozice instruktora. V závěru přidávám zamyšlení nad tím, jakou 
úlohu hraje vlastní účastnická zkušenost 
instruktora s konkrétní hrou pro její další 
kvalitní uvedení.

Jakub Svoboda

Vše na tomto světě se dá na-
pravit jen jemným teplem lásky,
poněvadž jinak je to nemožno. 

J.A.K.

sí z toho, že já sám kazím hru (herní život) 
ostatním, a to se odrazí v mém herním vzta-
hu k manželce. Přijde manželská krize a kri-
ze středního věku zároveň. Začnu ze svých 
úzkostí obviňovat manželku, protože kvůli 
ní jsem byl tak veselý, že jsem ostatním kazil 
hru. To ona může za to, že jsem se takhle 
choval! Začínám uvažovat o rozvodu, ale 
stejně se k tomu nikdy neodhodlám a doži-
ju život po boku celoživotní partnerky. Když 
umírám, jsem rád, že je tam někdo se mnou, 
že neodcházím osamocen.

Na popsané zkušenosti je jasně vidět, jak 
tenká je hranice mezi realitou a virtualitou 
(srov. Jirásek, 2007). Uprostřed hry nejde jen 
tak z ní vystoupit a zase do ní vstoupit, po-
kud má být zážitek celistvý a nemají v něm 
být umělé trhliny způsobené nechtěným 
vnějším instruktorským zásahem. V popsané 
situaci instruktorka neustála herní realitu 
a vystoupila z herní role. Pro mě (účastníka) 
bylo těžké z herní role vystoupit a zase se 
do ní vrátit, a tak jsem zážitek prostě inte-
groval do svého herního života. Zůstal jsem 
plně ponořen ve virtuální realitě hry ještě 
i v době cílené zpětné vazby (skupinové dis-
kusi), která následovala ihned po skončení 
hry. Během zpětné vazby jsem velice silně 
prožíval otázky na mou osobu i na náš man-
želský vztah. Až tehdy jsem přiznal svoje 
tajné přemýšlení o rozvodu. Vtom se na mě 
moje herní manželka obořila: Ty ses chtěl 
nechat rozvést? Nezbývá mi nic než obličej 
v dlaních. Vždyť já jsem ti nechtěl ublížit, je-
nom jsem si sám se sebou nevěděl rady.

Hra Labyrint světa a ráj srdce je pro mě 
životním zážitkem, prožil jsem si tam věci, na 
které do dneška vzpomínám, a jsem vděčný 
za tuto zkušenost, která je stále živá a vyvíjí 
se s tím, jak stárnu a prožívám další věci.

Popis vlastní instruktorské zkušenosti
Po pěti letech jsem už hru uváděl jako 

garant programu a měl jsem v té době za 
sebou několik letních i zimních kurzů v roli 
instruktora. Sám se nepodílím na dění v La-
byrintu světa, ale čekám účastníky v Ráji srd-
ce, starám se o nebožtíky, přes každého pře-
hazuji bílou plachtu a dávám mu najevo, že 
už je konec a už je čas pro to být v klidu sám 
pro sebe. Hra se nám natáhla již přes půlnoc, 
plánovaný počet herních kol jsme přešvihli. 

Ve hře zůstávají poslední účastníci, kteří již 
čekají na smrt. Zbylí instruktoři se mě snaží 
přesvědčit o tom, že další čas v Labyrintu již 
není potřeba, že stačí, když hru ukončíme. 
To mě ale nadzvedne: Všichni musí umřít! Ji-
nak to celé nedává žádný smysl! Hru tedy na-
táhneme ještě o kousek a svého zasloužené-
ho odpočinku dojdou všichni zbylí účastníci.

Ze hry totiž nejde jen tak vystoupit, jako 
by se nechumelilo – už je čas jít spát, tak to 
zkrátka zařízneme. Každý si zaslouží dojít 
od narození až ke smrti. Je to lidská výsada 
i prokletí. Takhle rozumím této hře já, mož-
ná vychází má instruktorská neodbytnost 
právě ze zkušenosti účastnické, kterou jsem 
jen těžko vstřebával.

Instruktor jako účastník a účastník 
jako instruktor

Jako člověk, který hru prožil nejprve 
v pozici účastníka, si uvědomuji důležitost 
kvalitního doznění samotné hry a jejího 
uzavření. Hra by také rozhodně neměla být 
vybírána samoúčelně pro svůj „psycho“ po-
tenciál, ale měla by respektovat a zároveň 
vytvářet dramaturgii daného kurzu. Tady 
se ale zároveň skrývá nebezpečí instrukto-
ra, který má pouze účastnickou zkušenost 
a chybí mu metodická průprava. Často jsme 
totiž svědky toho, že se účastníkům kurzů 
nějaký program prostě líbí, a tak ho někde 
jinde jednoduše zopakují – jen se svou hráč-
skou zkušeností, bez ohledu na charakter 
účastnické skupiny, možnosti dalších instruk-
torů či případné zajištění následné péče (kri-
zové intervence). Troufám si tvrdit, že takový 
způsob uvedení je mnohem nebezpečnější 
než varianta instruktora bez účastnické zku-
šenosti s danou aktivitou, ale s důkladnou 
metodickou průpravou (či zkušeností s uvá-
děním jiných podobných her). O využití edu-
kačního potenciálu takových programů pak 
může být jen těžko řeč.

Přestože bych si na první uvádění výše 
popsané hry bez předchozí vlastní účastnic-
ké zkušenosti netroufl, dnes by mi tuto zku-
šenost umožnily nahradit roky zkušeností 
s jinými, podobně psychicky náročnými pro-
gramy. Na základě instruktorské praxe vím, 
že nezbytností pro správné vyznění této hry 
je důvěra mezi instruktory a účastníky i mezi 
účastníky navzájem. Takovou důvěru mů-
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žeme očekávat až po několika dnech kurzu. 
Skupinová dynamika je přece jenom jed-
ním z hlavních aspektů v dramaturgii kurzů 
(a platí to dvojnásob u kurzů s psychicky ná-
ročnými programy).

Uzavřu tedy své zamyšlení následovně: 
Pro kvalitní a bezpečné uvedení každé hry 
(tím spíše těch s větší psychickou zátěží) je 
velmi přínosné, když mají instruktoři s da-
nou hrou vlastní účastnickou zkušenost. 
Pomůže to lépe se vcítit do specifického 
vnímání dané aktivity účastníky, kteří právě 
mohou prožívat dramatické životní události 
v rámci herního života. Pokud jste navíc ab-
solvovali alespoň základní metodickou prů-
pravu (a zároveň víte, jak se v prvním mo-
mentě postarat o případný „šrám na duši“ 
účastníka), běžte do toho! Chybí vám taková 
průprava? Rozmyslete si to a dávejte pozor, 
abyste jen nechtěli zopakovat něco hezkého 
a zajímavého, co jste sami dříve prožili. Jste 
metodicky zdatný instruktor, ale s hrou ne-
máte zkušenosti? Zeptejte se raději na zku-
šenosti někoho, kdo je má!

Labyrint světa a ráj srdce
Inscenační hra, jejímž cílem je prověření 

životních hodnot, postojů, orientace. Hrá-
či symbolicky prochází životem a v každé 
dekádě činí různá rozhodnutí. V čase mezi 
jednotlivými desetiletími uvažují nad svými 
kroky.

Úplný popis této hry je uveden v knize 
Zlatý fond her II (str. 92 v prvním vydání). 
Hra byla poprvé uvedena na kurzu In Natu-
ra 1993. Autory jsou Jana a Tomáš Ledvinovi 
a Vojtěch Svoboda.

Literatura:

• HRKAL, J., & HANUŠ, R. (2002). Zlatý fond her 
II. Praha: Portál.

• JIRÁSEK, I. (2007). Realita a virtualita 
zážitkových kurzů. Gymnasion, 7, 56–62.

• KOMENSKÝ, J. A. Labyrint světa a ráj srdce 
[online]. 2010. [cit. 2014-10-12] Praha: Městská 
knihovna v Praze. Retrieved from: http://
web2.mlp.cz/koweb/00/03/37/00/43/labyrint_
sveta_a_raj_srdce.pdf

Zažít klasika
Zážitkově vzdělávací program Po stopách Komenského představuje jednu ze 
zásadních součástí každoročních Dnů Komenského – oslav výročí narození 
Jana Amose v Uherském Brodě. Společnými silami se na jeho realizaci podílí 
Tenebrae fascarum, Muzeum J. A. Komenského v Uherském 
Brodě a Dům dětí a mládeže tamtéž. 

Petr Sedlář
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Další dědek z učebnice 
Akce je určena žákům pátých tříd zá-

kladních škol. Program využívá prvky zku-
šenostního učení, jedinečnosti historic-
kých prostor muzea, ve kterých probíhá, 
i zkušeností, které jsme při jeho realizaci 
už sesbírali. Mimo Dny Komenského jej lze 
zažít jako doprovodný program k putovní 
výstavě JAK chtěl změnit svět. Při zpra-
covávání tématu jsme kladli velký důraz 
na to, aby vzdělávací obsah (učivo) nebyl 
jen souborem dat, faktů a reálií pospojo-
vaných nějakou hrou. Nechtěli jsme, aby 
byl Komenský představen jako další dědek 
z učebnice, ale jako dobrodruh, odvážný 
a srdečný člověk milující ostatní. Jako člo-
věk, který může být příkladem. To vše tak, 
aby účastníci programu prožívali podobné 
chvíle, jaké mohl prožívat Jan před čtyřmi 
stoletími, aby si ale také odnášeli určité 
znalosti o něm, o jeho době a jeho díle. 

Poutník a učitel
Strukturně je program rozdělen do 

dvou částí, ve kterých paralelně pracuje 
vždy polovina skupiny.

Jedna část programu se věnuje Ko-
menskému jako exulantovi, poutníkovi 
a Evropanovi. Účastníci jsou konfronto-
váni s realitou nesvobody a útlaku, která 
Komenského postihla po bělohorském 
neúspěchu stavovského povstání – jen 
jim místo náboženských svobod upíráme 
svobodu volby barvy oblečení, oblíbené-
ho jídla a poslouchané muziky. Když se 
společně s Komenským rozhodnou odejít 
z vlasti, musejí se vyrovnat se skutečností, 

že odchod obnáší také opuštění lidí, věcí 
a příběhů, které je drží doma. Poznávají 
tak hrdinu programu jako muže milující-
ho svobodu, ale i vlast a bližní. Závěrečná 
pohybová aktivita pak veselým způsobem 
připomíná obrovský kus světa, který Jan 
během života zcestoval. Žáci se dozvědí 
o důležitých městech, ve kterých se zdržel, 
a „ochutnají“ také nesnadnost cestování 
barokní Evropou.

Druhá část, Škola pro děti – ne děti pro 
školu, se snaží přiblížit Komenského zá-
sadní pedagogickou péči a reformní čin-
nost, která v didaktickém ohledu změnila 
školu na dlouhá desetiletí asi nejdrama-
tičtějším způsobem. Účastníci programu 
mají za úkol nejprve ve vzduchu či při vy-
lévání z naběračky pochytat barevné líst-
ky s informacemi. Vědomostmi získanými 
v této „nalejvárně“ pak vyplňují mřížku 
testu. Po Komenského invenci obdrží brč-
ka a „výcucem“ mohou vyplnit test zno-
vu. Sami tak přicházejí na zásadní rozdíl 
ve vzdělávací koncepci před Komenského 
reformními pokusy a mohou jeho zásluhy 
docenit.

Když ti hoří dílo…
Komenský jako spisovatel je dětem 

představen v replice starodávné školní 
třídy. Zážitek z přepisování Komenského 
citátů je umocněn použitím redisper na-
máčených přímo do kalamářů škamen. 
Tyto spisy pak účastníci hry ukládají do 
knihovny, kterou během bojů třicetileté 
války obrací v polském Lešně požár na 
prach – pracně vytvořená dílka instruk-

Nikdo se nerodí pro 
sebe, všichni se rodí pro 
lidskou společnost.
 J.A.K.

labyrint světa a ráj srdce na kurzu intertouch, 2007.
foto © Zdeněk Beneš
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toři roztrhají. Účastníci pak v řízené reflexi 
srovnávají své pocity s tím, co asi prožíval 
Komenský při ztrátě ne několika minut, 
ale několika let práce. Poznávají a pojme-
novávají pak Jana jako člověka odvahy, 
trpělivosti, nezlomnosti a odhodlání. Jako 
člověka, od nějž se v tomto směru máme 
stále co učit a který nám může být vzo-
rem.

Účastníky pak s baterkami v rukou 
bereme do „hořícího Lešna“. Tam si z ně-
kolika desítek „spisů“ zastupujících různě 
životně hodnotné prvky za dramatické 
hudby a v časovém presu volí pouze pět, 
které z Lešna zachrání. Mají na výběr od 
jídla v lednici počínaje přes diamantové 
prsteny až po rodinné album nebo staré 
dopisy. Jejich volby pak stručně rozebírá-
me a zamýšlíme se nad tím, k čemu nám 
slouží a jak byly asi potřebné Komenské-
mu, kterému čas bere nejenom spisy, ale 
i rodinu, a znovu jej vidíme jako nezlom-
ného bojovníka. V této době vznikají jeho 
důležitá filosofická díla.

Labyrint a Porada
Část programu zabývající se filosofií 

je rozdělena na dvě paralelně probíhající 
aktivity. V první hledají přítomní všechno 
zlo světa – na malé lepicí lístky píší různé 
špatné věci týkající se světa, země, města 
i rodiny a lepí je na mapu, která tím pá-
dem přestává být funkční, stejně jako zlo 
na světě způsobuje jeho „nefunkčnost“. 
Při debrífinku se soustředíme na Komen-
ského vizi vypořádání se se zlem v Obecné 
poradě. Posbírané lístečky nelze přetrh-
nout jako celek, nicméně při soustředění 
se na vlastní život, jeho řízení a odstra-
ňování zla pramenícího v nás samotných 
to půjde lehce, jeden lísteček po druhém. 
Připomínáme Komenského ponaučení, že 
jsme absolutními vládci sami nad sebou, 
i že vše zlé na světě lze změnit, ale jen 
něžným teplem lásky. 

Druhá polovina žáků mezitím pomá-
há bloudit kuličkám představujícím lidské 
duše v aktivitě s balancovníkem. Balancov-
ník drží účastníci a naklánějí jej tak, aby 
všechny kuličky doputovaly tímto labyrin-
tem světa až k středovému důlku, kudy 
padají do Ráje srdce – zavěšené ponožky. 

Víc než datum narození
Při závěrečném shrnutí opakujeme 

rychlým vyvoláváním podstatné informa-
ce, které se účastníci o Komenském do-
zvěděli. Je to příjemný okamžik potvrze-
ní, že nastavené mechanismy jsou funkční, 
nebo – budeme-li sebekritičtí – jsou nej-
méně stejně funkční jako frontálně řízené 
vyučování. Na rozdíl od něj ale zaplavují 

Cíl aktivity: 
Prožití paralely mezi vlastní činností 

a obsahem Komenského spisu Labyrint 
světa a ráj srdce, rozvoj týmové spoluprá-
ce a komunikace, podpora chápání smys-
luplného života jako základního rozměru 
lidství.

Pravidla:
Balancovník drží v rukou 4–6 hrá-

čů, kterým na začátku hry vsypeme do 
rohů balancovníku 24 kuliček (skleněnek) 
s úvodním zadáním pomozte poutníkům 
Komenského labyrintu světa vyhnout se 
jeho nástrahám a dojít až do ráje srdce. 
Během dvou minut se pak tým snaží na-
kláněním balancovníku dostat co nejvíce 
kuliček do středového důlku – ponožky.

edukační propojení:
V reflexi se snažíme odhalit několik 

zajímavých paralel hry a skutečného 
světa: narážení bloudících kuliček 
do překážek v labyrintu i jedné 
do druhé; jejich zaseknutí v důl-
cích označených cedulkami s logy 
sociálních sítí, počítačových her, 
různých závislostí; rachot všeho 
tohoto dění v kontrastu s klidem 
v ráji srdce. 

Petr Sedlář vysvětluje pravidla Balancovníku. foto © z archivu autora

mladé lidi emocemi a kladou před ně pal-
čivé otázky. Ukazují jim Komenského niko-
li jako někoho vzdáleného a bručícího si 
do dlouhých fousů, ale jako muže z masa 
a kostí řešícího doopravdy zajímavé život-
ní peripetie a problémy a majícího v lásce 
svět a člověka. Lepší výstupní kompeten-
ce bychom v kurikulu páté třídy jen těžko 
pohledali.

V návaznosti na reflexi připomínáme, 
že Komenský byl kněz a jeho Labyrint vy-
práví také o způsobu vnímání věcí „tam 
nahoře“. Děti při práci s balancovníkem 
stejně jako Komenský vidí, že s dušemi 
„zaseknutých“ musí někdo pohnout, aby 
i oni dosáhli cíle své cesty, a že tak osu-
dy lidí kolem nás svým způsobem držíme 
v rukou. 

bALANCOVNÍK
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Orientační dny jsou souhrnným názvem pro tří až pětidenní adaptační a třídenní 
tematické kurzy, které jsou realizovány pro běžné školní kolektivy. 
K jejich rozvoji přispěly dva evropské projekty, které pomohly popsat obsah těchto 
kurzů v publikacích Interaktivní rozvoj klíčových kompetencí (DIS Fryšták, 2008) 
a Orientační dny pro základní školy a střední školy 
(DIS Fryšták, 2012).

Richard Macků

Očima instruktora běžných zážitkových 
akcí mají tyto kurzy jedno nesporné meto-
dické specifikum. Řada prvků totiž vychází 
ze salesiánské pedagogiky – i z rozhovoru 
je patrné, že právě pojmy „vztah“ a „duch“ 
je metodicky i obsahově odlišují od zážit-
kového mainstreamu. Přesto Orientační 
dny zůstávají organizačně i ideově zcela 
otevřené. Povídali jsme si o nich s Františ-
kem Bezděkem, ředitelem a statutárním 
zástupcem Domu Ignáce Stuchlého ve 
Fryštáku (DIS).

Kde se vzala prvotní myšlenka Orien-
tačních dnů? Narodil se tento nápad ve 
Fryštáku?

Koncepce programů pro školy v Domě 
Ignáce Stuchlého ve Fryštáku vychází z ně-
meckého projektu Orientierungstage für 
Jugendliche ze 70. let minulého století. 
Jejich konkrétní podoba staví na osobních 
zkušenostech organizátorů z několika míst 
v Německu a Rakousku. 

Nejvíce inspirace jsme našli v progra-
mech, které realizuje Aktionszentrum Be-
nediktbeuern nedaleko od Mnichova. Ve-
deni myšlenkou, že není potřeba objevovat 

Rozhovor 
s Františkem Bezděkem 
o Orientačních dnech

již objevené, jsme se dohodli na úzké spo-
lupráci a na přenosu jejich know-how do 
českého prostředí. 

Dále bylo využito dosavadních zku-
šeností v práci s mládeží v Domě Ignáce 
Stuchlého a v salesiánských střediscích mlá-
deže v celé České republice. Další silné pří-
toky jsou zkušenosti skautů a také kurzy, 
které pořádala Prázdninová škola Lipnice 
pro salesiány.

Můžete přiblížit základní cíl Orientačních 
dnů?

Cílem našich programů pro školy je 
utváření vlastního názoru mladého člově-
ka a ochoty přijmout odpovědnost za svůj 
život. Skrze společné rozhovory a zážitky 
mají žáci a studenti možnost se i jako třída 
navzájem sobě více přiblížit a lépe se po-
znat. Dochází tak k většímu zájmu o druhé-
ho, zkvalitnění vzájemných vztahů, zlepše-
ní klimatu třídy a školy. 

Bylo by možné jmenovat nějaké obecné 
principy, na kterých jsou Orientační dny 
vystavěny?

Pedagogické principy používané na 

Jak tě Bůh najde, tak 
tě soudit bude.

J.A.K.
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žadavek na zkrácení kurzu s cílem snížit 
finanční nároky na účastníka. Během krat-
ších kurzů se však nedaří naplnit všechny 
cíle. Delší kurzy – např. pětidenní – zase 
pro většinu škol nejsou reálné z hlediska 
splnění všech nároků na žáka během škol-
ního roku. 

Dramaturgie je ale také práce s tématem. 
Už jsme něco zmínili, přesto – jak to vlast-
ně je s tématy Orientačních dnů?

Zvláštností našich kurzů je, že účastní-
ci si jeho téma vybírají sami, popřípadě ve 
spolupráci s pedagogy. Tím cíleně reaguje-
me na konkrétní potřeby dané skupiny. Při 
výběru témat i při programovém skládání 
kurzu se velmi osvědčuje konzultace s tříd-
ním učitelem a výchovným poradcem nebo 
preventistou školy. Přesto máme osvědče-
né aktivity, které používáme ve větší míře. 
Nás samotné by však neuspokojily ani ne-
bavily „sériové kurzy“ podle jednoho zaži-
tého schématu, proto je každý z nich tro-
chu jiný.

V současné době nabízíme kromě 
osvědčených také nová témata, jako jsou 
vztahy, láska, přátelství, sexualita; sebepo-
znání, jedinečnost a hodnota člověka; moje 
budoucnost, co mě čeká a nemine?; touha 
po něčem větším ad.

Jaký je tedy obvyklý průběh Orientač-
ních dnů? Existují ve scénáři nějaké pevné 
body?

První den se odehrává seznámení a na-
vození důvěry mezi lektory a účastníky. 
Prostor dostává i téma kurzu – spíše se do 
něj snažíme proniknout. Na konci dne, kdy 
využíváme večerní klidnou atmosféru, po-
užíváme aktivity intelektuálně náročnější. 
Otevíráme prostor pro myšlení, tvoření ná-
zoru, přijímání a toleranci ostatních. Měl 
by to být v dramaturgické lince vrchol dne. 
Uzavíráme den, připomínáme, co se ode-
hrálo. Uzavíráme otevřené události a osvět-
lujeme vzniklá nedorozumění; vytváříme 
prostor pro sdílení vzájemných pocitů.

Orientačních dnech jsou opřeny o prvky 
preventivního výchovného systému,1 jehož 
autorem je italský kněz Giovanni Bosco.2 
Jde především o tzv. preventivní kritérium, 
které nás nutí předpokládat, že v každém 
člověku je dobro, potřeba je hledat, posílit 
a rozvíjet. Dalším principem je integrální 
rozvoj – tedy rozvoj v oblasti fyzické, psy-
chické, duševní a duchovní. Osobní vztah 
je dalším principem, který staví na hodno-
tách úcty a citu; díky tomuto přístupu se 
odbourávají obranné mechanismy na stra-
ně žáka (vychovávaného). Není až tak dů-
ležitý program a aktivity, ale osobní vztah 
k mladému člověku, který je utvářen účastí 
na programech i ve volných chvílích. Rodin-
ný duch pak znamená otevřené, přijímající 
a bezpečné prostředí. Důležitým aspektem 
je také protagonismus účastníků – mladí 
se aktivně podílejí na spoluvytváření pro-
gramů, nejsou pasivními účastníky, ale 
nositeli, původci činnosti. Nesmíme dále 
opominout skupinu s její dynamikou a také 
zaměření na „mládež na okraji“ – jedná se 
o děti a mládež, kteří jsou z různých důvo-
dů vyloučeni na okraj třídy.

A co principy dramaturgické? Přeci jen, 
Orientační dny jsou specifickou podobou 
zážitkových kurzů.

Všechny činnosti na kurzech se dějí 
v určité logické posloupnosti. Jinými slovy, 
veškerá činnost je dramaturgicky naplá-
nována tak, aby měla svoje opodstatnění 
a aby se této činnosti věnoval dostatek vy-
mezeného času. Program je postaven na 
pestrosti, střídání napětí a uvolnění, váž-
nosti s recesí. Využíváme takových celků, 
aby byl čas a prostor pro individuální vnitř-
ní zpracování zažitého tématu u účastníka, 
vymezuje se prostor pro reflexi. Nicméně 
podporujeme i změny původně naplánova-
ného scénáře kurzu, pokud je to vzhledem 
k vývoji skupiny a potřeb účastníků nutné.

Předností je, že kurz trvá tři dny, kte-
ré je možné dramaturgicky dobře rozplá-
novat. Někdy ze strany školy slýcháme po-

1 Více o preventivním systému např. FERRERO, B. (2007). Vychovávej jako Don Bosco. Portál; Pastorale 
giovanile salesiana, Editrice S.D.B., Roma 1990, 31–40.

2 Více o G. Boscovi např. životopis Jana Boska: BOSCO, T. (2004) Don Bosco. Praha: Portál; vlastní paměti 
Jana Boska: DON BOSCO. (2007). Můj život pro mladé. Praha: Portál; film Don Bosco. (2007). Bosco 
Media Centrum.
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Druhý den navazujeme na zadané 
téma, z dramaturgického hlediska se jedná 
o mírné stoupání pomyslné křivky vedoucí 
k cílové části programu. Jedná se zpravidla 
o práci ve skupinách, diskusní činnosti. Od-
poledne rádi zařazujeme fyzicky náročné 
programy zaměřené na stmelení skupiny 
při zátěžové situaci. Po odpočinku následu-
je stěžejní část práce s tématem, její zhod-
nocení a uzavření. V dramaturgické lince 

se tak dostáváme na vrchol celého kurzu. 
Účastník by měl odcházet motivován dále 
se tématem zabývat ve svém osobním ži-
votě, hledat další možnosti a cesty. Večer 
si program tvoří účastníci sami. Je nastaven 
formou výzvy a aktéři si sami volí podle své 
tvořivosti možnosti zpracování programu. 
Využíváme zde vlastní potenciál celé sku-
piny, program je již odlehčený a zábavný.

Třetí den dopoledne patří aktivitám, 

při nichž si mají účastníci uvědomit si vzác-
nosti soužití s ostatními lidmi. V této čás-
ti jde o poděkování, vyzdvižení každého 
člověka i s jeho názory, přijetí ostatních se 
všemi jejich nedostatky – dostáváme se do 
závěrečného hodnocení pobytu. 

Orientační dny jsou jednorázová záleži-
tost, nebo se jedná o seriál na sebe nava-
zujících kurzů?

Klíčovým faktorem naší spolupráce se 
školou je opakovaný kontakt se žáky bě-
hem základní školní docházky nebo studia 
na střední škole. 

Žáci během studia absolvují několik 
různě zaměřených kurzů. Prvním kontak-
tem je adaptační kurz na počátku života 
nové třídy (6. třída ZŠ nebo 1. ročník střed-
ní školy), potom v dalších ročnících absol-
vují kurzy tematicky zaměřené. Přednos-
tí opakovaných kurzů je to, že se zvyšuje 
efektivita pedagogického působení – např. 
již existují vytvořené osobní vztahy.

Od prvních Orientačních dnů uběhlo letos 
15 let. Vyvinuly se nějak kurzy během té 
doby? Přibylo oproti minulosti Orientač-
ním dnům něco nového?

Na základě zkušeností z posledních let 
jsme stanovili obecný cíl projektu Orientač-
ních dnů: Chceme společně s učiteli a žáky 
vytvořit prostor k sebepoznání a k obje-
vení spirituální (duchovní) dimenze života 
mladých lidí.

Přínosem nové podoby kurzů se staly 
prvky jako symboly, místo ztišení nebo ve-
černí impuls.

Co se za těmito prvky skrývá?
Symboly jsou různé předměty esteticky 

umístěné do prostoru kurzu. Mají zvýraz-
ňovat dané téma a účastníci jim mohou 
přiřazovat jedinečné významy. Místo ztiše-
ní jsme vytvořili proto, aby účastníci moh-
li být více „sami se sebou“. Na kruhovém 
koberci je umístěn dřevěný labyrint, svíčka, 
sbírka citátů a sešit, ve kterém se objevují 
anonymní příběhy účastníků nebo vyjád-
ření jejich aktuálního rozpoložení. Autoři 
zápisů nevědí, kdo jejich zprávy bude číst. 
Tyto příběhy slouží k povzbuzení nebo 
k uvědomění, že v těžké životní situaci není 
člověk sám. Večerní impuls může mít podo-
bu příběhu nebo zamyšlení, která jsou pre-
zentována tvořivým způsobem. Cílem 

foto © z archivu DiS Fryšták
Studenti během programu Orientačních dnů.

Studenti během programu Orientačních dnů. 
foto © z archivu DiS Fryšták

František Bezděk 
foto © z archivu DiS Fryšták



55

metoda | M

54

M | metoda

je pozitivní naladění a zvnitřnění hlavního 
tématu dne nebo kurzu.

Nakonec se můžeme dotknout podstaty 
vašich kurzů. Nazýváte je Orientační dny. 
V čem mají být „orientací“ pro účastníky 
vašich programů?

V mysli mladého člověka se objevují 
existencionální otázky spojené s hledá-
ním identity. Uvědomuje si, že je sám pro 
sebe záhadou. S vědomím vlastní svobody 
a možností si dospívající začíná uvědomo-
vat také konečnost svého života, klade si 
otázky po jeho smyslu, někdy nenachází 
důvody proč vůbec o něco usilovat nebo 
dokonce žít. 

V této situaci chceme mladému člověku 
být nablízku. Nechceme mu dávat hotovou, 
předem připravenou odpověď, nýbrž chce-
me vytvářet otevřený a bezpečný prostor, 
v němž si člověk uvědomí, že odpovědi má 
ukryté v sobě a jenom on má výsostné prá-
vo na ně přicházet a formulovat je.

Právě otázky rozlišení dobra a zla, tá-
zání se po smyslu lidské existence a výcho-
va k zodpovědnému životnímu stylu jsou 
výzvou v prostoru kurzů Orientačních dnů.

Ústřední roli pak mají instruktoři. V po-
žadavcích na ně nám nestačí „řemeslné 
zvládnutí“ nástrojů zážitkové pedagogiky. 
Je pro nás důležité, aby to byli lidé, kteří se 
jako průvodci mladých lidí také nacházejí 
na cestě hledání toho, co má v životě tr-
valou cenu a co vede k tomu, aby se lidský 
život nakonec zdařil. 

Jak tedy může instruktor vést účastníka 
k zodpovědnému životnímu postoji?

Důležitou výbavou instruktorů našich 
kurzů je preventivní výchovný systém, kte-
rý je založen na autentické výchovné lásce. 
Mladý člověk z našeho jednání cítí, že ho 
bereme vážně. 

Jaké jsou ale možnosti vyjádřit, že máme 
mladého člověka rádi? 

Dosahujeme toho tak, že instruktor 
zná a má rád ty věci, které se mladým líbí. 
Je důležité najít něco, co děti a mladé lidi 
zajímá, a na toto téma s nimi vést rovno-
cenný respektující rozhovor nebo hrát spo-
lečnou hru. 

Výchova je trvalý zápas, ale preven-
tivní systém není zápas vychovatele proti 
vychovávanému, nýbrž společný zápas na 
jedné straně s vychovávaným. Jde o spo-
lečný zápas o lepšího člověka. A chceme 
se ho účastnit i s rodiči a učiteli. Nesmíme 
dítě někam zatlačit, ale spíše ho získat pro 
spolupráci, abychom společně s ním šli za 
hodnotami.

Instruktor má laskavý, přátelský pří-
stup k dětem – tuto laskavost však střeží 
rozum. Aby se nestala manipulací, nějakým 
chorobným vztahem. Vychovatel nesmí do-
volit, aby vychovávaný byl na něm závislý. 
Musí tu být svoboda. Výchova by pak přiro-
zeně měla přejít v sebevýchovu.

Františka Bezděka se ptal Richard Mac-
ků s přispěním Andrey Schneider.

pRaxE
vedoucí rubriky: Simona Trávníčková
simona.travnickova@gmail.com 

p
foto © z archivu DiS Fryšták

Z programu Orientačních dnů.

>
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V České republice existuje řada neziskových organizací, které se zabývají 
pořádáním zážitkových kurzů, rozvojem lidí prostřednictvím zážitkové 
pedagogiky, resp. celostní výchovou, výchovou v přírodě, zkušenostním 
učením, zkušenostně reflektivním učením, prožitkovou výchovou atd. Ať už 
používané metodě říkáme jakkoli, jde ve všech případech o obdobný cíl: dobrat 
se skrze reflexi osobního prožitku zkušenosti, která je přenositelná do života. 
Pro zjednodušení budeme dále tyto akce nazývat „zážitkové kurzy“ a jejich 
organizátory pro zjednodušení obecně „instruktory“.

praxe | p

Jak a v čem se 
vzdělávají instruktoři 
zážitkových akcí?

Učit lze slovy, vycho-
vávat jen příkladem.

J.A.K.

Zážitkových kurzů se v republice po-
řádá celá řada. Gymnasion se pravidelně 
věnuje tomu, co se na zážitkových kurzech 
odehrává a proč. Tentokrát se zaměříme na 
to, kdo takové kurzy pro účastníky pořádá 
a vede. Jací jsou to lidé? Co skutečně umí 
nebo co by umět měli? Zeptali jsme se vy-
braných organizací, jak připravují své členy/
lektory/instruktory na roli instruktorů zá-
žitkových akcí. Z oslovených nám odpově-
děla Prázdninová škola Lipnice, Instruktoři 
Brno a Atmosféra.

Prázdninová škola Lipnice1

Poslání PŠL: 
Náročnými výzvami motivovat a mobilizo-
vat v člověku odvahu a tvořivost, které 
jsou nezbytné pro aktivní nabývání zkuše-
ností. 

Simona Trávníčková, 
Milan Hanuš, Vojtěch 
Benda, Šárka Kovaříková, 
Karel Štefl

Od účastníka k instruktorovi
Instruktorský nováček obvykle přijde 

do Prázdninovky tak, že tým organizátorů 
autorského kurzu nabídne jeho účastní-
kům, zda by se chtěli podílet na organizo-
vání kurzů v PŠL. Pokud o to má účastník 
zájem a je týmem ze zájemců vybrán, stává 
se elévem, tedy přesněji prvoelévem (tj. 
elévem v prvním roce jeho fungování). Pro 
první seznámení s tím, jak to v Prázdninov-
ce chodí, slouží užitečný seminář pro prvo-
elévy zvaný Prvosen.2

Druhým důležitým momentem pro 
prvoeléva je Soustředění instruktorské-
ho sboru (SIS), které se tradičně koná po-
slední listopadový víkend. Je to největší 
shromáždění všech členů PŠL. V průběhu 
víkendového setkání je na programu mj. 
i představování prvoelévů celému sboru 

1  Text o vzdělávání v PŠL vychází z textu, který sepsal Milan Hanuš, šéf Instruktorského kurzu 2015.
2  Vedle této standardní cesty ještě existuje druhá možnost, kdy zájemce nebyl vybrán týmem, ale PŠL 

je mu natolik sympatická, že se prostě přihlásí sám a zaplatí členské příspěvky. Stane se tak členem 
PŠL a může se ucházet o místo v týmu autorského kurzu a po získání praxe na nějakém kurzu se může 
ucházet o místo eléva.

pR
ax
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Nácvik novozélandské Haky, kurz Brány Sandonorika, 2014.
foto © Barbora Schwarzová

JAK na to prakticky

Praxe se tentokrát ptá na to, jak vzděláváme instruktory zážitkových akcí, jak je možné 
využít playback divadlo v zážitkovém vzdělávání a jak to dopadne, když se potká sloven-
ské neformální vzdělávání a české zážitkové vzdělávání.
Článek o vzdělávání instruktorů zážitkových akcí přináší mnohé zajímavé otázky, kterým 
se rozhodně stojí za to věnovat v budoucnu. Proč mají instruktoři konkrétní organizace 
znát a umět zrovna toto? Co přesně se instruktoři učí? Jaké znalosti a dovednosti vyža-
dujeme u instruktorů dnes s ohledem na změny ve společnosti a její rozvoj? Potřebujeme 
umět to, co bylo základem instruktorské práce v osmdesátých letech? Co se od té doby 
změnilo a proč? Je možné efektivně spolupracovat na vzdělávání instruktorů napříč or-
ganizacemi? Co se od sebe vzájemně můžeme učit? Praxe odpovědi nepřináší, jen po-
nouká k další diskusi.
Zájemci o využití divadelních forem práce na kurzech najdou inspiraci v článku o play-
back divadle. O divadle fóru, divadle v managementu a divadle utlačovaných už v Gym-
nasionu slovo padlo. Tentokrát se jedná o další divadelní formu – playback divadlo jako 
zrcadlo příběhů jeho diváků. Račte odhrnout oponu a nahlédnout do jeho zákulisí.
Praktické čtení plné momentů zamyšlení a nadšení z inspirace přeje

Simona Trávníčková
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instruktorů. To má v organizaci důležitý vý-
znam – na jedné straně instruktoři (mnoh-
dy poprvé) vezmou na vědomí novou tvář 
a současně se prvoelévové snaží dostat do 
týmu organizátorů některého autorského 
kurzu.

Elév se v průběhu let dostává do nej-
různějších týmů a v nich se učí od zkuše-
nějších. Učí se rozdílné styly uvádění pro-
gramů, různé přístupy práce s dramaturgií, 
různé způsoby vedení týmů autorských 
kurzů. Vzdělávací cesta každého eléva je 
velmi individuální. Kromě sbírání zkuše-
ností při přípravě kurzů nabízí PŠL nepra-
videlně svým členům vybrané vzdělávací 
semináře. Završením individuálního vzdě-
lávání je absolvování Instruktorského kur-
zu (dále jako IK PŠL) jako povinné součásti 
přípravy instruktora PŠL.3 Cílem IK PŠL je 
vyrovnat určité rozdíly ve vědomostech 
a dovednostech jednotlivých elévů, dát 
těmto vědomostem stejný rámec a součas-

ně podpořit identifikaci eléva se samotnou 
organizací. Jinými slovy: IK PŠL učí eléva 
určitému instruktorskému řemeslu jako ta-
kovému a současně se snaží povzbudit jeho 
motivaci, aby instruktorskou práci vykoná-
val právě v PŠL.

Instruktorský kurz
Instruktorský kurz se koná obvykle jed-

nou za dva roky. Podmínkou přijetí na IK 
PŠL je absolvování praxe na dlouhém au-
torském kurzu a získání doporučení šéfa 
tohoto kurzu, které elév musí mít nejpoz-
ději před zahájením Letní části IK PŠL. IK 
PŠL zpravidla pořádá tým sedmi zkušených 
instruktorů, kteří se na tento prestižní pro-
jekt přihlásí a jsou pro daný ročník potvr-
zeni Správní radou PŠL. Konkrétní tým vždy 
vychází ze zkušeností a obsahu předchozích 
ročníků IK PŠL, a proto je jeho obsahový 
rámec velmi podobný. Nicméně konkrétní 
provedení každého ročníku IK PŠL pocho-

pitelně závisí na specifickém složení týmu 
organizátorů. Pro lepší představu čtenáře 
níže popíšeme koncept IK PŠL 2015.

Obsah IK PŠL tedy sleduje tři vzájemně 
provázané cíle:

•  podporu osobnostního růstu eléva
•  identifikaci eléva s organizací
•  výuku instruktorského řemesla

Průběh IK PŠL
IK PŠL 2015 sestává z pěti částí:

•  Prolog (listopad 2014; 1,5 dne): úvod 
do celé problematiky, představení 
všech předmětů, lektorů, termínů 
domácích úkolů a kritérií absolutoria. 
Na konci prvního setkání má účastník-
-elév jasno o celém spektru úkolů, 
které ho čekají. Současně jsou zde 
zadány první úkoly samostudia.

•  První samostudium (listopad–únor): 
elévové plní písemné úkoly jednotli-
vých lektorů, v daných termínech je 
zasílají ke kontrole; probíhají konzul-
tace.

•  zimní část (únor 2015; 4 dny): vedle 
jiného jde o praxi v předmětu Pobyt 
v přírodě, nicméně jsou zde vazby 
také na další předměty IK PŠL (Řízení 
rizika, Programové prostředky apod.).

•  Druhé samostudium (únor–srpen): 
pokračování v plnění úkolů, které jsou 
postupně zadávány jednotlivými lek-
tory. Některé předměty jsou uzavřeny 
již před zahájením Letní části.

•  Letní část (srpen 2015; 10 dnů): 
dominantními aktivitami jsou zde 
workshopy předmětu Tvorba kurzu, 
Praktická dramaturgie a Programové 
prostředky. To vše samozřejmě v pro-
gramovém mixu přednášek, worksho-
pů a zážitkových programů.

V průběhu celého IK PŠL dochází ke 
čtverému způsobu pedagogické interakce 
mezi lektory a účastníky:

•  procvičuji (= tuto věc si přináším ze 
své nabyté zkušenosti z dřívějška 
a nyní to procvičuji prakticky)

3 To v Prázdninovce znamená stát se plnoprávnými členy organizace s hlasovacím právem. Učednická léta 
jsou tímto ukončena, a proto je sounáležitost absolventa s hodnotami a zaměřením naší organizace tak 
důležitá.

Z instruktorského kurzu Pšl, 2010.
foto © Vladimír Halada

Z instruktorského kurzu Pšl, 2012.
foto © Zdeněk Beneš
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•  učím se (= o této věci nic nevím a te-
prve v průběhu IK PŠL se o tom učím)

•  prokazuji (= tato znalost/dovednost 
je vyžadována a já prakticky dokazuji, 
že jsem ji zvládnul; jsem za to hodno-
cen)

•  účastním se (= tento program je 
třeba zažít v roli běžného účastníka, 
aby tím vznikl metodický materiál 
pro další rozbor, a/nebo jako součást 
osobnostního růstu eléva)

Stručný obsah jednotlivých předmětů
IK PŠL sestává z řady předmětů, které 

musí jeho frekventant absolvovat. V růz-
ných částech IK PŠL je kladen důraz na jiné 
předměty. Typicky například Zimní část se 
více věnuje předmětům Pobyt v přírodě, Ří-
zení rizika, částečně pak Programové pro-
středky, naopak v létě se věnuje podstatná 
pozornost předmětu Tvorba kurzu, Praktic-
ká dramaturgie, Řízení týmu apod.

Vzdělávací cíle jednotlivých předmětů, 
kterými musí absolvent projít, jsou násle-
dující:

•  tvorba kurzu: Absolvent dokáže 
pracovat s tématem kurzu, cíli kurzu 
a dramaturgií. Dokáže vytvořit stěžej-
ní programy. Na základě těchto zna-
lostí dokáže připravit propracovaný 
projekt vlastního autorského kurzu.

•  Praktická dramaturgie: Absolvent ro-
zumí práci se scénářem na samotném 
kurzu, rozumí skupinové dynamice, 
umí vést různé druhy reflexe (rozbo-
ru), umí řešit konflikty ve skupině.

•  Pobyt v přírodě: Absolvent prokáže 
znalost základních dovedností pro 
pobyt v přírodě a vedení skupiny 
v horském terénu.

•  Vedení kurzu a řízení týmu: Absolvent 
rozumí hlavním zásadám týmové prá-
ce, dokáže řídit tým. Zvládne oblast 
produkce a projektového řízení kurzu: 
ekonomicko-právní aspekty kurzu, 
finanční gramotnost při řízení kurzu, 
oblast propagace, materiál, předání 
a ukončení kurzu.

•  Řízení rizika: Absolvent rozumí princi-
pům řízení rizika a dokáže je aplikovat 
při přípravě akcí.

•  Programové prostředky: Absolvent 
rozumí různým typům programových 
prostředků, dokáže je aplikovat při 
tvorbě scénáře. Dále dokáže samo-
statně vymyslet, připravit a kvalitně 
uvést hru na kurzu.

•  Organizace: Absolvent zná hlavní 
milníky historie organizace, myšlen-
kové kořeny, na kterých PŠL stojí. 
Zná základní dokumenty organizace 
(Stanovy, Řád členství), rozumí Strate-
gickému plánu PŠL.

•  Psychologické aspekty práce in-
struktora: Absolvent má jasno ve 
své motivaci pro práci instruktora, 
zná základní poznatky a souvislosti 
z vývojové psychologie. Je si vědom 
tzv. „stínů“ práce instruktora, rozumí 
tomu, co vnáší instruktor svojí osob-
ností do dynamiky skupiny.

Absolutorium IK PŠL
Pokud na samotném IK PŠL elév získal 

zápočet ze všech 7 předmětů a získal do-
poručení od týmu IK PŠL, je mu na nejbliž-
ším SISu Správní radou udělena kvalifikace 
instruktor PŠL. Ti, kteří některý zápočet 
nezískali, se mohou v daném ročníku zú-
častnit tzv. Dne reparátů a k tomuto dni 
splnit vše, co jim chybělo. Pokud se jim to 
nepodaří, splněné úkoly a získané zápočty 
jim nepropadají, chybějící zápočty mohou 
splnit během příštího ročníku IK PŠL.

trendy a rezervy ve vzdělávání
Kromě individuálního rozvoje při práci 

v týmech autorských kurzů a intenzivního 
IK PŠL nabízí Prázdninovka svým členům čas 
od času možnost účasti na vybraných vzdě-
lávacích seminářích. Ty nejsou v současné 

době pravidelně organizovány a účast na 
nich není povinná. V současné době se při-
pravuje systém interního vzdělávání, který 
by měl zajistit možnost průběžného vzdě-
lávání pro elévy i instruktory v tématech, 
která jim pro jejich instruktorský rozvoj při-
jdou smysluplná a přínosná. Kromě vzdělá-
vání směřovaného dovnitř pořádá PŠL ote-
vřené metodické kurzy pro veřejnost, které 
jsou samozřejmě přístupné i členům PŠL. 
Jako největší rezerva vzdělávacího systému 
v PŠL je vnímán právě nedostatek průběž-
ného organizovaného vzdělávání pro elévy 
a instruktory mimo úvodního semináře Pr-
vosen a IK PŠL, který by je rozvíjel v potřeb-
ných dovednostech.

Instruktoři brno4 
Motto IS Brno: 
Vše, co můžeme udělat, je lidi inspirovat…

IS kurs
Absolvování IS kursu je nejobvyklejší způ-
sob, jak se stát Instruktorem5 v občanském 
sdružení Instruktoři Brno. IS kurs se otevírá 
každé dva roky a probíhá zhruba od září 
do června. Skládá se z řady akcí, které se 
liší co do formátu i obsahu. Na kurs nava-
zují instruktorské zkoušky, po jejichž slože-
ní se člověk stane Instruktorem. Typickým 
kursistou je aktivní člověk mezi 20–30 lety 
žijící v Brně. Na počátku kursu jich bývá 
přibližně 40, na konci zůstane aktivními In-
struktory zhruba třetina z nich.
Dříve pořádal IS kurs Špenát (výkonný or-
gán Instruktorů Brno). Posledních několik 
ročníků připravuje kurs zvláštní IK tým 
(pozn. redakce: pozor, neplést s týmem IK 
PŠL). IK tým zajišťuje obecnou organiza-
ci a přípravu některých akcí, ostatní akce 
chystají a garantují jiní členové Instruktorů 
Brno, obvykle ti, kteří mají s daným téma-
tem nejvíce zkušeností.

4 Text o vzdělávání v Instruktorech Brno vychází z textu, který sepsal Vojta Benda.
5 V úvodu článku jsme se dohodli na užívání názvu „instruktor“ pro lektory zážitkových akcí. U Instruk-

torů Brno je situace specifická, proto se v následujícím textu slovem Instruktor psaným s velkým „I“ 
myslí instruktor, který působí v rámci občanského sdružení Instruktoři Brno. Vzhledem k tradici se pro 
Instruktorský kurs používá ve slově kurs písmeno „s“ a nejčastěji se pro něj užívá spojení „IS kurs“ nebo 
prostě „kurs“. Lidé, kteří jsou za něj zodpovědní, působí v rámci takzvaného „IK týmu“. Účastníkům se 
říká „kursisti“.Z instruktorského kurzu Pšl, 2012. 

foto © Zdeněk Beneš

>
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Na rozdíl od IK PŠL, který byl popsán 
výše, představuje IS kurs běh více rozložený 
na dlouhou celoroční trať. Skládá se z řady 
jednotlivých vzdělávacích akcí, zážitkových 
akcí, seminářů a přednášek.

Průběh IS kursu
Každý IS kurs se liší. Pro názornou ilu-

straci možného obsahu IS kursu bude jako 
příklad použit poslední IS kurs, který se ko-
nal v roce 2013/2014.

Vzorný kursista, který nevynechal ani 
jedno setkání, by v rámci interního vzdělá-
vání v IS Brno prošel těmito akcemi. Jedná 
se o velké množství přednášek a víkendů, 
které jsou cíleny na rozvoj jednotlivých in-
struktorských dovedností.

•  Úvodní prodloužená víkendovka: 
Probíhala v září. Má povahu čistě 
zážitkové akce. Slouží pro stmelení 
skupiny, jako ochutnávka různých dru-
hů her a programů a také jako model 
pro další metodickou práci.

•  Úvodní přednáška: Zde zazní organi-

zační informace o průběhu IS kursu.

•  Druhá přednáška: Týká se nejzá-
kladnějšího teoretického úvodu do 
zážitkové pedagogiky.

•  První víkendovka (metodická): Víkend 
uvádění her a zpětné vazby. Kursisti si 
zkouší uvádět drobné hry a programy 
a rovnou si dávají vzájemnou zpětnou 
vazbu. Také se o zpětné vazbě, jejích 
pravidlech a různých formách dozvědí 
více od zkušenějších a zažijí si i někte-
ré hlubší programy.

•  Druhá víkendovka (outdoor víkend): 
Fyzicky nejnáročnější akce kursu. Po-
hyb v terénu, outdoorové programy, 
dílčí dovednosti (ohně, lana, orienta-
ce), důraz na získání návyků ohledně 
fyzické bezpečnosti a rizik. Přesahově 
je outdoor víkend vytěžen na násle-
dující přednášce.

•  třetí víkendovka (práce se skupinou): 
Základní informace a hlavně pojme-
novávání toho, co se děje přímo ve 
skupině samotné.

•  Přednáška Jak se dělaly Hvozdy 
a TMOU!: Pohled do kuchyně dvou 
tradičních akcí Instruktorů Brno, na 
kterých se řada kursistů vyskytla v roli 
účastníků.

•  Dramaturgická přednáška: Připravu-
je teoretický základ pro následující 
dramaturgickou víkendovku. Téma-
tem je vymýšlení akcí a jejich drama-
turgická skladba. Pracuje se s nápady, 
jejich provazováním, vznikají zárodky 
budoucích týmů i akcí.

•  zdravopřednáška a zdravovíkend: 
Proběhly před Vánoci. Zážitkově 
podaná první pomoc včetně řady 
simulací.

•  Přednáška o byrokracii: Přednáška 
o právních a ekonomických aspektech 
akcí.

•  „Malá“ burza nápadů: Zde se pokra-
čovalo v rozpracovávání zárodků akcí 
z dramaturgické víkendovky. Některé 
z nich pak byly prezentovány i na „vel-
ké“ burze nápadů, které už se vedle 

kursistů účastnila také celá instruktor-
ská komunita.

•  zimní prázdninovka: Konala se 
v únoru. Měla opět povahu zážitkové 
akce s metodickým přesahem, který 
zajišťovaly dvě přednášky, jedna před 
a druhá po vlastní akci. Jedná se o po-
myslný vrchol kursu.

•  Přednáška o bezpečnosti na akcích.

•  Přednáška o logistice a vaření.

•  Víkendovka Hitech: Akce zaměřená na 
používání moderních vychytávek (vysí-
lačky, GPS) a orientaci (mapa, orien-

• tační běh, rádiový orientační běh). 
Poslední akcí byla voda, kdy se sjížděla 
řeka Salza v Rakousku.

Kromě všech výše uvedených akcí, kte-
ré kursistům připravovali „staří“ Instruk-
toři, vznikly také akce kursistů samotných. 
Na podzim kursistický tým pořádal noční 
městskou hru v rámci většího projektu hry 
Assassin. Na jaře pak proběhlo plachtění 
na jachtách na Balatonu a kratší kurs Do 
Ztracena. Jednotlivě se kursisti zapo-

Z instruktorského kurzu o. s.instruktorů Brno, 2013.

foto © z archivu instruktoři Brno
Z instruktorského kurzu o. s. instruktorů Brno, 2013.foto © z archivu instruktoři Brno
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jovali i do organizování řady dalších akcí 
a projektů vznikajících pod hlavičkou In-
struktorů Brno.

Absolutorium IS kursu
Na závěrečném víkendu IS kursu pro-

běhly zkoušky, které se skládají ze tří ob-
lastí (outdoor, zdravověda a dramaturgie). 
Aby kursista mohl jít ke zkoušce, musí 
mít absolvované příslušné víkendovky. Ke 
zkoušce z dramaturgie se také předkládá 
itinerář akce.

Úspěšné složení zkoušek ještě samo 
o sobě nestačí k tomu, aby se kursista stal 
Instruktorem. Musí mít ještě splněnou pra-
xi v rozsahu jednoho odpoledního nebo 
večerního programu a jedné víkendovky. 
Pokud splní i toto, získá takzvané barevné 
tričko, je z něj Instruktor a může garanto-
vat akce menšího rozsahu.

Kromě trička barevného existuje tričko 
černé, na které je potřeba praxe v rozsahu 
prázdninovky a není nárokové, ale uděluje 
se jen nejzkušenějším. Ti, kdo mají černé 
tričko, pak mohou garantovat jakoukoliv 
instruktorskou akci.

Jaký je absolvent IS kursu?
Je akční. To ho sice nikdo cíleně neučil, 

ale je to obvyklý vedlejší produkt kursu. 
Umí nápad rozpracovat do akce, která má 
dramaturgii, ví, co chce akcí dosáhnout. 
Umí poskládat program tak, aby působil 
žádaným směrem. Umí domyslet logisti-
ku akce, sehnat materiál, mít na zřeteli 
bezpečnost, ví, jak poskytnout první po-
moc. Na akci umí uvést hru nebo program 
a uzavřít je v rámci reflexe. Umí sledovat 
skupinu, všímat si jejího vývoje a reagovat 
na něj. Je si vědom svých fyzických limitů. 
A pokud cokoliv z výše uvedeného neumí 
dostatečně, což se může stát, tak ví, na 
koho se obrátit, komu zavolat o radu nebo 
o pomoc.

trendy a rezervy ve vzdělávání v IS brno
Při pohledu do historie a srovnání po-

sledního IS kursu s těmi předchozími se 
objevuje trend dělat méně metodických 

akcí a dávat větší prostor praxi kursistů. Již 
z předloženého harmonogramu IS kursu 
vyplývá, že je hodně časově náročný, což 
vede k únavě kursistů i organizátorů. Hod-
ně kursistů také v průběhu kursu odpadne 
a nepokračuje (ze 40 jej dokončí přibližně 
třetina).

Absolvováním IS kursu možnosti rozví-
jet se v rámci Instruktorů nekončí. Čas od 
času se pořádají vzdělávací akce na různá 
témata otevřené směrem dovnitř komunity.

Atmosféra
Poslání: 
Připravovat zážitky pro rozvoj jednotlivců
a skupin, vytvářet tak atmosféru k osobní-
mu růstu sebe i ostatních.

Vzdělávací systém 

v Atmosféře6 

V prvních dvou 
letech se spolek za-
měřoval pouze na lanové 
programy pro základní školy. 
V roce 2004/2005 proběhl první 
vzdělávací cyklus s názvem Instruktoři 
Zlín. Vytvořila se pevná základna stálých 
instruktorů, a spolek tak mohl rozšířit svo-
je aktivity o školní výlety a adaptační kur-
zy, které nabízel základním a středním ško-
lám. Stanovily se standardy vzdělání pro 
šéfinstruktory. Každý šéfinstruktor musel 
mít od tohoto okamžiku splněný vzděláva-
cí cyklus Instruktor zážitkové pedagogiky, 
absolvovat zdravotnický kurz Červeného 
kříže a kurz nízkých lanových překážek. 
V roce 2010 proběhl druhý vzdělávací cy-
klus Instruktor zážitkové pedagogiky pro 
již druhou generaci instruktorů Atmosféra 
z. s. Na jaře roku 2014 proběhlo navazující 
akreditované vzdělávání pro druhou ge-
neraci instruktorů, díky němuž se mohli 
účastníci stát již plnohodnotnými šéfin-
struktory zážitkových kurzů, které spolek 

6 Text o Atmosféře vychází z textu, který sepsala Šárka Kovaříková a Karel Štefl, předseda spolku. 
Atmosféra z. s. je nestátní neziskovou organizací fungující ve Zlínském kraji již od roku 2003. Páteří 
Atmosféry jsou seznamovací a adaptační pobyty určené studentům základních, středních a vysokých 
škol. Náplní těchto pobytů je seznámení se, budování dobrých vztahů, týmová spolupráce, dovednost 
vzájemné komunikace, nastavení pozitivního směřování skupinové dynamiky. Svými programy se spolek 
podílí na prevenci sociálně-patologických jevů u mládeže a napomáhá školám při plnění širšího vzdělá-
vacího programu.

pravidelně pořádá. V současné chvíli při-
pravují další akreditované vzdělávání pro 
již třetí generaci nově příchozích instruk-
torů.

Od eléva k instruktorovi
O činnosti spolku jsou informováni 

účastnící přímo na adaptačních kurzech 
či školních výletech. Na základě toho se 
přihlásí nadšenci, které práce organizace 
zaujala a rádi by se k ní přidali. Pro nově 
příchozí skupinu bylo v roce 2013 organi-
zováno víkendové setkání s připraveným 
programem a snaha motivovat je k dalšímu 
rozvoji pokračuje.

Celková koncepce vzdělávání se v At-
mosféře odvíjí od určených požadavků, 
které musí splnit člen spolku podle toho, 
na jaké pozici se chce na kurzech realizo-
vat. Vzdělávání je rozděleno na dvě úrov-

ně. Nově příchozí dobrovolníci bez ja-
kýchkoli zkušeností jsou zpočátku 

na pozici tzv. elévů – pomocní-
ků, kteří dále mohou dle 

svého nadšení a pře-
svědčení projít cyk-

lem akreditovaného 
vzdělání. Tento cyk-

lus zahrnuje násle-
dující témata:

>
foto © z archivu DiS Fryšták
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•  hra v zážitkové pedagogice

•  osobnost instruktora

•  myšlenkové základy a historie zážitko-
vé pedagogiky

•  motivace

•  pedagogicko-psychologické základy

•  cílená zpětná vazba

•  skupinová dynamika

•  dramaturgie a cílování

Tyto oblasti organizace převzala pro-
střednictvím svého předsedy Karla Štefla 
ze vzdělávání o.s. Hnutí GO! (které čerpalo 
velmi pravděpodobně ze zkušeností PŠL), 
kde jistou dobu také působil. Témata jsou 
včleněna do 4 víkendů a cyklus je uzavřen 
teoretickou zkouškou z témat přednáše-
ných na seminářích. Jakmile elév úspěšně 
složí tuto teoretickou zkoušku a získá dvě 
doporučení od dvou různých šéfinstrukto-
rů přímo z kurzu, splnil pravidla pro pře-
chod z eléva na instruktora.

Od instruktora k šéfinstruktorovi
Pokud se instruktor rozhodne po určité 

době postoupit a vzít na sebe odpovědnost 
šéfinstruktora, čeká ho několik kroků. Je 
potřeba přihlásit se do tzv. šéfinstruktor-
ské přípravky, účastnit se minimálně dvou 
kurzů v pozici instruktora a získat alespoň 
jedno doporučení na roli zkušebního šéfin-
struktora. Dále je potřeba, aby se tři tutoři 
shodli na tom, že daný instruktor v příprav-
ce má již takové dovednosti a znalosti, aby 
se mohl šéfinstruktorem opravdu stát.

Dalším krokem je rozšíření vzdělání 
v tématech:

•  organizace kurzu

•  cílená zpětná vazba II.

•  dramaturgie a cílování II.

•  risk management

•  práce s problémovými jedinci v kolektivu

Celý cyklus probíhá v rámci dvou víken-
dů a je zakončen prezentováním vlastního 
projektu, ve kterém instruktoři obhajují 
svůj návrh zážitkového kurzu. V návrhu 

Z instruktorského kurzu instruktorů Brno, 2014.
foto © z archivu o.s. instruktoři Brno

Z instruktorského kurzu Atmosféry.

foto © z archivu o.s. Atmosféra

musí být obsažena část logistická (místo, 
doprava, personální zajištění apod.), fi-
nanční (sestavení rozpočtu), programo-
vá (sestavení programu vzhledem k cílo-
vé skupině, dramaturgie, vhodné téma 
apod.). Lektoři zmíněných seminářů jsou 
interní, ale také externí osoby mající se zá-
žitkovou pedagogikou bohaté zkušenosti 
ať už přímo z Atmosféry, z. s., nebo z jiných 
organizací – např. členové PŠL a Hnutí GO! 
Externí lektory si Atmosféra, z. s., zve ráda 
a často (pokud je dokáže zaplatit), jelikož si 
váží nových pohledů a zkušeností ze světa 
zážitkové pedagogiky. Oba vzdělávací cyk-
ly na sebe navazují a opakují se podle po-
třeby organizace jednou za dva až tři roky.

Rezervy ve vzdělávání v Atmosféře
Jako problematický je vnímán nábor 

nových instruktorů. Dochází k němu nepra-
videlně a zájemci mají velmi různou úroveň 
znalostí, zkušeností a dovedností. Dalším 
problémem je klasicky motivace čekatelů 
na instruktory. V průběhu cyklu přípravy 

jich velké procento odpadne. Jedná se asi 
o 40–50 % z těch, kteří na začátku projeví 
zájem o spolupráci. O to víc je nutné dbát 
již ze začátku na srozumitelnou komunika-
ci nastavených pravidel tak, aby je účastníci 
chápali.

Srovnání systémů 
vzdělávání?

Ze srovnání jednotlivých systémů vzdě-
lávání vyplývá, že mají mnoho společného. 
Všechny kladou na své účastníky vysoké ča-
sové nároky, všechny se snaží své účastníky 
nejen testovat, ale především jim dát pro-
stor pro rozvoj jejich znalostí a dovedností. 
Je tedy zřejmé, že konkrétní srovnání vzdě-
lávacích systémů není v tuto chvíli možné 
učinit. Neznáme konkrétní vzdělávací cíle 
jednotlivých vzdělávacích akcí, neznáme 
zpětné vazby účastníků jednotlivých in-
struktorských kurzů, ani teď nedokážeme 
porovnat jejich skutečně nabyté znalosti 
a dovednosti.
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Keď sa stretlo 
dobro s dobrom

Myšlienka vytvoriť kurz, ktorý by sa 
venoval skúmaniu týchto dvoch svetov, 
vznikla pred dvoma rokmi na stretnutí čes-
kých školiteľov programu Mládež v akcii 
(dnes už Erasmus+). V tomto programe sa 
pracuje na rozvoji neformálneho vzdeláva-
nia, a to najmä jednej z jeho konkrétnych 
foriem, ktorú na Slovensku nazývame ne-
formálne vzdelávanie v práci s mládežou.1 
A keďže ide o medzinárodný program Eu-
rópskej únie zameraný na mladých ľudí, je 
táto forma vo všetkých krajinách EÚ veľmi 
podobná. Rozdiel je však v tom, ako veľmi 
je kde rozšírená. Či zostala skôr v kontexte 
programov a projektov spomínaného pro-
gramu, alebo sa rozšírila do bežnej praxe, 
alebo sa dokonca zakotvila v legislatíve či 
sa učí na univerzitách. 

A v tomto je rozdiel aj medzi českou 
a slovenskou realitou. V Česku sa od se-
demdesiatych rokov rozvíja vo veľkej miere 
zážitkové vzdelávanie, ktoré pred rokmi 
povýšilo na vedu, teda zážitkovú pedago-
giku, a učí sa na množstve fakúlt po celej 
krajine. A neformálne vzdelávanie v práci 

s mládežou sa rozvíja 
v menšom, v rámci spo-
mínaných medzinárod-
ných programov2 prostredníctvom tímov 
ľudí a organizácií, ktorí v nich pôsobia, 
respektíve v inom smere, aby sa oficiálne 
uznávali kvalifikácie získané vďaka pôsobe-
niu v mládežníckom sektore v previazaní na 
národnú sústavu kvalifikácií. Na Slovensku 
je to skôr naopak. Organizácií hlásiacich 
sa primárne k zážitkovému vzdelávaniu 
je zopár a omnoho väčší priestor dostáva 
v posledných rokoch neformálne vzdelá-
vanie v práci s mládežou3 ako priestor pre 
nadobúdanie kompetencií potrebných pre 
uplatnenie sa v živote. Deje sa tak aj vďaka 
silnej podpore IUVENTY – Slovenského 
inštitútu mládeže na národnej úrovni. 
A keďže tím, ktorý sa dal dokopy (Monika 
Novosádová, Štefan Schwarc, Tomáš Pe-
šek), má prsty v oboch krajinách a v oboch 
paralelných svetoch, začali sme vyvíjať 
česko-slovenský kurz, ktorý nakoniec do-
stal príznačný názov inšpirovaný Nekoneč-
ným príbehom – Brány Sandonorika. 

1 Takéto vymedzenie preto, aby sme jednak priblížili kontext – zameriava sa najmä na rozvoj mladých ľudí 
mimo času stráveného v škole –, a jednak aby sme sa vymedzili voči jeho iným formám, keďže nefor-
málne vzdelávanie je širší pojem a zahrňuje viacero foriem a prístupov.

2 Pred Mládež v akcii a Erasmus+ od roku 1998 ešte programy Mládež pre Európu a Mládež.
3 Viac v PEŠEK, L. (2014). Neformálne vzdelávanie v práci s mládežou na Slovensku alebo Ako sa darí 

blízkemu príbuznému zážitkovej pedagogiky. Gymnasion, 8(1), 49–56.

Čo sa stane, keď sa stretne dobro so zlom, vieme z množstva rozprávok 
a príbehov, ale čo sa stane, keď sa dobro stretne s iným druhom dobra? Keď 
sa stretnú dva svety, ktoré je niekedy ťažké rozlíšiť, možno i preto, že fungujú 
popri sebe skôr paralelne? Tak ako Bastien otvára knihu Nekonečného príbehu 
a prostredníctvom Atreja vstupuje do paralelného sveta, aj my sme sa vydali 
na cestu hľadania. Jeden zo svetov je trochu reálnejší a pragmatickejší, svet 
neformálneho vzdelávania, a druhý, fantastickejší a dobrodružnejší, svet 
zážitkového vzdelávania. A najviac nás zaujímalo, čím sa od seba líšia a čím sa 
môžu vzájomne obohatiť.

Co z úst vypustíš, 
šesti koňmi toho 
nevtáhneš.

J.A.K.

Můžeme porovnávat jen oblasti vzdě-
lávání, kam jednotlivé organizace míří. Ty 
společné jsou následující:

•  dramaturgie

•  hra

•  zpětná vazba

•  práce se skupinou

•  risk management

•  zdravotní seminář

Potěšující je, že se mezi nimi objevuje 
kromě klasických témat i risk management.

IS kurs je časově velmi náročný a plný 
akcí, které jeho frekventanti navštěvují. 
Instruktoři Brno v porovnání s ostatními 
přirozeně cílí kromě jiného i na schopnosti 
organizovat velké akce, v nichž jsou tradič-
ně skvělí. Jejich dalším specifikem je práce 
s technickými vychytávkami.

PŠL dbá více na myšlenkové základy 
oboru a na zvládnutí řemesla v oblasti 
praktické dramaturgie. Instruktorský kurz 
PŠL sleduje nejen samotné zvládnutí ře-
mesla organizátora kurzů, ale také identi-

fikaci účastníka se zaměřením celé organi-
zace. Z hlediska samotného umění pořádat 
kurzy ZP klade PŠL důraz na důkladnou 
práci s cíli, tématy, samotnou dramaturgií 
akce a následnou reflexí. Na rozdíl od In-
struktorů Brno i Atmosféry je jako účastník 
IK PŠL po roce či dvou letech přípravy kur-
zů přijat pouze (s výjimkami) takový elév, 
který má již vlastní zkušenosti s organizací 
autorského kurzu v PŠL.

S ohledem na zaměření práce Atmosfé-
ry v jejich vzdělávacích tématech vystupují 
dovednosti sociální – práce s lidmi, s pro-
blémovou skupinou atd. U Atmosféry je 
zajímavý ještě další stupeň vzdělávání, tj. 
od instruktora k šéfinstruktorovi.

Závěrem jak jinak než praktická výzva: 
pojďme napříč jednotlivými organizace-
mi vést debatu, jak a v čem vzdělávat in-
struktory zážitkových akcí. Pojďme se bavit 
o tom, co a proč má instruktor zážitkových 
akcí umět. Pojďme sdílet, jak je toho nejlé-
pe možné dosáhnout. Pojďme se vzájemně 
inspirovat.

Tomáš pešek

Z instruktorského kurzu Pšl, 2014.
foto © Zdeněk Beneš
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foto © Barbora Schwarzová
Z úvodnej otváracej aktivity Prechod do ríše fantázie, kam si účast-

níci museli „prepašovať“ všetky veci, čo mali so sebou, netradič-
ným spôsobom cez rieku, kurz Brány Sandonorika, 2014. 

V rámci viacerých prípravných stretnu-
tí sme sa v tíme snažili pomenovať, v čom 
vidíme rozdielnosť týchto dvoch svetov. 
Skúseností, z ktorých sme vychádzali, bolo 
dosť. Štefan, ktorý vedie občianske združe-
nie Do světa a roky robí zážitkové kurzy za-
merané na prevenciu, Monika, dlhoročná 
školiteľka České národní agentury Mládež, 
ktorá rozvíja metodiku neformálneho vz-
delávania v českom kontexte, a ja, inštruk-
tor PLUSKA a PŠL, ale aj dlhoročný školiteľ 
v spomínaných programoch na Slovensku. 
Nešlo nám o to zistiť, ktorý prístup je lepší, 
ale z našej skúsenosti pomenovať, čím je 
ktorý špecifický. Vo vzájomnom porovna-
ní, aby sme im lepšie porozumeli. Z tohto 
procesu vznikla nasledujúca tabuľka, ktorá 
bola počas kurzu i následne ešte korigova-
ná o skúsenosti našich účastníkov.

ObLASt 
VyMezeNÍ téMAtA

NefORMáLNÍ VzDěLáVáNÍ 
V PRáCI S MLáDežÍ

zážItKOVé VzDěLáVáNÍ 
(zážItKOVá PeDAGOGIKA)

projektová 
logika/stanovení cílů

Pedagogicky nastavené vzdě-
lávací cíle (např. Bloomova 

taxonomie). Cíle jsou rozdě-
leny na hlavní cíle (kurzu) 

a specifické cíle jednotlivých 
programových bloků.

Stanovené cíle nastavené spíše 
projektově (např. SMART). 

Cíle jsou rozděleny na herní 
a pedagogický cíl.

dopad a přenos do praxe

Výběr tématu a využití na-
učeného účastníky má sloužit 

i rozvoji organizace/cílové 
skupiny, a nejen pro vlastní 

potřebu.

Dopad aktivit na účastníky a jejich 
osobní rozvoj, resp. na zlepšení 

fungování týmu (např. při kurzech 
pro firmy) je individuální.

holistický 
(celostní) přístup

Zaměření na rozvoj kompe-
tencí – vyvážený rozvoj vědo-
mostí, dovedností, postojů.

Spíše biopsychosociálně spirituál-
ní osobnostní model (z hlediska 

kompetencí nejvíce postoje, méně 
dovednosti, minimálně znalosti).

základ pro vznik aktivit
Aktivity vznikají na základě 
rozpoznané potřeby cílové 

skupiny.

Aktivity vznikají na základě zájmu 
týmu, cílové skupiny a tématu.

typy aktivit
Sada metod, které se oživují 
technikami a vzájemně na 

sebe navazují.

Různorodé programové prostředky 
(hry, soutěže, …) se plánují jako 

celková dramaturgie.

čas

Krátko- i dlouhodobé, pravi-
delné i jednorázové.

Spíše jednorázové několikadenní.

Pravidelné programové bloky 
v dané a známé časy.

Může se pracovat celý den – využívá 
se i noční program, brzké ráno atp.

materiál

Různorodý: od využití místní-
ho materiálu po standardní 

školitelský; materiál může být 
minimální.

Velký důraz, náročnost: kulisy, 
kostýmy.

finance
Často podpořeno granty 

a bezplatné, resp. za dotova-
nou cenu.

Často vedené dobrovolníky, účast-
níci platí poplatek.

tým

Velikost různorodá, národní 
školení často 2–3, v meziná-
rodním kontextu obvykle 

3–5 lidí.

Velký tým 5–8 lidí.

Role obvykle vyvážené, v ně-
kterých případech se využívá 

rozdělení senior – junior.

Často role šéfinstruktora, který 
zajišťuje metodologickou kvalitu, 
ostatní dle zkušeností a potřeby 

(zdravotník, materialista ad.).

prostředí

Využívá se spíše minimálně – 
základem bývá jedna seminár-
ní místnost, v prostředí MvA je 
často důležité mít k dispozici 

i prostor venku.

Využívá se velmi, snaha o využití 
možností a specifik okolí a jeho 

maximálního propojování s drama-
turgií programu.

Prostředí musí být „upravi-
telné“ dle potřeb konkrétní 

aktivity.
 

C
ÍL

E 
A

 P
RO

G
R

A
M

PR
O

ST
Ř

ED
Í, 

TÝ
M

, N
Á

ST
RO

JE
Sme si vedomí, že v praxi to nemusí 

vždy byť tak, a práve v tom je čaro prelí-
nania sa obidvoch prístupov. Vymedzenie 
nám ale môže pomoci pochopiť rozdiely, 
a tým pádom aj to, o čo nám ide predo-
všetkým. Aby sme dokázali pomenovať, 
v čom je ktorá forma vzdelávania silná, čo 
vie dobre, a čím by sa ten druhý svet mohol 
inšpirovať. 
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výstupy učení

Stanovování individuálních 
cílů učení a vedení k jejich 

dosažení. Plánování vlastního 
procesu učení se.

Otevírání prostoru pro učení 
v daném tématu nebo oblasti, 

informální učení.

reflexe
Učení je vědomé; zvědo-
mování cílů učení a jejich 

naplňování.

Zvědomování zážitku a zkušeností 
pomocí reflexe a jejich přenos do 

života.

využití zkušeností 
účastníků

Předchozí zkušenosti a vlastní 
praxe zohledňovány jako 
jeden ze základů učení.

Sdílení zkušeností ze společného 
prožitku ve skupině jako jeden ze 

základů učení.

program

Program je skupině předsta-
ven a v některých případech 
je znám i dopředu, účastníci 
se podle něj mohou rozhod-
nout, zda se aktivity účastní.

Práce s tajemstvím, využívání 
momentu překvapení.

náročnost programu

Pracuje se zónami streč 
a komfort, většinou se pohy-
buje v oblasti streč, fyzická 

náročnost programu obvykle 
minimální.

Pracuje se zátěží, často se pohybuje 
na hranici krize a streče, vysoká 
fyzická i psychická náročnost.

práce s rizikem

S rizikem se často vůbec ne-
pracuje, bezpečnost je řešena 

v konkrétních aktivitách, 
které to vyžadují.

Cíleně se pracuje se subjektivním 
i objektivním rizikem, často přítom-

nost zdravotníka.

práce se skupinou

Podporuje skupinovou 
dynamiku a pracuje s ní jako 
s podporou pro učení a dosa-
žení vzdělávacích cílů, spíše 

podporuje spolupráci.

Skupinová dynamika se liší podle 
typu programu, často se pracuje se 
soutěží/spoluprací a se záměrem 

vytvoření atmosféry 
a silných sociálních vazeb.

zapojení účastníků

Účastníci se spolupodílejí na 
tvorbě a vedení programu, 

využívá se expertiza účastníků 
a vzájemné předávaní infor-

mací a zkušeností.

Zodpovědnost za program 
je výhradně v rukou instruktorů.

výběr účastníků

Probíhá podle konkrétně 
stanovených kritérií, důležitou 
roli hrají předchozí zkušenosti 
a možnost budoucího využití 

v praxi.

Nejčastějším kritériem je věk 
a projevený zájem/motivace.

U
Č

EN
Í

Silné stránky ZP: práce se skupinovou 
dynamikou, prožitek, zkušenost, práce 
s dramaturgií, práce se zpětnou vazbou, 
motivace, hra. NFV: lehkost vzdělávání, 
aktivity, jasně viditelný posun u jedince 
(v kompetencích), práce s kompetencemi, 
odbornost lektorů.

A čo bude ďalej? 
Ak len najbližšie plánované aktivity 

našich účastníkov boli ovplyvnené našou 
témou, nie je to zlý začiatok. Tie zážitkové 
viac zohľadňujúce potreby potenciálnych 
účastníkov a s jasnejšie formulovanými cieľ-

mi, čo sa tam majú naučiť a k čomu im 
to má byť. Tie neformálno-vzdelávacie viac 
využívajúce prostredie a rôznorodé pro-
gramy a prostriedky, dostávajúce účast-
níkov do hlbšieho prežívania či pracujúce 
s tajomstvom a prekvapením. Samozrejme 
iba tam, kde sa to hodí a bude to efektív-
ne. A tu je možno priestor na ďalšiu prácu. 
Hľadať nielen v čom a ako sa môžu inšpi-
rovať, ale kedy to má a kedy nemá zmysel. 
Trochu experimentovať. A popri tom pre-
mýšľať aj nad tým, akú rolu v celom systé-
me výchovy a vzdelávania majú tieto svety 
hrať. Či už paralelne, alebo vo vzájomnom 
prepojení…

Tieto otázky sme kládli aj našim účast-
níkom. Všetko skúsení ľudia z praxe, či 
už z prostredia zážitkového vzdelávania, 
alebo z neformálneho vzdelávania v prá-
ci s mládežou. Inštruktori, školitelia, aj tí 
niekde medzi tým. Tu je niekoľko z ich re-
flexií z pokurzových dotazníkov:

Silná stránka zážitkovej pedagogiky je 
podľa mňa v prežívaní zážitku samotného, 
jeho hĺbke, autenticite a následnej sebare-
flexii, tiež vo vplyve prostredia, v ktorom 
aktivita prebiehala. Silnou stránkou nefor-
málneho vzdelávania je práca s potrebami 
cieľovej skupiny, tiež efektívnejšie prehĺbe-
nie a rozšírenie vedomostí získaných for-
málnym vzdelávaním.

Neformální vzdělávání má prioritní 
zaměření na mládež, což vidím jako velmi 
smysluplné. Určitě je obrovskou sílou, že 
vychází z potřeb, nikoli z touhy týmu, jako 
je tomu u zážitkové pedagogiky. Ta má 
zase sílu ve vytvoření prostředí, v atmosfé-
ře, v práci s nekomfortem, výzvou, rozvo-
jem osobnosti po všech stránkách…

Cesta přes emoce je v ZP silným ná-
strojem, možnost dosažení cílů, o které 
léta účastník neúspěšně usiluje, nepředví-
datelnost pro účastníka, práce s motivací, 
účastník nemusí mít počáteční vlastní mo-
tivaci. Neformální vzdělávání má jako silné 
stránky zřetelnost, jasné vstupy i výstupy, 
flexibilitu, napasování programu na potře-
by účastníků, menší náročnost na čas, pro-
story a nástroje.

Zážitková pedagogika je silná v tom, že 
pracuje s vnútorným prežívaním, dokáže 
viesť k vnútornej transformácii a viac sa za-
meriava na prácu s osobnostným rozvojom. 
Nevyžaduje, aby účastník do vzdelávania, 
resp. aktivity vstupoval už s nejakými pred-
chádzajúcimi skúsenosťami alebo vedomo-
sťami. Je silná práve v tom zážitku – kaž-
dý si z nej niečo odnesie, každého nejako 
zmení, ovplyvní. Silnou stránkou nefor-
málneho vzdelávania v práci s mládežou je 
práve zameranie sa na kompetencie, väčší 
dôraz na vzdelávanie a na to, čo praktické-
ho (a viac-menej merateľného) si účastník 
z aktivity/školenia odnesie. Ďalšou silnou 
stránkou NFV je schopnosť plánovať (a do 
určitej miery i merať) ciele a výstupy vzde-
lávania.

Tieňová zoznamka, kurz Brány Sandonorika, 2014. foto © Barbora Schwarzová
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Skupina playback divadla při Katedře sociální pedagogiky MU (SVČ labyrint, Jeden svět Brno, 2011).
foto © Tomáš Doležal

Pod tímto názvem se objevilo v 80. le-
tech 19. století ve Spojených státech, ale 
kořeny má v lidském bytí od pradávna, kdy 
lidé toužili vzpomenout příběh ze svého ži-
vota, který stojí za vyprávění a předání dál. 
Nemá pevný scénář a cílem je především 
zrcadlit pocity z vyřčeného příběhu skrz 
následně improvizovaný kus odehrávající 
se na scéně. Jde zde o hru s příběhem divá-
ka a hledání cest jak ho expresivně vyjádřit, 
a tím umožnit přihlížejícím podívat se na 
něj „zvenku“. Jo Salas (1999, 9), spoluzakla-
datelka playback divadla, ho popisuje jako 
improvizované divadlo založené na skuteč-
ných životních příbězích lidí z obecenstva, 
sehrané přímo na místě skupinou herců.

Stalo se vám někdy, že jste odcházeli 
z kina s pocitem, že ten příběh byl o vás? 
Je to trochu podobné. Když se mne příběh 
ve filmu osobně dotýká, protože něco ta-
kového momentálně prožívám ve své rea-
litě, pravděpodobně ve mně vyvolá emo-
ce. Možná sdílím s hlavním hrdinou pocit 
radosti, že se mu v životě něco povedlo, 
možná jsem rozpačitá z jiného přístupu 
k nějakému problému, možná budu do-
konce přemýšlet nad tím, jak já naložím se 
svým životním příběhem, který právě žiji. 
Playback divadlo nabízí podobný zážitek. 
Společně se díváme na individuální příběh. 
Na závěr dochází k mnohdy jakémusi vnitř-
nímu (nebo i hlasitému) oddechnutí. Tento 
moment si dovoluji nazvat katarzí.

Uvnitř playback 
příběhů

p | praxe

Na stránkách Gymnasionu jsme se už několikrát dočítali o různých formách 
paradivadelních metod a jak je využít na zážitkových programech. Vedle 
dramatických lekcí, divadla utlačovaných či storytellingu stojí za přiblížení 
další z přístupů, který je svým provedením zajímavý i pro 
nás, lektory zážitkovek: playback divadlo.

Prostor pro playback divadlo
Playback divadlo stojí na třech základ-

ních pilířích. Pomyslný prostor, kde se pilíře 
setkávají, je mezi praktiky nazýván „zóna 
dobrého playback divadla“ (interní mate-
riály: Core Training in Playback Theatre, 
2010).

Prvním pilířem je umění – divadelní 
rozměr a estetika. Je to schopnost exprese, 
tedy schopnost herců se obrazově vyjadřo-
vat. Napomáhá jejich originalita, všestran-
nost a pružnost. Jsou zde prvky týmové 
práce a mnohé vyjadřuje i jazyk užitý bě-
hem improvizace.

Druhým pilířem je sociální rozměr. Di-
váci vypráví své příběhy a skupina zpětně 
komunikuje s obecenstvem tak, že se zabý-
vá danou životní událostí jednotlivce, ale 
zároveň tuto událost nabízí v sehrané for-
mě všem přítomným. Pokorně se otevírají 
různá sociální témata k další diskusi či k za-
myšlení. Jde také o očekávání zúčastně-
ných a o míru, do jaké se otevřou druhým.

Třetím pilířem je rituál. Znamená do-
držování určitých pravidel pro hru: zadané 
formy, rozmístění scény, vstup hudby i her-
ců do děje. Vytváří se tak jasně ohraničený 
prostor, kde může být vyřčen a utvořen ja-
kýkoliv příběh. 

Základní postavou playback divadla je 
průvodce (v originále conductor). Jo Salas 
(1999, 65) o něm píše: Dvojitá metafora 
názvu „conductor“ poukazuje na dvě rovi-

ny jeho práce. Odkazuje na roli dirigenta 
orchestru, který diriguje skupinu umělců, 
takže mohou fungovat dohromady a jejich 
společná práce je tak organizovaná a krás-
ná. Druhou rovinou je vedení energie mezi 
všemi přítomnými. „Conductor“ je vede-
ním, kanálem, skrz který se mohou diváci 
a herci setkat. Je zde ještě třetí rovina prů-
vodcovy práce: vytvářet blízké, i když po-
míjivé, vztahy s vypravěči.

Průvodce (tento překlad do češtiny se 
mi jeví jako nejlépe odpovídající jeho roli) 
je facilitátorem, který zve diváky do proce-
su a nabízí jim prostor pro sdílení příběhů. 
Na začátek uvádí téma, které představení 
většinou rámuje. Měl by dokázat flexibilně 
reagovat na potřebu komunity, být v kon-
taktu s hereckou skupinou, a přitom vést 
představení kupředu. On je ten, kdo zve 
diváka, aby nahlas sdílel, co se mu událo. 
Koordinuje jeho vyprávění tak, aby mělo 
začátek a konec, bylo srozumitelné a také 
aby bylo jasné, jakou roli vypravěč v pří-
běhu sehrál – jinými slovy, proč je pro něj 
daný příběh důležitý. Průvodce potom za-

hajuje improvizační práci herců a zpět na 
scénu přichází až po odehrání příběhu. 
Jednoduše se vrací k vypravěči a ujišťuje se, 
zda se na scéně odehrál kus jeho. Nejde tu 
o zhodnocení kvality výkonu, ale o pocit 
naladění se na příběh skrze expresi.

Tým dále tvoří herci a hudebník. Větši-
nou 4–5 herců je po celou dobu připrave-
no ke hře (uvolněně stojí v řadě nebo sedí 
na židlích v zadní části scény). Propůjčují 
se příběhu, který divák vyprávěl, tím, že 
reagují na průvodcovy instrukce ohledně 
způsobu, jakým bude příběh přehrán (tyto 
různé způsoby se v playback terminologii 
nazývají formy). Poté co průvodce řekne 
větu: Pojďme se podívat na příběh Karla 
o… (v originále Let‘s watch), kterou dává 
hercům pokyn k začátku hraní, se rozezní-
vá hudba. Tou hudebník předesílá náladu 
děje, a připravuje tak všechny zúčastněné 
na přicházející prožitek z příběhu. Větši-
nou má k dispozici Orffovy nástroje, které 
mohou být obohaceny dalšími jednoduše 
ovladatelnými instrumenty. Pomocí zvuků 
vstupuje do příběhu, kdykoliv se to hodí, 

Všichni na jednom jevišti 
velikého světa stojíme,
a cokoliv se tu koná, všech 
se týče.  J.A.K.

Veronika Nýdrlová
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Skupina playback divadla při Katedře sociální pedagogiky MU (Moravská galerie v Brně, 2011).

foto © Anna šimková

a podtrhává důležité momenty nebo pří-
běh posouvá vpřed. Po odehrání příběhu 
hudebník opět uzavírá dění krátkým zvu-
kovým doprovodem. Herci vystupují z role 
tak, že se znovu uvolněně seřadí a věnují 
vypravěči pohled. Tento důležitý moment 
nejenže srozumitelně uzavírá jejich impro-
vizační kousek, ale především slouží jako 
poděkování vypravěči za propůjčení jeho 
příběhu a navrací mu ho zpět. Je to způ-
sob, jak říct vážím si tvého příběhu.

Aby byl proces pro diváky srozumitel-
ný, používá playback divadlo v tomto ex-
presivním světě plném metafor předem 
domluvené formy pro uchopení příběhu. 
Podobně jako forma na bábovku dává 
těstu prostor, aby se vypeklo do určitého 
tvaru, tak i forma v playback představení 
dává hercům i všem zúčastněním jasně na-
jevo, jak bude vyřčený příběh zpracován. 
Průvodce ji pojmenovává nahlas poté, co 
vyslechne nabídnutý příběh. Formy jsou 
nejprve krátké – ty slouží pro jednodušší 
příběhy vyjadřující většinou víc pocitů než 
děje a zařazují se zpravidla do první půl-
ky celého představení. Navozují atmosféru 
sdílení, dávají prostor pro zabydlení se v té-
matech především pro diváky, kteří nemusí 
vědět, o co se bude jednat, a také roztáčí 
kola vzpomínek a fantazie. Asi nejčastěj-
ší krátkou formou je „živá socha“, kdy se 
postupně herci přidávají s jedním zvukem/

slovem a pohybem, který strojově opakují 
dokola. Ve výsledku všichni herci tvoří do-
hromady paletu myšlenek a pocitů majite-
le konkrétního příběhu. S postupem času 
se proces přehoupne k delším, složitějším 
příběhům, které bývají zpracovány for-
mou dlouhou (neboli plnou hrou). Jedná 
se o příběhy, ve kterých si vypravěč vybírá 
z herců toho, kdo bude představovat hlav-
ní postavu, tedy sebe, dokresluje detaily 
a jeho příběh se pak rozehrává za plné im-
provizace herců na celé scéně, oproti krát-
kým formám je i s dialogy. K dispozici jsou 
stále jen těla herců, několik židlí a barevné 
látky, které jsou užitečné pro podtržení 
důležitých detailů v příběhu – herci pracu-
jí s materiálem i s konkrétní barvou šátků 
a látek. Takové metaforické ztvárnění na-
bízí divákům (včetně diváka-vypravěče) po-
hled do skrytých sdělení příběhu a možné 
nalezení vlastních témat k reflexi.

Ať už danou skupinu diváků spojuje co-
koliv – společné bydliště, společný zájem, 
společný kurz nebo prostě jen to, že se lidé 
na daném místě zrovna potkali a mají chuť 
sdílet příběhy –, znamená to, že se společ-
ně s hereckou playback skupinou pomyslně 
chytají červené nitě. Je to hlavní linie pro-
pojující jednotlivé příběhy, která se vine ce-
lým představením. Není totiž náhodou, že 
„tento příběh“ přichází po „tom předcho-
zím“, protože asociace, fantazie a vzpo-

mínky se skrze vyprávění a expresi startují 
velice rychle.

Cílem playback divadla je nabídnout 
prostor pro nahlédnutí do individuálního 
příběhu, a zprostředkovat tak skupinový/
komunitní zážitek a porozumění. Propoje-
ní této osobní a sociální roviny dává pro-
stor nejen pro reflexi vlastních životních 
témat, ale také pro možnost sociální změ-
ny – já chci něco ve svém reálném životě 
začít dělat jinak, protože jsem pochopila 
příběhy této komunity. Jak píše Jonathan 
Fox (2004), spoluzakladatel playback diva-
dla, playback příběhy se stávají hybatelem 
hlubokého dialogu, který nutně nevyžadu-
je odpověď. A často vnímám, že se objevuje 
i lidová moudrost. (…) Tedy playback dra-
matický proces, jehož nedílnou součástí je 
obraz, zvuk a rytmus, ztělesnění příběhu, 
se snaží jít hlouběji než vědomá myšlenka.

Kudy vede cesta?
V současné době je škála využití této 

metody velmi široká. Od úzce komunitních 
představení (např. svatební hostiny v Syd-
ney) se playback divadlo posunulo nejen do 
komerční sféry firemních akcí (např. švýcar-
ská firma k tématu restrukturalizace orga-
nizace) a veřejných programů (např. pravi-
delné představení pro veřejnost ve Vídni), 
ale funguje také jako nástroj aktivistických 
skupin usilujících o sociální změnu (např. 

projekt The Freedom Bus v Palestině). Vyu-
žití playback divadla funguje i ve vzdělává-
ní (např. v základní škole ve Washingtonu 
je součástí kurikula k tématu sebenaslou-
chání) a v neposlední řadě jako psycho-
terapeutický nástroj (např. pro skupinu 
schizofreniků v Chicagu). (Needa, 2014)

A tak je možná na čase, aby se playback 
divadlo začalo dostávat i na pole českých 
zážitkových akcí. Vidím ho jednak jako 
funkční metodu pro obohacení reflektiv-
ních setkání, vedle toho i jako možný ri-
tuál skupiny, který nastavuje jasný rytmus 
průběhu kurzu. Pokud se sejdou účastníci, 
kteří mají chuť pustit se do improvizace, 
naslouchat příběhům a dávat jim nový tvar, 
pak si tento přístup k práci s příběhy o za-
hrnutí přímo říká. Skupině sice nějaký čas 
trvá, než se sehraje, ale jakmile začne být 
playback terminologie účastníkům zná-
má, stačí ranní sedánek či večerní setkání 
u ohně a vyprávění zážitků z průběhu dne 
může začít; i s jejich metaforickým ztvárně-
ním bezprostředně poté.

Kolik vložím, tolik dostanu
Jak jsme při hraní našich představení 

s playback skupinou v Brně většinou říkali 
divákům (a jak často říkáme účastníkům 
zážitkových kurzů): bez vás bychom tu byli 
zbytečně. Diváci v playback představení 
znamenají nejen konzumenty zážitku 

Skupina playback divadla při Katedře sociální pedagogiky MU (SVČ labyrint, Jeden svět Brno, 2011).foto © Tomáš Doležal
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z příběhu, ale také zdroj kvalitního mate-
riálu nutného pro fungování celého
procesu. Ten lze potom přirovnat k perpe-
tuu mobile, protože energie proudící uvnitř 
aktuálně vzniklé komunity lidí nepotřebuje 
žádný vnější pohon. V takovém prostoru 
vzniká nabídka něco vložit, a tím něco také 
získat. Jonathan Fox (2004) to popisuje jako 
princip štědrosti, který podtrhává playback 
zkušenost. Celý proces je založen na myš-
lence výměny. Vypravěč říká veřejně svůj 

osobní příběh, jako dárek divákům. Herci 
riskují neúspěch při přehrávání příběhu, 
jako dar vypravěči. Diváci věnují jejich hlu-
bokou pozornost. Takový dialog, zakoře-
něný v upřímném vyprávění, respektujícím 
naslouchání a kreativní reflexi, vybízí k vý-
voji integrity a důvěry. Může to být model 
pro budování míru v polámaném světě.

Od chvíle, kdy jsme se studenty a přá-
teli začali playback divadlo hrát, jsme se 
naučili pojmenovávat dění v našem životě 
skrze krátké playback formy. Je to vděčný 
vtípek, kterému se vždy společně zasmě-

jeme, ale v reálu je to také 
zcitlivění na dění kolem nás, 
dávání událostí do širších 
souvislostí a jejich vyřčené 
pojmenovávání. Zážitek ze 
znovuprožití příběhu, který 
je expresivně vyjádřen v pla-
yback divadle, má další pře-
sah do života. Ten si potom 
z komunitního kruhu odná-
šíme do všedního života. Je 
to prvek, který mě na play-
back divadle vždycky znova 
nadchne: spojení obyčej-
ných lidí skrze pojmenování 
pocitů z vlastního zážitku 
nebo pochopení pocitů ně-
koho jiného. A především 
obyčejná radost z toho, že 
se život skládá z mnoha 
krátkých, ale nesmírně dů-
ležitých příběhů.

InspIRacE
vedoucí rubriky: Martina Turečková
art.amen@volny.cz 

I
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Se jménem Jan Amos Komenský jsem se seznámila už jako malá holka – děti ze sídliště na 
mě pokřikovaly: Jan Amos Komenský, skáče z vokna na ženský, skočil z vokna na ženskou, 
udělal z ní Kamenskou. Později mě tato vzpomínka na sídlištní dobu přivedla k myšlen-
ce, jestli se náhodou mé příjmení nezkomolilo během tří století přepisováním v matrice 
z „o“ na „a“, a já tedy nejsem vlastně… Komenská?

Provázanost skrze jméno se nevyhnula ani Alfredu Strejčkovi, od kterého si můžete pře-
číst článek S Komenským kolem světa. Beran Komenský oslovuje i uherskobrodský spolek 
Tenebrae fascarum. Ač nejsou zahradníci, vytvořili Kytku pro Jana. Olga Pohl z EDUin pro 
vás shrnula, jak dopadla kampaň Česko mluví o vzdělávání a co z ní plyne.

Úvodník vznikl den poté, co prezident Zeman vetoval zákon o dětských skupinách a po-
stavil se tím za lesní školky. Snad tedy budou moci i v českých lesích dál probíhat taškařice 
typu Dinosauří stavebnice.

Dvojsmyslné téma J. A. K. a JAK? neopustíme ani v pravi-
delné rubrice Oko do hlavy. Dále otiskujeme vítězné dílko 
celostátní literární soutěže Náš svět, jehož autorkou je pat-
náctiletá Nela, která text zvládla napsat za čtvrt hodiny. 
Odpovědi na otázku JAK zrát v dnešním světě? mohou při-
nést i recenze knihy Umění zahálky (třeba se svými zpo-
malovacími mechanismy), rozhovor s Jiřím Růžičkou (víme, 
jak mluvit láskyplně s kmetem i vnukem?) či milá zpráva 
o kurzu Mokoší dcérečky.

Pěkné podzimní počtení vám přeje 
Martina Turečková (roz. Kamenská)
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Tenebrae fascarum
Underground brodské pedagogiky

Někdy na jaře roku 2006 v zahrádkářské kolonii nad 
Uherským Brodem pobíhala hrstka dětí s mapami 
Faskarského království, které se (bůhví proč) ponořilo do 
tmy a zmatku. Faskar – přesmyčka od Farská (rozuměj 
chata) i Tenebrae – tma pak zůstalo ve štítu partě mladých lidí, kteří se čas 
od času sešli právě kvůli podobným hrám pro děti, a to ačkoli zlatá vejce na 
zdi chaty byla rozloupnuta, tajemství odhaleno a starý Faskar zachráněn. 
Dnes svůj název chápeme víc obrazně: tmu jako prostor, v němž nic není 
a ve kterém se dá cokoli vystavět. Který se dá naplnit, prosvítit, využít. 
Království přežilo jako hra, kterou mezi sebou hrají členové naší organizace, 
svého krále ctíme a ze všech sil mu sloužíme. Častujeme se dekrety 
a nótami, tu a tam řešíme územní spory, ale především jsme se s tímto 
jménem sžili tak, že už nám nevadí tohle sáhodlouhé povídání o tom, co ta 
kvazilatinská slova znamenají.

Petr Sedlář

inspirace | I

zlatá vejce na zdi 
Naše historie není dlouhá, loni v květ-

nu jsme stylově, noční hrou v ulicích měs-
ta, oslavili svých 5 let ve flow. V roce 2007 
jsme jako čerství maturanti ještě bez razít-
ka instruovali adaptační kurz pro primány 
brodského gymnázia, který zpečetil náš 
další společný osud kolem „jiné“ pedago-
giky. Pelmel partyzánství, odhadů, skaut-
ské pedagogiky a dalších vlivů a koncep-
tů se začal k zážitkové pedagogice blížit 
až po třech letech, a to uvědoměním si, 
že „takhle nějak“ to děláme nad knihami 
a příručkami, ve kterých jsme teoretické 
kapitoly do té doby svéhlavě přeskakovali. 
Portfolio toho, co se za oněch pět let udá-
lo, sice nevydá na kdovíjak tlustou knihu, 
nicméně v měřítku opravdu neziskového 
a ryze zájmového charakteru spolku je to 
kus práce.

Krom zmíněných adaptačních kurzů 
probíhaly ještě tábory, jednodenní akce 

s nejrůznější motivací a zaměřením a ne-
zřídka podporující jinou (dobročinnou) 
organizaci a kampaň. Aktivita spolku se 
pohybuje okolo jedné realizace za měsíc 
a s postupem času mírně roste.

Učit bez lavic(?)(!)
Dlouhodobě se snažíme najít prostor, 

formy a metody, jak by zážitkové učení 
mohlo zapadat do systému školního vzdě-
lávání, a to nejenom jako doplněk zamě-
řený na osobnostní rozvoj žáků, případně 
jejich classbuilding, ale jako způsob výuky 
faktů, vědomostí. Jistě že při současném 
tlaku na Výchovu s velkým V, a jistě že 
při určité slevě z obsahů vzdělávání, ale 
funkčněji, přirozeněji a vlídněji než fron-
tální výukou. Vznikly tak velmi zajímavé 
programy Po stopách lva (opakovací lekce 
české historie instruovaná k 90. výročí sa-
mostatného Československa), Po stopách 
Jana Sarkandera, Malý princ, na reali-

Komukoli prospěti 
můžeš, prospívej rád, 
možno-li celému světu.

J.A.K.

>
Z akce Tenebrae fascarum, 2012.
foto © z archivu o.s. Tenebrae fascarum
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Na této dvoustraně jsou záběry z akcí 

Tenebrae fascarum, 2007-2013.

foto © z archivu o.s. Tenebrae fascarum

zaci čekající Tři století Kouniců a konečně 
(a v mateřském Uherském Brodě snad ani 
nelze jinak) i Po stopách Komenského. 
Mimo to desítky drobnějších aplikací zá-
žitkové pedagogiky ve vzdělávací oblasti, 
jejichž neudržované a tristně neaktualizo-
vané torzo lze najít na webu bezlav.ic.cz.

Přičichli jsme také k nespecifické i (ne 
pod svou hlavičkou, leč přeci) specifické 
prevenci sociálně patologických jevů, což 
je koneckonců stanovami vymezený cíl 
naší existence. Nespecificky preventivní 
a osobnostně rozvojový charakter mají 
pravidelné výpravy obyvatel jednoho ma-
lého dětského domova, které bereme do 
přírody, do her a do světa, pro který jsou 
důležití. Tato činnost v současnosti tvoří 
jádro projektové báze a jednou za měsíc 
„okupuje“ víkend našich instruktorů.

Do potu!
A potem se tentokrát nemyslí slané 

krůpěje na čele a zádech (jakkoli se jim ne-
vyhýbáme), ale bank hazardních her. Pod 
hlavičkou S lhostejností nehrajem proběh-
lo už neuvěřitelných 7 ročníků pokerového 
turnaje Viktorka OPEN, který ve vánočním 
čase vždy myslí na některý tu vzdálenější, 
tu bližší rozvojový projekt. Od loňska se 
zásadněji staráme také o podporu kam-
paně Červená stužka v našem městě, a to 
nejenom samotnou sbírkovou činností, ale 
také doprovodnými akcemi. Doprovodné 
herní programy jsme realizovali pro sbír-
ky ADRY nebo iniciativu Postavme školu 
v Africe.

„Cokoli se tu děje, všech se týče…“ 
Poslední týden v březnu je v našem ka-

lendáři už tři roky rezervován pro kultur-
ně vzdělávací maraton nesourodých akcí, 
nejrůznějších organizací a institucí, které 
spojuje jméno jedné z nejvýznamnějších 
osobností evropských dějin vzdělanosti 
a humanity – J. A. Komenského. U příle-
žitosti 420. výročí jeho narození jsme se 
pokusili „vzkřísit“ Dny Komenského – ne-
chat název, ale velmi proměnit podstatu: 
nabídnout napříč městem sérii možností, 
jak oslavit život a odkaz tohoto myslitele. 
Oslovujeme přitom skutečně široké pole 
partnerů, takže na našich bedrech leží 

spíše koordinační práce, tradičně ale na-
bízíme zážitkově vzdělávací Po stopách, 
nesmírně úspěšné kavárenské čtení z vy-
braného spisu Otvírák na Komenského 
a miniaturní Konferenci k aktuálním té-
matům pedagogické praxe, letos výjimeč-
ně vystřídanou spoluprací na Konferenci 
české pedagogické společnosti. Dny Ko-
menského jsou pro nás s ničím nesrovna-
telnou školou pokory, práce, spolupráce, 
komunikace, kreativity a nevyčerpatel-
ným pramenem jedné z nejcennějších ko-
modit na světě – setkání se skvělými lidmi. 
Když už jsme u nevšedních charakterů: 
v desítkách realizací se spoléháme na dva 
významné partnery – místní skautské stře-
disko a ŠKUB, uherskobrodský šermířský 
klub. Naše spolupráce se vyvinula v plat-
formu ŠKauTF, nesoucí výstižný podtitul 
„underground brodské pedagogiky“.

Na cestách a na rozcestí
Čas od času se vydáváme prezentovat 

prostor pro zážitkovou pedagogiku v pri-
mární prevenci sociálně patologických jevů 
a přidružená témata orientovaná většinou 
na praxi a na metodu. Občas cestujeme za 
komerční realizací, sami sebe (navzájem) 
vzděláváme na instruktorské školce, o je-
jíž akreditaci se chceme v rozumném ho-
rizontu pokusit. A přemýšlíme, co po šesti 
letech dál. Zda se nepokusit udělat z vol-
nočasové kratochvíle zaměstnání, respek-
tive povolání. Na každý pád ale budeme 
dál k dispozici těm, kteří chtějí „zažít to 
a zažít se“.
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Možná se vám už 
někdy stalo

S Komenským 
kolem světa
Vznik projektu, který jsem pojmenoval Vivat Comenius, 
spadá do roku 1987. Tehdy jsem při opakovaných 
návštěvách Uherského Brodu uvažoval o možnosti prezentace Komenského 
textů na koncertním pódiu. K finální inspiraci mne pak přivedla kniha 
Františka Kožíka Světlo v temnotách. V jejím závěru mne zaujala informace, že 
dosud nebylo splněno Komenského přání, kterým zapřísáhl na smrtelném loži 
svého syna Daniela a přítele Kristiána Nigrina k tomu, že připraví k vydání 
dílo, které měl Komenský v hodině smrti pouze v rukopise. Dílo s názvem 
Obecná porada o nápravě věcí lidských neboli Všenáprava. Mé fantazii (nechť 
čtenář její přebujelost promine) pak vyšla vstříc i shoda jména Nigrin se 
jménem rodiny, do které jsem se přiženil.

Alfred Strejček

inspirace | I

Takový je příští věk, 
jak jsou vychováváni 
příští jeho občané.

J.A.K.

Začal jsem shánět texty. Jejich útlý, ale 
skvělý výběr jsem nalezl v publikaci Všená-
prava obrazem, kterou k vydání připravil 
známý fotograf Jiří Všetečka. Texty ve spoje-
ní s fotografiemi vytvořily vzrušivý aktuál-
ní kontext. Zakoupil jsem posléze celou 
Komenského Obecnou poradu v latině 
a požádal o překlady některých částí do 
češtiny. Na scénáři jsem pracoval sám, ale 
potřeboval jsem konzultaci s opravdovým 
komeniologem. Toho, přesněji tu, jsem 
nalezl v Muzeu J. A. Komenského v Uher-
ském Brodě. Dr. Markéta Pánková mi po-
skytla nejenom další materiály a odborné 
rady, ale zprostředkovala i překlady mého 
výběru do dalších jazyků. Napomohla vy-
dání programové publikace k tomuto pro-
jektu a rovněž dosud užívaného plakátu 
a byla a je dobrou duší na cestě za šířením 
Komenského myšlenek. Scénář jsem na-
studoval v originální latinské verzi a dále 
v překladech do češtiny, angličtiny, němči-
ny a španělštiny. Francouzskou a italskou 
verzi studuji právě v těchto dnech [psáno 
v říjnu 2014, pozn. red.].

Mluvím zatím jen o přípravě scénáře 
a o nápadu. Věděl jsem, že jevištní podo-
ba musí mít tvar jakéhosi koncertu. Výběr 
hudebníka a skladatele byl jednoznačný 
– oslovil jsem kytaristu a skladatele Ště-
pána Raka, jehož přínos celému projektu 
byl zásadní. Ještě než byla hotova hudba, 
vystoupil jsem v létě 1989 se samotným 
textem na Starých Hradech, v Uherském 
Brodě, pro krajany ve Vídni a na setkání 
knihovníků v Praze. Odtud pak přišlo udá-
ní pro „zneužití textů k politické provoka-
ci“. Scénář jsem nabídl Pragokoncertu, ale 
nebyl přijat.

Se Štěpánem Rakem jsme intenzivně 
zkoušeli a první, neoficiální vystoupení se 
uskutečnilo týden po 17. listopadu při stu-
dentské stávce na Právnické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze. Premiéra celého 
koncertu proběhla 20. prosince 1989 v žiž-
kovském Atriu. Ohlas byl mimořádný a při-
šlo množství nabídek k vystoupení. Jelikož 
Štěpán odjížděl na jaře 1990 na několika-
měsíční zájezd do USA a Kanady, rozhod-
li jsme se pro hudební alternaci. Jeho 

„Možná se vám už někdy stalo, že jste někomu nemohli pomoci,“ vyprávěl nám pro-
fesor na katedře. „Během vašeho života k vám často zavedou případy, pro které nemůže-
te nic udělat. Je to normální a je to časté,“ odříkával měkce. Bílý vous se mu přitom vlnil 
a on si ho co chvíli upravoval, ale neuhnul pohledem. Stále se rozhlížel po třídě. Připadalo 
mi, že každému vidí až do žaludku. Silvestrovi, Amélii i mně. Ještě teď na sobě cítím ty 
hluboké, staré, šedé oči, které vědí o každé mojí myšlence.

„Musíte se smířit s tím, že jsou zranění a nemoci, se kterými prohráváme bitvu – ne, 
spíše válku – již po staletí,“ pokračoval. „Nejtěžší je, že již od prvního okamžiku, kdy 
takového pacienta uvidíte, je vám jasné, že ho nemáte jak vyléčit. Je vám jasné, že ho 
musíte nechat zemřít.“

Tehdy jsem nechápala, o čem můj mentor mluvil. Jistě, rozuměla jsem, co říká, ale 
plný rozsah a důsledek jeho slov mi unikal. Nebyla jsem zkušená. Nikdy předtím jsem 
ještě nešila ani jsem neviděla vnitřnosti a krev. Ale teď je to jiné.

Mám za sebou nespočet zákroků. Nespočet lidí, kteří jsou mi nadosmrti zavázáni, 
i nespočet těch, kteří mě každým dnem proklínají. Mám za sebou i spoustu mrtvých. Jsem 
smířená s tím, že někteří nejdou zachránit. Že některým jde jen utišit bolest, ale právě 
v tuto chvíli…

Přála bych si nikdy nestudovat. Nikdy se nedozvědět o pneumotoraxu, infarktu, moru 
nebo rakovině, protože… protože bych potom netušila, jak zle na tom je. Mohla bych říct 
těch pět slůvek, která jsem slyšela snad milionkrát, a nemusela bych lhát. Nemusela bych 
si být jistá, že nejde nic udělat. Že jsem bezmocná.

Ale přes to všechno…
Vezmu jeho dlaň do své a opatrně ji stisknu. Odhrnu mu vlasy z čela. Snažím se nepla-

kat. Hrozně moc se o to snažím. Nakonec tiše zašeptám největší lež svého života a dou-
fám, že mě můj hlas nezradí: „Neboj se. Bude to dobré.“

I | inspirace

Vítězný text celostátní literární 
soutěže Náš svět

84

Nela Spurná
Patnáctiletá studentka Slovanského 

gymnázia Olomouc vytvořila 
toto dílko původně v rámci školní 

Olympiády v českém jazyce. Poté, co 
si přečetla zadání, celý příběh napsala 

během necelých patnácti minut. 
Přeji nám všem, abychom si takových 

tvůrčích čtvrthodin 
dopřávali více.
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kytarový part byl přepsán do kvartetního 
obsazení a účast v něm přijali renomovaní 
hudebníci Jaroslav Svěcený – housle, Miro-
slav Petráš – violoncello a Miloslav Klaus 
– kytara. Zobcové flétny a bicí nástroje 
pod souhrnným názvem orffovský instru-
mentář jsem obstaral já. V této podobě 
byl projekt Vivat Comenius natočen i na 
kazety a později CD nosiče.

Ale ani toto nebylo jednoduché. 
Supraphon, který nejprve spolupráci 
a participaci přislíbil, od ní pro „komerční 
nezajímavost“ ustoupil a celou ekonomic-
kou a organizační tíhu jsme vzali na sebe 
my dva, tedy Štěpán a já. Ale velký úspěch 
u posluchačů a natočení celého projek-
tu Českým rozhlasem a Českou televizí 
nám přineslo satisfakci. Začaly přicházet 
i nabídky ze zahraničí. První zahraniční 
vystoupení se konalo (v kvartetním pro-
vedení) v Berlíně – opět s mimořádným 
ohlasem a s dalšími pozváními do Němec-
ka, Švédska, Rakouska, Švýcarska, Polska, 
Slovenska, Velké Británie, Holandska, Tu-
nisu, USA a Kanady. Čtyři poslední jmeno-
vané země jsme navštívili už jen ve dvojici 
se Štěpánem Rakem.

V roce 1992 jsme ve Švýcarsku využili 
možnosti našeho právě probíhajícího tur-
né a zakoupili název pro nově objevenou 
planetku, která od té doby pluje po oblo-
ze pod jménem Comenius. Její souřadnice 
a doklad o jejím oficiálním pojmenování 
jsou uloženy v Muzeu J. A. Komenského 
v Uherském Brodě. V roce 1996 jsme se do-
zvěděli o plánované likvidaci 5 000 kusů 
knihy Všenáprava obrazem. Celý náklad 
jsme odkoupili a nabídli zájemcům k bez-
platnému vyzvednutí, když ministerstvo 
školství, vedené tehdy panem Ivanem Pi-
lipem, odmítlo tyto knihy zdarma převzít 
a rozdat školám.

Komenského texty oslovují lidi na ce-
lém světě. Jejich nadčasový smysl dává 
inspiraci k zamyšlení nad sebou samými 
i nad stavem dnešního světa. Nikdy ne-
zapomenu na vystoupení na univerzitě 
v USA, v hlavním městě státu Mississippi, 
městě Jackson, kde převážně černošští 
studenti po našem vystoupení vytvořili 
dlouhou frontu na možnost opsat si Ko-
menského texty.

Velice nás potěšilo ocenění UNESCO, 
které jsme obdrželi za „prezentaci huma-
nistického odkazu velkého Moravana“. 

Ve druhé polovině devadesátých let 
a v roce 2001 se uskutečnila řada vystou-
pení v zemích Jižní a Střední Ameriky – 
konkrétně v Chile, Uruguayi, Brazílii a Me-
xiku. Za pozváním do těchto exotických 
zemí stála velvyslankyně České republiky 
dr. Věra Zemanová. Ta nám umožnila po-
znat nejenom řadu míst, o jejichž existenci 
a vztahu ke Komenskému jsme neměli tu-
šení, ale umožnila nám i prezentovat Ko-
menského pro široké vrstvy obyvatel těch-
to zemí. A tak právě tam padly rekordy 
v návštěvnosti našich koncertů, když tisíc 
posluchačů na jednom vystoupení nebylo 
výjimkou.

O zážitcích ze setkání s posluchači na-
šich koncertů by se dala napsat kniha a je 
to téma, které na zpracování teprve čeká. 
Ještě se musím zastavit u našeho opakova-
ného vystupování v Muzeu Komenského 
v Naardenu. I při této příležitosti se ukazu-
je, že se kolem Komenského mnoho mluví, 
ale málo se z něho bere pro poučení a po-
silu. A Komenský je schopen nám obé po-
skytnout. Ale abych se sám nezpronevěřil 
jeho známé úvaze o tom, že se má mluvit 
pouze tehdy, když je třeba, končím toto 
stručné ohlédnutí za projektem, který se 
nachází uprostřed cesty a který se vzdor 
více než sedmi stovkám provedení chystá 
na další vystoupení v zahraničí. Pozvání 
přišla z Rakouska, opakovaně z Itálie, Slo-
vinska a Švédska. Ale především se těšíme 
na řadu vystoupení doma.

Mokoší dcérečky
Miroslava Jirásková

Děti jsou to, co my. Nic víc a nic míň.

Ve svěží energii čtyř rozkvetlých má-
jových dní jsme pod laskavým vedením 
Jany Hakové měly tu čest provázet se-
tkání maminek a dcer, jehož patronkou 
se stala staroslovanská Mokoša, bohyně 
vod, plodnosti, ovcí a přástek. Na setkání 
„Mokoších dcéreček“ se vydalo do podhů-
ří Jesenický hor 38 žen: maminek, dcer ve 
věku 7–15 let a jedné 82leté babičky.

Čtyři z nás vám vypoví, čím nás toto se-
tkání obohatilo.

Katka Pokorná (průvodkyně setkání)
Ač jsem sama matkou téměř dvaceti-

leté dcery, nebyla jsem klasickou účastni-
cí. Moje role zde spočívala v jakési účasti 
zvenčí: ve zprostředkování společných 
i individuálních prožitků z tance, zpěvu, 
vonné masáže a meditace. Mým přáním 

bylo posílit důvěru žen i dívek v sebe sama 
a ujistit je, že budovat krásný a zdravý 
vzájemný vztah plný úcty a pochopení má 
hluboký smysl, a to i pro další generace. 
Spolu s kolegyněmi jsme vytvořily prostor, 
který mohly maminky s dcerkami využít 
pro bližší poznávání, sbližování a užívání 
si vzájemného pouta mezi sebou – toho, 
co si v běžném životě ne vždy dopřávají 
pravidelně.

Pestrou mozaiku prožitků a tvůrčích 
chvil kromě zmíněného tance a zpívání 
tvořily výroba šperků, společné focení, 
vytváření leporela ženské rodové linie, 
konstelace ženských archetypů a večerní 
rituál. Bylo pro mě obohacující pozorovat 
jednotlivé dvojice (někdy trojice), jejich 
vyzařování a různorodost v komunikaci 
a vztahu. Děkuji všem za krásné setká-

Chyby první výchovy nás 
provázejí celým životem, 
proto nejpřednější stráž 
lidského pokolení je 
v kolébce.

J.A.K.

inspirace | I

foto © Rozálie Jirásková

>
Alfréd Strejček a štěpán Rak

foto © z archivu autora
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ní! Snad se zúčastněným ženám podařilo 
načerpat inspiraci jak být dobrou mámou 
a průvodkyní vlastní dceři, snad dcéreč-
ky pocítily význam této sváteční událos-
ti, snad jsme opravdu odjížděly kvetoucí 
a ohnivé, jak jsme si předsevzaly…

A ještě sama za sebe: osobně jako 
matka dospělé dcery vnímám náš vzá-
jemný vztah jako posvátný dar – skrze něj 
nacházím cestu k sobě a skrze sebepřijetí 
pak můžu zpětně kultivovat vztah se svou 
dcerou. Čím jsem sama sobě blíž, tím lepší 
můžu být matkou a průvodkyní. Mít dceru 
pro mě znamená dívat se do zrcadla…

Mirka Jirásková (průvodkyně setkání)
Mám 15letou dceru Rozárku, vášnivou 

fotografku. I to byl důvod pro přijetí na-
bídky spolupořádat setkání maminek a je-
jich dcer v různém věku. Maminek, které 
se učily ženství od svých maminek či jiných 
žen v takové podobě, jak ho ony samy vy-
zařovaly.

A možná měly některé z nich to štěstí, 
že jim jejich maminky předaly i dar imagi-
nace. Snění o tom, jak krásné je proměňo-
vat se z děvčátka v dívku a pak ženu. Sdí-
lení světa představ, vytváření a posilování 
ženské niternosti. Most, který umí překle-
nout období, kdy žena proplouvá nebez-
pečnými peřejemi či zákrutami, místy, kde 
v sobě musí zmobilizovat sílu, aby stále 
znovu a znovu oslavovala život. Most, kte-
rý jí zprostředkovává sny, přání i vize. Ona 
se je pak učí rozlišovat. Tvrdý chleba, ale 
sladký s medem, který žena umí namazat, 
aby chutnal. Jen tehdy, když je napoje-
na na svět moře v ní. Když ví, kolik síly se 
z něj dá čerpat a jak krásně se v něm pla-
ve. Když v noci slyší jeho šumění a ve dne 
čerpá z jeho rytmů, které ji zaplavily. Ta-
ková žena pak umí být přirozená. Nehraje 
si na to, co není, a je sama sebou.

Žena, které ženská síla – intuice – po-
máhá na její životní cestě mluvit pravdivě, 
používat svého vnitřního ohně k protep-
lování vody v ní a dělat ji živou. Krásná, 
niterná žena. Bohyně pro sebe i své blízké. 
Úplně obyčejná ve své neobyčejnosti. Ale-
spoň občas usměvavá máma, která ví, že 
ženství je krásný dar a má chuť jej sdílet se 
svou dcerou.

Delfíní imaginace 
(inspirovaná knihou Rozkvétající žena 
M. Dillonové a S. barclayové)

Když se děvčátko proměňuje v dívku, 
nejprve hluboko v sobě ucítí vůni moře… 
mořské pěny, která se tříští o břeh… pak 
začne sledovat hladinu vody, ponoří se do 
ní a splyne se světem, který je uvnitř ní. 
Ten svět je příjemný na dotek, a to zjiště-
ní je její dar. Někdy jí voda začne rychleji 
unášet do moře. Pak v sobě ucítí vnitřní 
rytmy, které ji mohou znejišťovat. Tuší, že 
mořské dno se svažuje a pod ní je leckdy 
veliká hloubka. A tehdy nastává ten pra-
vý čas, aby se dozvěděla o delfínech. Jsou 
tady proto, aby si s ní hráli, pokud chce ve 
vodě zůstat. Aby ji naučili slyšet (zpívat?) 
píseň moře… i o tom, že sloužit životu je 
dar.

Hanka Chrástová a dcera Helenka 
(účastnice setkání)

Když se ohlédnu zpět a vzpomínám 
na květnové Mokoší dcérečky, cítím, jak 
mě opět zaplňuje vlna emocí… A jak už 
to u emocí chodí, není snadné je přesně 
popsat. Tak snad takto: posilování důvěry, 
radost z přijetí, dotek a slovo, opravdová 
pozornost, vzájemná přítomnost. Skrze 
společný živelný tanec a zpěv, tiché chvíle 
zamyšlení a meditace, soustředěné spo-
lečné tvoření, bádání v rodové minulosti 
a radostné zkrášlování se, jsme si my obě, 
já i má dcera, leccos uvědomily. Nestačí tu 
jen být vedle sebe. Nic není samozřejmé 
a zadarmo, ani láska dítěte, a nakonec ani 
láska mateřská… Náš už před setkáním 
krásný vzájemný vztah získal ještě vět-
ší šíři a hloubku a jsem tomu moc ráda. 
Dechberoucí pro mě bylo zhodnocení pro-
žitého víkendu mou sedmiletou dcerkou. 
Když jsem se jí na to včera, s odstupem 
několika měsíců, zeptala, odpověděla mi 
s upřímným pohledem do očí, že si uvě-
domila, že je jedno z nejšťastnějších dětí 
na světě, protože má takovou mámu… že 
to tak nějak trochu věděla i předtím, ale 
teď to ví určitě. Dost dlouho jsem nepro-
mluvila a tuto větu si zasadila jako vzácný 
diamant hluboko do svého srdce.

foto © Bája Hanušová

foto © Rozálie Jirásková
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Jednou o víkendu mě proud myšle-
nek brzy ráno vytáhl z postele k počítači. 
V tvořivém rozpoložení jsem napsala ka-
marádovi působícímu na Masarykově uni-
verzitě v Brně a poprosila ho o zapojení 
do herní mystifikace. O dva dny později 
jsem si „žádost badatelského týmu“ z Ka-
tedry zoologie na hlavičkovém papíře MU 
osobně vyzvedávala na půdě brněnského 
kampusu. Téhož dne jsem rodičům „stře-
dečních“ dětí poslala informace k výpravě 
i s motivující částí ohledně dopisu z MU. 
V úterý jsem podle plánku z pozůstalosti 
profesora Kozáka jela kosti zakopat pod 
vodopád kousek od obce Rokytná u Mo-
ravského Krumlova.

Dinosauří stavebnice
Martina Turečková

I | inspirace

Vše začalo březnovou zabíjačkou, kdy jsem všechny zúčastněné požádala 
o kosti (byl to boj, kamarádi mají hodně psů). Následoval telefonát do 
Moravského zemského muzea, přepojování mezi Anthroposem, ústřednou 
a preparátorskou dílnou. Získala jsem přesný postup, jak kosti se zbytky 
tkáně ošetřit, aby byly připravené pro následné dětské hrátky. Poté mě čekalo 
ukrývání vybělených kostí v podkroví před zraky našich dcer, navštěvujících 
lesní školku Za humny v Ivančicích. To vše mělo sloužit realizaci zatím blíže 
neurčeného nápadu: dopřát dětem, zapáleným zrovna dinosauří 
vášní, něco jako prehistorickou stavebnici včetně dobrodružné 
archeologické expedice.

Ve středu jsem dětem u expedičního 
vozidla přečetla oficiální žádost badatelů 
z Katedry zoologie MU.

Všichni jsme hořeli nadšením a nedo-
čkavostí. Děti byly lapeny legendou zce-
la a někteří rodiče, kteří se prostě museli 
přidat, byli na vážkách. To vytvářelo kýže-
né jiskřivé situační napětí. U expedičního 
vozidla jsme se převlékli do „atomborde-
lů“ (rozuměj do nepromokavých kalhot 
s laclem a kšandami) a do holínek. Jedna 
maminka si přála už delší dobu ty vydesig-
nované, třeba s květinami, ale ráno vběhla 
do stánku a kupovala, co bylo. Druhá zase 
přiznala, že v něčem takovém už nebyla 
obutá snad deset let a že holínky potajmu 
vzala dceři.

Zkoumejte vše 
a přesvědčujte se 
o všem sami!

J.A.K.

Motivační dopis z Masarykovy univerzity.foto © Pavlína Zimmermannová Děcka, máme spodní čelist!
foto © Pavlína Zimmermannová
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Nahodili jsme batohy se svačinou, lo-
patkami, špachtlemi a štětečky a namíři-
li si to proti proudu potoka. Počasí nám 
hrálo do noty, les dýchal svěží zelení i du-
chem profesora Kozáka. Opravdu tu byl? 
Jak zjistil, kde by se mohly nacházet ostat-
ky dinosaura? Jak se tam dostaly? K čemu 
a kdy tu vlastně došlo? Tyto a mnohé další 
otázky jsme si coby začínající paleontolo-
gové kladli a společně promýšleli odpově-
di.

Na místě označeném v plánku červe-
ným křížkem jsme začali pátrat po ulože-
ných kostech. Během chvíle se z řad dětí 
vyloupnul vedoucí expedice Stáňa, s mo-
hutným vědomostním zázemím v ušaté 
pihovaté hlavě. Sjednal si klid a zmínil, že 
pokud narazíme na něco většího, bude 
třeba kost z obou stran zasádrovat a až 
poté ji bude možno vyzvednout vrtulní-
kem. Přitakala jsem mu a pozvedla na zna-
mení souhlasu dvě kila modelářské sádry. 
Přizvaní rodiče si stále nebyli jisti, zda si 
nedělám srandu.

Stáňova motyka jako první z bahna 
vytáhla kost. A další a další. Menší děti 
chodily kosti nadšeně umývat pod osmi-
metrový vodopád. Nálezy jsme dávali do 
kýblu a po „vytěžení lokality“ se přesu-
nuli k malému ostrůvku řeky Rokytné, 
který byl v holínkách snadno dostupný. 
Kartáčky jsme kosti dočistili a pokládali je 
na plátno. Když malá Ina čistila na střídač-
ku nalezené kosti a své zoubky, děkovala 
jsem si za pečlivé ošetření kostí předem.

Nechyběla příručka koster dinosaurů 
a pro srovnání i dětské vydání kostry lid-
ského těla. Stavebnice začala fungovat. 
Děti s vyvalenýma očima kosti osahávaly, 
přikládaly, srovnávaly. Stáňovi se ale stále 
něco nezdálo… To bude asi něco novodo-
bějšího, ty kosti jsou moc světlý, mumlal 
si pro sebe. Odvedla jsem jeho pozornost 
oboustranným zasádrováváním kousků 
obratlů, které si budou moci vzít domů 
a rozťukat kladívkem a špachtličkou.

Vrtulník nakonec potřeba nebyl. Ješ-
tě ten den jsme nalezené kosti společně 
obkreslili na dlouhý pruh papíru. O týden 
později jsme suché kosti nalepili na desku, 
čímž vznikla kostra dinosauřího mláděte. 
S dětmi jsme vytvořili jejich první vědecký 
poster, který obsahoval informace, o co 

šlo a jak to dopadlo. Fotografie posteru 
putovala zpět na MU a originál do zázemí 
lesní školky, do Víly Míly pod Železňákem.

A dál? Jsem zvědavá, jak dlouho bude 
dětem trvat, než pochopí, že následná 
odpověď zoologů sus domestica znamená 
latinsky prase domácí. Ale to už bude jiný 
příběh.

Za pedagogický tým lesní mateřské 
školky Za humny (www.zahumny.cz, zá-
pis průběžný) srdečně Martina Turečková. 
Hravým vzdělávacím mystifikacím třikrát 
zdar!

Dokumentace vykopávek a sestavování dinosaura. foto © Pavlína Zimmermannová
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Dušiobčerstvující 
rozhovor s Jiřím 
Růžičkou 

Teorie zůstane pouhou 
teorií, pokud nepřikročí-
me k činu. J.A.K.

Pan doc. Růžička působí jako svobo-
domyslný člověk, který má odvahu mlu-
vit o věcech oslovujících naši duši. Např. 
o tom, proč může být každý člověk výzvou 
a otázkou pro toho druhého či jak nás 
v některých životních obdobích dokáže 
náš vlastní sen přivést k tomu, jak se ne-
ztratit v životě a jak zaměřit naši pozor-
nost k obyčejným lidským věcem.

Jak dobře jsem znala stavy ranního 
probouzení, kdy jsem si na chvíli nebyla 
jistá, jestli je skutečnou realitou život ve 
snu, či život v bdění. A tady jsem popr-
vé dostala možnost zanalyzovat svůj sen 
tak, že mi začal vyjevovat svůj skrytý smy-
sl. Možná také patříte k lidem, kteří rádi 
občerstvují svou duši, a pro vás, čtenáře 
Gymnasionu, jsem se pana docenta zepta-
la na několik otázek. Přeji hezké čtení.

Co byste poradil lidem, aby prožili spoko-
jené stáří?

Upřímně řečeno, nevím. Moc na dá-
vání rad nevěřím, protože sám rady pří-
liš nepřijímám a ze své praxe zjišťuji, že 
moje rady druhým moc zisku nepřinášejí. 
Vlastně i své studenty nabádám, aby po-
skytovali rady jen věcného a orientačního 
charakteru.

Takže vás asi zklamu. Nevím! Já mohu 
sám za sebe říci, že se velice snažím rozu-

Miroslava Jirásková

mět druhým lidem i sobě, smyslu života 
a lidského údělu. Učím se celý život pocti-
vosti a odvaze, ale není to vůbec snadné. 
Také jsem zjistil, že se nemusím bát bu-
doucnosti i proto, že stejně nevím, jaká 
bude. Vím, že neodpovídám na otázku 
přímo, oklikou chci říci, že stejně nevím, co 
bych poradil. Nebát se, nekrást a mít rád 
sebe, druhé lidi, život, svět? Proměňovat 
sny ve skutečnost a sny se také řídit? To 
jediné si myslím, že mohu říci, ale rada to 
není. Já s tím vším zápasím pořád. Zdaleka 
ne tak úspěšně, jak bych si přál. A zdaleka 
za to nejsem druhými jen chválen. Protože 
ze všeho nejvíce potřebuji svobodu. Svo-
bodu být sebou, myslet, říkat, žít tak, jak 
tuto svobodu cítím. Už nejsem úplně mla-
dý (až na tu duši), ale tato hodnota je pro 
mne stále klíčová.

Jak jste vnímal starší lidi, když jste 
byl mladý?

Mám jedno vodítko, které mi vydrželo 
celý život a držím se ho. Od malička jsem 
sázel na „starý chlapy“. Samozřejmě, že 
se moje pojetí věku s mým věkem měni-
lo. Nicméně jsem je bral za vzor, spolu-
pracoval s nimi a učil se od nich. Vyplatilo 
se mi to, ale především jsem nikdy nebyl 
zklamán. Ty chlapy jsem si ale musel sám 
vybrat, netýkalo se to všech, ale když už 

V květnu 2014 jsem se na CMTF UP Olomouc měla možnost poprvé seznámit 
s mužem, který vedl odbornou přednášku o duši a o světě snění. Člověkem, 
který mimo jiné založil soukromou vysokou školu, jež má akreditovaný 
jednooborový směr psychologie. Udělal si to po svém, 
takže škola má určité charisma a genia loci.

jsem vsadil, pak už to bylo přátelství na-
pořád. A ženský? No, měl jsem a dosud 
mám rád „tety“. To neznamená, že jsem 
nevnímal i jiné ženy, ale s nimi jsem se cítil 
být přijímán a také mne bavilo je poslou-
chat. Bývalo mi u nich teplo a bezpečno. 
A často jsem od nich dostal něco dobrého 
k snědku nebo mne pohladily. Ano, tety 
jak pokrevní, tak ty druhé „tety“ vůbec 
mám rád.

Jak vnímáte mladé lidi teď? Co byste jim 
chtěl říci, poradit?

Zjistil jsem, že duše nestárne. Proto 
tuto otázku považuji za zavádějící v tom 
smyslu, že je v ní implicitně obsaženo 
totéž, co v té předchozí, že totiž existují 
podstatné rozdíly věkové. Já je necítím ani 
jedním směrem. Přitom samozřejmě vím, 
kolik mi je. Ale se svými dětmi i studen-
ty mluvím jako rovný s rovným. I ke svým 
vnukům se tak chovám. Radit jim nechci, 
ale vzkazuji: nebojte se dospělých, nemy-
slete si, že toho vědí o podstatách života 
více než vy. Hledají stejně jako vy. Mýlí se 
a často v životě, podobně jako vy, plavou. 
Buďte sami sebou a s dospělými nebo star-
šími buďte zadobře, protože jsou vám da-
leko více podobní, a vy jim, než si myslíte.

Z čeho vyvěrá laskavost člověka?

Z naší přirozenosti, z odvahy mít rád 
a milovat, ze zkušenosti, že je to blažené, 
svobodné, povznášející a přibližuje nás to 
navzájem. A také je to pocit, že jsem bo-
hatý a mohu rozdávat. Že jsem viditelný 
jako člověk, že mohu mít rád, a přitom 
se do ničeho nezaplétám. Ačkoliv i zde si 
musím dávat pozor. Být laskavý mne fakt 
těší a baví.

Zažil jste někdy v životě chvíle, kdy jste ne-
věděl, jak dál?

Ano, dokud jsem nezjistil, že můj život 
má smysl tehdy, když svoje životní úsilí 
odevzdám druhým, když jsem platný. A od 
té doby mám docela klid. Samozřejmě, 
že čas od času tápu, někdy mne přepad-
ne zvláštní smutek, stesk. Ale to pomine, 
když jdu za někým nebo za něčím, co má 
shora uvedený smysl.

Zažil jste někdy v životě chvíle, kdy jste 
měl pocit, že jste na dně sil?

Jo, zrovna vloni. Bylo to hnusný a drs-
ný. Měl jsem ale naštěstí trochu zastřené 
vědomí, takže ta lepkavá, studená a opuš-
těná prázdnota mne nepožírala při plném 
vědomí, ale v jakési milosrdné anestezii. 
Uzdravil jsem se a přešlo to. Pánbůh za-
plať!

Co se v takových chvílích dělo?

No, jednak jsem byl nemocen, jed-
nak jsem se z banálních příznaků nemohl 
dostat. Byl jsem vyčerpaný povinnostmi 
a nezbyly mi rezervy k hladkému zvládnu-
tí nemoci. Nezbylo mi ostatně nic jiného 
než vydržet. Sápaly se na mne pochybnos-
ti, obavy, úzkosti a strachy, taky marnost 
a jiné potvory, docela si mne vychutnáva-
ly. Samozřejmě jsem ale byl v péči rodiny, 
takže se to dalo docela dobře vydržet. Ale 
žádná radost to nebyla.

Kde jste bral v životě sílu, když jste slábl?

Nevím, ono se to dělo samo, prostě 
jsem musel čekat a doufat, že se to ne-
zvrhne. A skončí!

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

Protože… Já to mám tak, že jim dů-
věřuji, že nic jeden druhému nepředstírá-
me, máme se rádi a je to cítit, jsem vítán 
a společně můžeme snít, jen tak kecat 
a také důvěrně být. No, a když nemora-
lizují, nechtějí mne – samozřejmě pro můj 
prospěch – „upravovat“. A samozřejmě se 
s nimi musím cítit svobodně.

Co si myslíte o lásce? Je to stav, kdy se stí-
rají hranice mezi já a ty a mezi přede mnou 
a ve mně? Je to naše schopnost mít a ne-
chat srdce otevřené? Jaká je vaše zkuše-
nost?

Já tedy nevím, takto položená otázka 
s předpřipravenou odpovědí mne trochu 
dráždí. Pro mne je láska nesmírně diskrét-
ní téma a mluvit o ní navíc veřejně, to je 
nepřijatelné. I když samozřejmě chápu 
její důležitost. A chápu, že byla položena. 
Moje reakce je, že láska je vždy obětí. 

I | inspirace
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Skutečná láska není bez oběti možná, což 
podle mne platí i naopak.

Proč někteří lidé jakoby svítí? Nebo se při 
rozhovoru rozsvěcují?

No, někdo svítí a já vidím, že je falešný 
jak pětník. Někdo svítí zlobou. Jiný zase 
jen tak přívětivě poblikává. Jinému hoří 
lýtka, tomu zase uši. Je to různé, jako lidé 
jsme nositeli světla. To je každému dáno 
rovnou.

Existuje podle vás skryté vědění? Pokud 
ano, stojí za to ho zaznamenávat?

Nevím úplně, co se tím míní. Je to pro 
mne příliš mnohoznačná a příliš neuchopi-
telná otázka. Vzdávám to.

Je podle vaší zkušenosti pro život důležitá 
intuice?

No, pokud se tím míní jakýsi silný, při-
tom však ještě nezřetelný pocit, pokud se 
jedná o vnímání, které není dostatečně 
podložené nějakými fakty, pokud je řeč 
o jasnozřivosti, kterou je třeba dodatečně 
doložit či vyložit, pak je nepochybně dů-
ležitá. 

Co je podle vaší zkušenosti duše a duch?

Tuto otázku kladu svým studentům 
na první hodině. Nemohu ale odpovědět 
přímo, protože otázka je položena před-
mětně, což znamená, že duše je něco, věc, 
jsoucno samo o sobě. Protože jsem sám 
kritik tohoto způsobu myšlení a pojímání 
světa, mohu pouze říci, že naše bytí, exis-
tence je oduševněná, tato oduševněnost 
je podstatným znakem a způsobem naše-
ho bytí, existence. Nemáme duši, ale spíše 
má ona nás. Jsme bytosti obdařené tímto 
nadáním. Výraz duševního nadání určité 
lidské bytosti v určité době má nějaký ráz, 
řád, výraz, pohyb, říkáme, že má ducha.

Máte rád svůj stín? Vnímáte ho vůbec? Jak 
jste s ním v životě naložil?

Já o žádném svém stínu nic nevím. Jen 
vím, že se jedná o alegorii, která se sta-
la objektivizovaným pojmem, což je pro-
blém. Má vyjadřovat něco z vlastností na-
šeho života, co nevidíme, čím jsme. (Stín 
ze smyslu slova patří do oblasti vizuální 
percepce. Můj nevidomý přítel by ale mlu-
vil o něčem jiném než o stínu.) Něco, čeho 
se nemůžeme zbavit. Spíše také nechce-
me. Já o tomto problému vím, ale stínem 

Jiří Růžička, 2009. 
foto © Milena Balá

bych to nenazval. Mně se tento Jungův 
pojem zdá zavádějící, poněkud moralizu-
jící a umělý.

Žijete asi 30 let v manželství. Říkal jste 
mi, že jste překonali několik manželských 
krizí. Uvědomujete si nějaký mechanis-
mus přežití ve vztahu, aby zůstal lásky-
plný i po letech?

Žiji v tomto manželství okolo 30 let. 
Zažili jsme řadu těžkých a jen obtížně 
zvládnutelných období a chvil. Přesto se 
máme rádi, obdivujeme se a vážíme si 
řady vlastností a skutků, naučili jsme se 
toleranci a mnoho nám toho ještě zbý-
vá. Myslím, že si v dobrém i méně dob-
rém poskytujeme hodně příležitostí se 
od druhého a při druhém učit. Máme se 
v úctě, respektu i shovívavosti. Lezeme 
si také na nervy nebo prostě neunášíme 
některé chvíle, které si připravíme. Ale 
tak je to v dobrých vztazích vždy, co se 
pamatuji. Manželství (jakož i jiné vztahy) 
je jako zahrádka. Stojí mnoho úsilí, musí 
se o ni stále pečovat a pak ta práce, čas, 
chvíle napětí, obav i zklamání nakonec 
přinášejí radosti a štěstí, pro které to 
stojí za to. Samozřejmě, že ji člověk musí 
mít rád, což se pěkně tou péčí učí. Ale 
něčemu nerozumím, je mi cizí, nepřija-
telné. A nechci se s tím také smířit, což je 
pošetilé. Dříve jsem si občas myslel, že by 
to bylo jinde lepší, dnes na to mám jiný 
názor. Jsou skutečnosti, které jsou pro 
mne natolik pěkné a cenné, že se ostatní 
snažím brát prostě jako daň. Daně a smrt 
jsou, jak říkají Američané, neodvratné. 
Asi to má moje choť podobně.

Děkuji.

komix I



98 99

inspirace | II | inspirace

České školství jde v posledních dva-
ceti letech klikatou cestou, zabrousilo do 
nejedné slepé uličky a směr mu určuje už 
patnáctý ministr. Učitelé a děti ve školách 
jsou v systému někde na chvostu a musí 
se s tím volky nevolky nějak srovnat. Od-
povědí na tuto situaci byla kampaň Česko 
mluví o vzdělávání, jejímž záměrem bylo 
podnítit širší debatu o směřování české 
školy.

Šestiměsíční kampaň iniciovala společ-
nost EDUin, která se její myšlenkou začala 
zabývat zhruba před dvěma lety. Hlavní 
ideou bylo vytvořit prostor pro disku-
si, kde by se potkali a naslouchali si lidé 
z různých sfér – praktické, akademické 
i rodičovské. Pro iniciátory kampaně bylo 
důležité věnovat vzdělávání pozornost 
v celé šíři a v delším časovém úseku. Pokud 
by popudem k veřejné debatě byla pouze 
aktuální témata, která jsou v danou chvíli 
pro média a jejich publikum atraktivní, na 
řadu důležitých otázek by nikdy nedošlo.

Druhým podstatným důvodem pro 
vznik kampaně byla potřebnost kontinui-
ty ve vzdělávací politice. Shodou šťastných 
okolností vznikal ve stejné době na mini-
sterstvu školství strategický odbor, jehož 
úkolem bylo připravit Strategii vzdělávací 
politiky ČR do roku 2020. Podobný doku-
ment, který by určil koncepci vzdělávací 
politiky na dobu přesahující jedno voleb-
ní období, tu do té doby chyběl. Příprava 
Strategie 2020 tak probíhala souběžně 
s kampaní Česko mluví o vzdělávání. Ně-
které závěry a zjištění z kampaně se do 
ní promítly v podobě konkrétních priorit 
jako například větší průchodnost vzdělá-

vací soustavy, důraz na roli učitele a vý-
znam podpory učitelů a ředitelů škol.

Co všechno se odehrálo
Kampaň odstartovala v lednu 2013. 

Její páteř tvořily diskusní kulaté stoly, kte-
ré otevřely řadu otázek, z nichž mnohé se 
v takto širokém plénu probíraly poprvé. 
Debaty se věnovaly otázkám jako motiva-
ce dětí k učení, způsoby hodnocení jejich 
výsledků, prestiž učitelské profese, po-
třebné změny ve vysokém školství nebo 
zatraktivnění technického vzdělávání. 
Došlo i na citlivá místa českého školství 
jako příliš časné třídění dětí na schopnější 
a méně schopné a malá prostupnost vzdě-
lávacího systému.

Kromě devíti veřejných debat se v jed-
notlivých krajích uskutečnilo také čtrnáct 
workshopů Vize vzdělávání, které umož-
nily diskusi o budoucnosti vzdělávání 
i v regionech. Pod hlavičkou kampaně 
proběhla po celé republice ochutnávka 
mnoha podob vzdělávání. Smyslem dvou-
denní akce nazvané Zažij vzdělávání jinak 
bylo ukázat vzdělávání v celé šíři včetně 
jeho neformální složky, která se odehrá-
vá mimo zdi škol a její význam ve světě 
i u nás vzrůstá. Po celé republice se na 
veřejnosti prezentovaly nejrůznější vzdě-
lávací instituce od škol přes domy dětí 
a mládeže a volnočasová centra po nezis-
kové organizace.

Kromě příležitostí navštívit nejrůznější 
akce nabídla kampaň veřejnosti také mož-
nost přispět do různých anket na webo-
vých stránkách projektu www.ceskomluvi.
cz nebo si vyzkoušet on-line hru simulující, 
jak bude vzdělávání vypadat za dvacet pět 

KAMPAň ČESKO MlUVí O VZDěláVáNí 

JAK to dopadlo
Olga Pohl
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Pokud neznáte cíl, je těžké hledat směr.
Cílem vzdělání a moudrosti je, 
aby člověk viděl před sebou 
jasnou cestu života a po ní 
opatrně vykračoval. 

J.A.K.

let. Proběhl také sociologický průzkum, 
kterého se zúčastnilo několik set respon-
dentů z řad laické i odborné veřejnosti. 
Důležitý byl zmiňovaný souběh kampaně 
s přípravou Strategie 2020. Jako význam-
ný úspěch vnímáme to, že se mezi priori-
ty Strategie 2020 dostala spravedlivost ve 
vzdělávání. Pokud se v českém školství po-
daří omezit míru selekce, umožní to získat 
kvalitnější vzdělání dětem, které dnes zů-
stávají pozadu a nikdo to neřeší, hodnotí 
dopad kampaně ředitel EDUinu Zdeněk 
Slejška.

Myšlenky a závěry kampaně v praxi
Z kampaně Česko mluví o vzdělávání 

vyplynulo, že naše školství nepotřebuje 
žádnou další převratnou reformu. Pod-
statnější je soustředit se na pomoc učite-
lům a ředitelům, aby mohli lépe učit. Je 
třeba, aby učitelství získalo prestiž, která 
odpovídá společenskému významu této 
práce. Jako další zásadní téma vyplynulo 
užší propojení formálního a neformálního 
vzdělávání. Znalosti a dovednosti nabyté 
mimo školu jsou pro život i profesní uplat-
nění stejně důležité jako vysvědčení nebo 
diplom a je třeba najít cestu, jak neformál-
ní vzdělání uznat jako profesní kvalifikaci.

Myšlenka podpory učitelů se promítla 
do letos spuštěné kampaně Chci učit, kte-
rá chce veřejnosti představit inspirativní 
učitelské osobnosti a přitáhnout k této 
profesi další zajímavé odborníky. Další ini-
ciativou vzešlou z kampaně je připravova-
ný web Česko pro vzdělávání, který staví 
na přesvědčení, že pro kvalitu veřejného 
vzdělávání může něco udělat téměř kaž-
dý: od rodičů školních dětí přes učitele, 
vedení škol či zastupitele obcí zřizujících 
školy až po knihovníky a pracovníky vzdě-
lávacích organizací.

Do finiše se blíží projekt Města vzdě-
lávání, který pomáhá čtyřem českým 
a moravským městům (Svitavy, Dvůr Krá-
lové, Žďár nad Sázavou a Kutná Hora) vy-
pracovat strategii vzdělávání a podpořit 
místní organizace a instituce ve spolu-
práci. Význam neformálního vzdělávání 
a kompetencí, které jeho prostřednictvím 
děti získávají, přibližuje uživatelům nově 

vytvořená webová aplikace nazvaná Co 
umím. Díky ní mohou rodiče mapovat 
rozvoj a úspěchy svých dětí a vytvořit jim 
digitální portfolio, které s nimi poroste. 
Uznávat nejrůznější úspěchy a dovednosti 
umožňuje také platforma Veriod s digi-
tálními odznaky, na jejímž vytvoření se 
EDUin podílel.

Směr je naznačen
Kampaň ukázala, že je velmi užitečné 

a motivující, když se mohou potkat a spo-
lečně diskutovat zástupci různých oborů 
a společenských skupin. Shoda na základ-
ních hodnotách a prioritách je nezbytná 
k tomu, aby mělo vzdělávání v České re-
publice jasný směr a vizi. Předpokladem 
úspěchu jakékoli vzdělávací strategie je 
podpora zdola a Strategie 2020 není vý-
jimkou. Její přepracovaná verze, kterou 
ministr Chládek předložil vládě, možná 
nenabízí podrobnou trasu, kudy by se 
české školství mělo ubírat, nicméně je to 
jednoznačně formulovaný ukazatel, který 
vytyčuje správný směr. Svůj podíl na tom 
má i kampaň Česko mluví o vzdělávání.

www.ceskomluvi.cz
www.chciucit.cz
www.mestavzdelavani.cz
www.coumim.cz
www.eduin.cz

Kampaň Česko mluví o vzdělávání

Ve spolupráci s o.p.s EDUin se Prázdni-
nová škola Lipnice od března do května 
2013 zapojila do kampaně Česko mluví 
o vzdělávání. Lektoři PŠL realizovali dis-
kusní workshopy ve čtrnácti krajích naší 
republiky.

Účastníci workshopu – pedagogové, ředi-
telé škol, starostové, ale i laická veřejnost 
zejména z řad rodičů se zamýšleli nad vizí 
vzdělávání pro rok 2020. Závěry těchto 
diskusí pak sloužily k následným debatám 
s MŠMT nad Strategií 2020.
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Tradiční součástí Dnů Komenského je výtvarný happening školáků na velkém 
plátně kolem brodské kašny a akce Komenský na každém kroku – křídování 
Komenského citátů po ulicích. Letos školáci všech brodských škol dostali 
návod jak vyrobit květinu z pet lahve a stuhy, kterou opatřili přáním Janovi 
k narozeninám či díkem. Některé texty jsou projevem krystalicky čisté dětské 
upřímnosti a skutečné vděčnosti. Akci tradičně spolupořádalo Muzeum J. A. 
Komenského a Tenebrae fascarum.

Kytka pro Jana

Přepis hlášek a přání včetně chyb, které 
jsou v jednotlivých případech velice 
půvabné:
Pane učiteli, přejisi aby byli hodnější paní 
učitelky! Anička

Jane, díky za školní pomůcky!

… aby kuchaři uměly vařit

Pane Učiteli přál bych si kratčí hodiny 
a dloužejší přestávky.

Děkujeme ti, že nás nebouchají rákoskou.

Milý Jane, chci aby byly ve škole nové pod-
sedáky … bazén
 … víc hodin chemie, včelařství
 … bufet

Milý Jane, osviť naše politiky.

Ve škole se cítím jako v nebi. Ivo 4.C

Škoda, že to nevidíš. R.A.F. 

Díky tobě jsem chytřejší.

Dík, žes to tak vymyslel.

Díky za velikou přestávku.

Aby byly zakázány těžké sešity a knížky + 
mohly jsme mít omalovánky.

Pane učiteli, kdybyste tak mohl za náma 
přijít do školy.

… kdyby se tak nevyučovala hodiny fyziky

Šťastný národ, který 
má hojnost dobrých 
škol a dobrých knih.

J.A.K.

… aby byly kratčí hodi-
ny a ještě abych měl samé jednički na vízo.

A přidali se pravděpodobně také i učitelé:
Milý Jane, přeji si šťastné a spokojené děti.

… navýšený rozpočet do škol

Květiny pro Jana. 

foto © z archivu o.s. Tenebrae fascarum

Tuto knížku jsem si vzal s sebou na do-
volenou – a moc dobře jsem udělal. Dny 
volna a prázdně jsem nevěnoval žádné 
práci a uvolněně jsem si lenošil. V takové 
chvíli přečtené informace padají opravdu 
na úrodnou půdu… Pocit jistého déjà vu 
se dostavil velmi brzy: Gymnasion č. 9 (do-
stupný i elektronicky na www.gymnasion.
org) přinesl k tematice času informace 
o knížkách jako Tyranie okamžiku či Děv-
čátko Momo a ukradený čas, zprávy o po-
malých městech či spolku k zadržení času 
aj. A to je přesně nota, podle níž se hraje 
i tato písnička. 

Německý žurnalista a popularizátor 
vědy se totiž pustil do kritiky soudobého 
životního stylu s vervou a chutí. Pranýřuje 
spěch, povrchnost, virtualitu a odcizení, 
v nichž naše životy ubíhají. Místo toho na-
bízí jako lék klid, rozvahu, přírodu a setká-
vání. Kombinuje odkazy na vědecké články 
v odborných časopisech, populární knihy 
i společenské žurnály stejně jako denní 
tisk. Neváhá použít osobní komunikaci 
ani ilustrující příběhy a historické zkazky. 
Takže se to čte dobře, byť text místy my-
šlenky opakuje a nemá potřebu vnořit se 
do přílišných hloubek. Nejedná se o plný 
ponor potápěče do světa idejí, jako spíše 
o šnorchlování těsně pod hladinou témat. 
Jejich strukturace není zcela pevná a ka-
pitoly přelétávají od času (a jeho úbytku 
vnímanému i přes neustálý vývoj nových 
technologií, které naopak slibují úsporu 
času) přes informační potopu (a jak inter-
net, chytré telefony, e-maily ovlivňují naše 
myšlení, stres a schopnost sebeovládání), 
dále přes spánek, denní snění a meditaci 

aneb rozkoš z nicnedělání
autor: Ulrich Schnabel
překlad: Petr Slunéčko
nakladatel: Dauphin, Podlesí – Slavonice, 
      2014, 296 stran
ISbN 978-80-7272-454-3
www.dauphin.cz 
cena: 248 Kč

Umění zahálky 

k úvahám o permanentně se zrychlující 
společnosti, technickém pokroku a sociál-

ních změnách, které brání nečinnosti, 
poté k představení odlišných civilizačních 
zvyků a zpomalovacích strategií v podo-
bě příkladů až k návodům na individuální 
osobní změnu. 

Stručný obsah je pregnantně vystižen 
ve sloganu vydavatele: Manuál záchrany 
všech přepracovaných, přegooglovaných, 
přefacebookovaných, přecomputerova-
ných, přemobilovaných a přemailovaných, 
tedy nás všech, kterým život protéká skr-
ze prsty nikoli prožitky, nýbrž daty, která 
mizejí kdesi v nenávratnu spolu s naším 
štěstím. Kniha se řadí k manifestům za 
zpomalení a k odporu proti výkonové 
společnosti, horuje za možnost zbavit se 
neklidu a dojít k sobě samému. Ke zkouš-
ce vůle odhodit roztržitost a nesoustředě-
nost díky přestávce, soustředění a vnitř-
nímu usebrání se. Namísto přeplňování 
hlavy nepodstatnými informacemi je ne-
zbytné nasadit si informační dietu, umět 
být offline, a tím vznítit vlastní kreativitu 
a nápaditost. 

Co si čtenář při četbě uvědomí, to je 
zejména fakt, že volný čas není počtem 
volných hodin, ale životním postojem. Že 
volno nemusí být opakem činnosti, ba do-
konce ani práce (a že některé kultury mezi 
těmito druhy aktivity nerozlišují), protože 
rozhodující je, zda můžeme či nemůžeme 
spoluurčovat rytmus svého dne. Že ideo-
logie nekonečného růstu a neustálého 
hromadění je opravdu neosvobozující, 
protože štěstí nesouvisí s množstvím mož-
ností a nabídek, ale paradoxně s faktem, 

inspirace | I
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že méně je zde opravdu více (pocit štěs-
tí pramení spíše ve schopnosti některých 
přání se vzdát než v neustálé snaze je na-
plňovat). Že typický kancelářský zaměst-
nanec dnes tráví čtvrtinu pracovní doby 
prací s elektronickou poštou a bude-li to 
dál pokračovat dosavadním tempem, tak 
v roce 2040 už lidé promailují pracov-
ní dobu celou. Že online čtenáři nečtou, 
ale přelétávají titulky, obsahy a stručná 
shrnutí: Skoro to vypadá, jako by šli na 
internet, aby se čtení v klasickém smyslu 
vyhnuli (s. 92). Šíře informací (horizontální 
rozměr) samozřejmě zplošťuje naši schop-
nost reflexe a úsudku, zatímco čtení knih 
jde do hloubky (vertikální rozvoj osobnos-
ti). Že spánek ani meditace není nicnedě-
láním, ale cestou ke zvýšení koncentrace 
a duševní vyrovnanosti. Že procesy tech-
nického, kulturního i životního zrychlová-
ní proměňují naše životní tempo, ale také 
zkušenosti a vizuální návyky, vedoucí mj. 
k proměnám činnosti režisérů: publikum 
už vůbec nedokáže sledovat delší dějové 
linie. Kvůli častým reklamním blokům na-
víc musí nejméně každých dvanáct minut 
dojít k nějakému dramatickému zvratu 
nebo se diváci začnou nudit a přepnou 
na jiný program (s. 186). Že spěch neškodí 
jenom našemu zdraví, ale také obrušuje 
naši citlivost k utrpení druhých. A naopak, 
setkáváte-li se se šťastnými a uvolněnými 
přáteli, výrazně zvyšujete pravděpodob-
nost, že i vy budete vnímat svůj život v po-
dobném modu. Zkrátka: že čas bychom 
neměli chápat zúženě jako prostor pro vy-
dělávání peněz, ale jako šanci prožít život 
jako hodnotu samu o sobě, takže můžeme 
dát volnu a prázdnu i svébytnou struktu-
ru. Naučit se být sám se sebou a zvládnout 
to bez útěku od sebe sama dychtěním po 
rozptýlení.

Hlavní problém, který s knihou mám, 
je možná spíše záležitostí překladatele 
než autora: volba klíčového českého slova. 
Jestliže je v originále použito slova „Mu-
sse“ (což slovník překládá jako „odpoči-
nek“, „volná chvíle“ či „volný čas“), pře-
kladatel (nebo vydavatel?) zvolil možná 
více provokativní (a lépe prodejný) termín 
„zahálka“ (která se však v němčině vyja-
dřuje jinými ekvivalenty, blízkými nečin-
nosti a lenosti). A rozdíl mezi zahálkou 

(neúčelem, bezcílem, nicneděláním, ne-
toužením či nechtěním) a zábavou, odpo-
činkem, rozptýlením, zájmem, zaneprázd-
něním, nudou, mařením času, lenošením 
či požíváním klidu popsal nádherně už Ka-
rel Čapek v Lidových novinách v roce 1923 
(vizte 14. svazek jeho Spisů, s. 283–285). 
Proto může dojít k zásadnímu obsahové-
mu neporozumění: jestliže čtenář bude 
očekávat pojednání o tom, jak se povalo-
vat, lenošit, vyhýbat se práci a jakékoliv 
činnosti, jak žít jako darmošlap, líný le-
noch či jak velebit nečinnost a ponechání 
něčeho bez využití (čemu zhruba mohou 
odpovídat slovníková synonyma pojmu 
„zahálka“), bude nutně zklamán. Proto-
že odpočinek a volný čas (termín z názvu 
originálu) je v knize pojat mnohem šířeji 
a aktivněji, může nabýt nejrůznějších fo-
rem – může jít o inspirující rozhovor nebo 
o hru, při které zapomeneme na všechno 
ostatní, o výlet nebo muzicírování, dokon-
ce i o práci – zkrátka: momenty, které jsou 
hodnotou samy o sobě a které nepodléha-
jí moderní logice neustálého zhodnocová-
ní (s. 19). Proto také může autor využívat 
starořecké scholé (s. 227), flow (s. 231 an.) 
a podobné pojmy (usilující o strukturaci 
a osmyslnění volného času) jako vhodné 
koncepty; ty však se zahálkou rozhodně 
nemůžeme propojit. Starořecké sloveso 
scholadzó znamenalo „mám kdy“, jedná 
se tedy spíše o schopnost a dovednost 
vyčlenit si čas na to podstatné a smyslupl-
né, nikoliv nicnedělání. A právě takto je 
téma v publikaci pojato. (Můj starodávný 
německo-řecký slovník z roku 1911 rovněž 
ztotožňuje „musse“ a scholé, zatímco pro 
zahálku, lenost a nečinnost, tedy „mussig-
gang“ vyčleňuje termíny argia či apragia 
– dokonce s příslovečným upřesněním, že 
je to počátek všeho zla…) Proto zvolení 
základního termínu považuji za nešťastné 
a matoucí. 

Raději však ještě zopakuji, že si knihu 
jistě vychutnáte bez takovýchto termino-
logických šťouchů. Zvláště pokud denně 
brouzdáte po netu, odpovídáte na každý 
došlý mail, telefon zásadně nevypínáte 
a přecvakáváte televizi z programu na 
program. Pak pro vás bude její poselství 
více než jenom zajímavé – bude i velmi 
užitečné.

Ivo Jirásek

Myšlenková 
rozcvička
Oko do hlavy 
J. A. K. a JAK?
Richard Macků

Ze statistiky mapující četbu děl J. A. Ko-
menského (viz s. 27−28) je patrné, že jedním 
z děl, po kterém saháme nejčastěji, je Laby-
rint světa a ráj srdce. Dalším velmi známým 
(i když často nesprávně interpretovaným) 
názvem jednoho z Komenského děl je Škola 
hrou. A do třetice Svět v obrazech. Jak hra, 
tak i labyrint jsou ústřední linkou naší my-
šlenkové rozcvičky. Navíc tentokrát poprvé 

kresba: Václav Peltan

využíváme i obrazu. Dvojsmyslné téma, kte-
ré se prolíná celým číslem Gymnasionu, tedy 
neopustíme ani v naší pravidelné rubrice – 
první dva úkoly totiž volně navazují na J. A. 
K. a pomáhají nám rozvíjet tvořivé a kritické 
myšlení, třetí úkol pak vychází z metodické 
otázky JAK? a je zaměřen na myšlenkovou 
dovednost rozlišování/třídění.

I | inspirace
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Cvičení 1 
Začínáme hravě v Labyrintu světa… 

Kudy vede cesta do Ráje srdce? A ze kte-
rých kontinentů se tam nedostaneme?

Cvičení 3
Otázka jak se v didaktické terminologii 

ptá po způsobu dosažení cíle, po cestě k cíli 
– tedy po metodě. Spolu s ní pak vystupují 
další důležité otázky – co (ptající se po ob-
sahu) a proč (ptající se na cíle). Na první po-
hled jednoduchá věc, ale správné odlišení 
těchto tří kategorií (cíle – obsahu – metody) 
dává pořádně zabrat nejednomu studento-
vi pedagogiky na vysoké škole. Vyzkoušejte 

Otázky pro reflexi:
• Shodli jste se v roztřídění s těmi, kteří 

se také pokusili úkol plnit?
• Zvolili jste si nějaké kritérium pro rozli-

šení jednotlivých kategorií?
• Napadla vás pracovní definice cíle/ob-

sahu/metody?

si to, správný instruktor by s tím v praxi ne-
měl mít problém!

Zařaďte následující pojmy podle toho, 
zda se jedná o cíl, metodu nebo obsah pe-
dagogického působení. Své rozhodnutí zdů-
vodněte a okolnosti pro kontrolu proberte 
s někým ve vašem okolí. (Zaznamenejte do 

tabulky: patří do kategorie,  nepatří do 
kategorie.)

 cíl obsah metoda

četba knih    

divadelní představení   

zábava   

pobyt v extrémních podmínkách   

hra   

prožitek   

diskuse   

práce ve skupinách   

rukodělná činnost   

Cvičení 2
Pokud jste se zamotali v Labyrintu svě-

ta, nezoufejte! Dva bratři na rozcestí vám 
mohou poradit, zda se na rozcestí dát vpra-
vo, nebo vlevo. Smíte jim však položit pou-
ze jednu otázku, na niž lze odpovědět jen 
„ano“ nebo „ne“. Problém spočívá v tom, 

Pozn.: Cvičení 2 je vypracováno na základě 
lidově šířené hádanky. Je-li někdo jejím au-
torem, pak se omlouváme za neuveřejnění 
jeho jména – nedohledali jsme jej. Řešení 
hádanky jako bonus na webu www.gym-
nasion.org

že jeden z nich je pravdomluvný (vždy mluví 
pravdu) a druhý je lhář (vždy říká nepravdu); 
přitom však nevíte, který je pravdomluvný 
a který je lhář. Jakou otázkou dokážete 
podle odpovědi jednoho z nich zjistit cestu 
k východu z labyrintu?

I | inspirace

fotohádanka
Schválně, co to je? 
Rozluštění najdete na straně 110.
foto © Pepa Středa

104 105



107

štafeta osobností | Š

106

I | inspirace

?

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

Michal Kaplánek

Josef Valenta Jan Slavík
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doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. (1962)
Celoživotně se věnuje práci s mládeží především v salesiánských střediscích a od roku 1998 
též jako vysokoškolský pedagog. Je absolventem oboru katolická teologie na Katolické teo-
logické fakultě Univerzity Karlovy (původně CMTF Litoměřice). Působil jako vedoucí Kated-
ry pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity a ředitel Vyšší odborné školy sociálně 
pedagogické a teologické JABOK. Profesně se zaměřuje na oblast pastorace, rozpracovává 
metodu animace a publikoval řadu odborných a vzdělávacích textů z oblasti výchovy ve 
volném čase, např. Výchova v salesiánském duchu (2012), Čas výchovy – čas volnosti (2013) 
a další. 

106

Jiří Němec 
> Michal Kaplánek

Časopis Gymnasion se systematicky snaží 
přibližovat fenomén zážitku v souvislos-
ti s rozvojem osobnosti člověka. Když se 
však řekne zážitek nebo zážitková peda-
gogika, hodně lidí si představí aktivitu 
v lanovém centru, noční hru v lese apod. 
Jakou podobu má zážitek (jako metoda či 
prostředek) v salesiánských oratořích?

V salesiánských střediscích se setkáme 
s prvky zážitkové pedagogiky zejména 
při víkendových kurzech nebo prázdni-
nových táborech. Použití těchto postupů 
je dáno především pozitivní zkušeností, 
kterou získali pracovníci salesiánských 
středisek se zážitkovou pedagogikou. 
V salesiánských střediscích a oratořích jde 
totiž především o výchovu a sociální uče-
ní. A právě v těchto oblastech je vlastní 
zážitek (který je reflektovaný a promění 
se ve zkušenost) velmi účinným peda-
gogickým prostředkem. Největší využití 
zážitkové pedagogiky u salesiánů najde-
me v programech Domu Ignáce Stuchlé-
ho, kde se již 15 let nabízejí Orientační 
dny pro školní třídy. Tyto programy jsou 
strukturované a obsahují mimo jiné hry 
zaměřené na seznámení, prověření vzta-
hů, ale i na sebepoznání.

Salesiánská pedagogika Jana Boska se 
utvářela již v 19. století. Boskovi se poda-
řilo vytvořit např. tzv. preventivní systém. 
Myslíš si, že jeho koncepce práce s dětmi 
a mládeží je stále moderní a má co nabíd-
nout dnešním teenagerům? Identifikují se 
dnešní animátoři s tenkrát navrženými vý-
chovnými principy?

Pokud mluvíte se zaměstnanci a ani-
mátory salesiánských středisek a ptáte 
se jich, co je specifikum salesiánského 
výchovného stylu, většina odpoví, že je 

to výchova založená na přátelských vzta-
zích. Někteří to ještě upřesní a uvedou, že 
jde o tři principy: rozum, laskavost a ná-
boženství. Domnívám se, že dnešní mladí 
lidé – stejně jako před 150 léty, a možná 
ještě víc než tehdy – potřebují dospělé 
partnery k rozhovoru, přátele, kteří se 
o ně zajímají a kteří je dokážou dopro-
vázet při hledání jejich životní cesty. Stej-
ně tak současní teenageři rádi prožijí (!) 
atmosféru čisté radosti (tím myslím ra-
dost v bezpečném kruhu důvěry a kama-
rádství) – to je prvek, který nazýval don 
Bosco „laskavost“. Pokud jde o tzv. „etic-
kou výchovu“, tak si ji nedokážu předsta-
vit jinak než jako výchovu svědomí – aby 
mladý člověk uměl rozlišovat, co je dobré 
a co je zlé, co prospívá a co škodí. A to 
na základě racionálních kritérií (princip 
„rozumu“). A nakonec otázka po smyslu 
života a touha vztahovat svůj život nejen 
k sobě samotnému, ale k transcendentál-
nímu cíli – to je ono „náboženství“. Po-
kud považujete tyto hodnoty za aktuální, 
bude pro vás aktuální i don Bosco se svým 
výchovným přístupem. 

Salesiáni rozvíjeli ilegálně svoji činnost i za 
doby totality. Známá je organizace letních 
táborů Chaloupky v sedmdesátých a osm-
desátých letech dvacátého století, jejich 
historii pěkně popsal ve své stejnojmenné 
knize Jaroslav Vracovský. Jaká vzpomínka 
na toto období ti utkvěla v hlavě?

Můžu říci, že ze salesiánských chalou-
pek, které organizoval především dnešní 
pražský pomocný biskup Karel Herbst 
(a jsem přesvědčen, že vatikánští úřed-
níci o tom při jeho jmenování biskupem 
vůbec nevěděli), žiji dodnes. Vzpomínek 
by bylo hodně, ale pro mě jako peda-
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goga jsou nejcennější pedagogické prin-
cipy, které platily skoro samozřejmě. Cha-
loupka byl vlastně tábor pro 12–15 kluků 
vedený jedním vedoucím a 2–3 asistenty. 
Většinou byl plnoletý jenom vedoucí. 
A přece asistenti nesli velkou zodpověd-
nost: připravovali program a vytvářeli 
si osobní vztahy k účastníkům. Mezi sa-
mozřejmé výchovné principy, kterými se 
museli vedoucí řídit, patřila například ne-
ustálá přítomnost mezi dětmi – asistent 
nesměl dopustit, aby se kluci nudili a za-
čali dělat hlouposti, většinou měl osobně 
na starosti maximálně 5 kluků, s nimiž 
intenzivně komunikoval. Každý si všímal 
toho, kdo nějak zaostával anebo se do-
stal mimo partu, byl smutný nebo pro-
blémový. Takoví kluci na tuto pozornost 
vzpomínají dodnes! Po příjezdu jsme 
všichni museli vybalit jídlo, které jsme 
si přivezli z domova – nejen proto, aby 
se nezkazilo, ale také, abychom se učili 
o všechno se dělit. Večer se dětem četly 
příběhy. Nemohlo se stát, aby se vedoucí 
bavili mezi sebou nebo něco připravovali, 

dokud děti ještě nespaly. Bylo přece jas-
né, že jsme tam byli pro ně – a ne pro 
vlastní rekreaci či zábavu.

Často ve svých přednáškách zmiňujeme, 
že práce s lidmi by měla být založena na 
osobnostním pojetí. Jaká byla osobnost, 
která ti toho v životě dala nejvíce? Lze ně-
jak popsat podstatu takového člověka?

Už jsem se zmínil o Karlu Herbstovi, 
který na nás v 70. a 80. letech působil 
jako magnet. Proč? Především pro svoji 
laskavost a osobní zájem o každého. Znal 
nás víc než tisíc chlapců ze všech krajů 
Čech a Moravy, ale každého z nás znal 
jménem, každého z nás uměl povzbu-
dit. A přitom nám dával jasný příklad. 
Jeho život byl a je formovaný vztahem 
k Ježíši Kristu. Jeho náboženství nebyl 
rituál nebo formalita. Evangelium je pro 
něj něco živého! Ve svém pedagogickém 
působení se pokouším jednat podobně: 
když ke mně někdo přijde třeba konzul-
tovat diplomovou práci anebo se o ně-

čem poradit, chci, aby těch 15–30 minut 
pro mě existoval jenom tento student 
či studentka a jejich otázky; pokouším 
se dávat najevo, že mě nezajímá jenom 
úspěch lidí, s nimiž pracuji, ale také jest-
li jsou šťastní a jestli jejich život má směr 
a cíl.

Rád bych se vrátil od osobního svědectví 
k pedagogice zážitku. Proto bych se tě na 
závěr rád zeptal: Čeho si vážíš na peda-
gogice zážitku, případně v čem bys viděl 
možná rizika tohoto pojetí?

Pedagogika zážitku je velmi cenná 
metoda, protože vede ke zkušenosti, 
z níž se člověk mnohem víc naučí než 
z výkladu nebo poučování. V dnešní 
době si lidé chtějí na všechno sáhnout, 
všechno vidět a prožít. Slova znamenají 
velmi málo (často je naši současníci ani 
moc nevnímají). Proto je pedagogika 
zážitku nejen důležitá, ale pro někte-
ré výchovné cíle je dokonce nezbytnou 
metodou.

Největším rizikem tzv. zážitkové pe-
dagogiky je to, že půjde hlavně o pro-
žití něčeho zvláštního, o metody, tech-
niky a jejich provedení, ale velmi málo 
o samotnou výchovu. Proto si myslím, 
že v zážitkové pedagogice je nejdůleži-
tější reflexe a práce s ní. Také bych rád 
upozornil, že i při zážitcích je nutné mít 
promyšlený cíl – co chceme účastníkům 
předat, co je chceme naučit, v čem se 
mají posunout dopředu. 

komix II

foto © Oswald Schorm

Michal Kaplánek oslavil 25. výročí  svého kněžského svěcení.
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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.

ivo.jirasek@upol.cz

Metoda » Mgr. Richard Macků (1981), odborný 
asistent na Katedře pedagogiky Teologické fakulty 
v Českých Budějovicích. Nadšený cyklista a příznivec 
lyžování, sněhu a zimy obecně; dříve aktivní, nyní ne-
registrovaný skaut. Na odborné úrovni se věnuje pe-
dagogice volného času a zážitkové pedagogice. Jako 
pracovník Centra Filozofie pro děti při JU v Českých 
Budějovicích se podílí na rozvoji a rozšiřování peda-
gogického programu Filozofie pro děti – především 
v oblasti využití metod herních a zážitkových. Mezi 
jeho zájmy dále patří meteorologie či správa systémů. 
Externí lektor DIS Fryšták.   mackur@tf.jcu.cz

Praxe » JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. (1983), 
vedoucí Ústavu dovednostní výuky a inovace studia 
na Právnické fakultě MU, lektorka kurzů divadelní 
improvizace, lektorka Outward Bound – Česká cesta, 
instruktorka Prázdninové školy Lipnice, členka impro-
vizačního divadla 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
Mgr. Vojtěch Benda (1985), mediátor 
a lektor, Instruktoři Brno a PŠL.  

vojtech.benda@gmail.com

PhDr. Jan Hábl, Ph.D. (1975), manžel, 
otec, pedagog, komeniolog a bratrský 
farář. Po studiích filozofie výchovy při 
University of Wales působil na Univerzitě 
v Hradci Králové. V současné době před-
náší v oborech na rozhraní pedagogiky, 

antropologie, etiky a historie vzdělávání na Univerzi-
tě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. K jeho 
publikacím patří monografie Ultimate Human Goals in 
Comenius and Modern Pedagogy (2011), Lekce z lid-
skosti v životě a díle Jana Amose Komenského (2011). 
Je též autorem mnoha drobnějších studií. 

jan.habl@ujep.cz

Mgr. Milan Hanuš MBA (1963), Instruk-
tor Prázdninové školy Lipnice (člen od r. 
1988), aktuálně předseda Správní rady 
PŠL. Podílel se na řadě prázdninovko-
vých projektů (Scholion, Go!, Schody do 
Nebe, Sapere Aude, Druhá renesance). 

Od roku 2000 se prakticky výhradně věnuje zimním 
kurzům (7 x Život je gotickej pes, 1x Zimní instruktor-
ský kurz, 1x Instruktorský kurz PŠL). Člen Správní rady 
Gymnasion, o.p.s.       milan.hanus@mikenopa.com

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

Mgr. Miroslava Jirásková (1971), postgra-
duální student na katedře psychologie PdF 
UP v Olomouci. Zabývá se možnostmi tran-
sracionálních přístupů (např. metoda syste-
mických konstelací) v osobnostním růstu. 
    miroslavajiraskova@seznam.cz

Mgr. Šárka Kovaříková (1987), pro-
jektová manažerka v Centrum dohody, 
s.r.o., místopředseda v Atmosféra, z.s., 
koordinátor školních výletů. 

kovarikova.sar@seznam.cz

Mgr. Richard Macků, DiS. (1981), viz 
Redaktoři (vedoucí rubrik)

Ing. Petr „Ježek“ Miklíček (1988), ve-
doucí skautského střediska v Uherském 
Brodě, který se k zážitkové pedagogice 
a gamedesignu dostal především praxí 
v neziskovém sektoru. V současnosti se 
věnuje doktorskému studiu na Ekono-

micko-správní fakultě MUNI, práci ve spolku Tenebrae 
Fascarum a vývoji nepočítačových her ve společnosti 
Court of Moravia, s.r.o.       jezek.miklicek@gmail.com 

Mgr. Veronika Nýdrlová (1987), stu-
dentka doktorského programu na Ka-
tedře sociální pedagogiky Masarykovy 
univerzity v Brně; sociální pracovnice 
nízkoprahového zařízení Klub Čas Tiš-
nov; externí pracovnice Terapeutické 

komunity Sejřek; dlouholetá členka o.s. Ratab ve svém 
domovském Liberci.   vercacek@email.cz

Ing. Tomáš Pešek (1981), školiteľ, kon-
zultant a kouč, pôsobí v MO PLUSKO, 
Prázdninová škola Lipnice, IUVENTA – 
Slovenský inštitút mládeže, ICF – Slovak 
chapter (In ternational coaching federa-
tion – Slovak chapter). 

tomas.pesek@plusko.net

Olga Pohl (1973) překladatelka, blo-
ggerka, krátce také tisková mluvčí 
EDUin. Zájem o svět vzdělávání a rozvoj 
lidské bytosti ji provází od dob studií na 
Pedagogické fakultě UK. Pokud zrovna 
něco nepíše, věnuje se svému synovi 

nebo tvoří autorské tapisérie z vlněné plsti.
olga.pohl@centrum.cz

Mgr. Petr „Burčák“ Sedlář (1988), 
předseda, zakládající člen a hybná síla 
spolku Tenebrae fascarum. Zajímá se 
o možnosti využití zážitkové pedago-
giky v běžném vzdělávání a především 
v prevenci sociálně patologických jevů 

– obojímu však výhradně jako volnočasovému koníč-
ku. Pracuje jako koordinátor sociální práce v Oblastní 
charitě Uherský Brod.           jsmr@seznam.cz

Alfred Strejček (1941), absolvoval stu-
dium herectví na brněnské JAMU, půso-
bil v divadlech v Olomouci, Brně a Praze, 
od počátku roku 1989 působí ve svobod-
ném povolání. Doménou Alfreda Strejč-
ka je mluvené slovo a přednes, například 

ve Viole nebo v Lyra Pragensis. Po roce 1989 se zaměřil 
například na jevištní prezentaci biblických příběhů, 
jako letitý ctitel literárního odkazu J. A. Komenského 
stál u zrodu projektu Vivat Comenius. Společně se Ště-
pánem Rakem je nositelem ceny UNESCO za tento pro-
jekt, se kterým oba umělci vystoupili na více než šesti 
stovkách koncertů ve dvaatřiceti zemích čtyř konti-
nentů. Významnou položku tvoří aktivity v rozhlase 
a v televizi. Místo před mikrofonem má dnes přede-
vším jako moderátor rozhlasového nedělního Dobré-
ho rána a jako komentátor zahraničních filmů .

alfred.strejcek@volny.cz
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Mgr. Jakub Svoboda (1987), Interní 
doktorand na Katedře rekreologie FTK 
UP, kde se podílí na přípravě a realizaci 
letních či zimních zážitkových kurzů.

Kuba.Tomanec@seznam.cz 

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

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

doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. (1949), 
rodinné zázemí ji předurčilo jako 3. 
generaci k učitelskému působení (děd 
prof. PhDr. Jan Uher 1891–1942, MU 
Brno; otec doc. PhDr. Boris Uher, CSc., 
1923–1993, FF UK), ve školství působí 

od roku 1974, kde prošla jako učitelka a středoškol-
ská profesorka  všemi školskými stupni; od r. 1990 na 
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Profesně se 
specializuje na dějiny pedagogiky, komeniologii, dě-
jiny předškolní pedagogiky a srovnávací pedagogiku. 
Publikovala  přes 60 studií, např. Role hry v Komenské-
ho výchovné koncepci (2003), Školská reforma v Čes-
koslovensku v meziválečném období (2004), Hledání 
cesty profesionalizace  učitelů primární školy v letech 
1948-1989 (2013) aj.      jana.uhlirova@pedf.cuni.cz

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. (1972), pů-
sobí jako odborná asistentka na Katedře 
pedagogiky a psychologie Pedagogické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Zabývá se především té-
maty obecné didaktiky a pedagogiky 

volného času.                    zlabkovai@pf.jcu.cz
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OUTWARD 
BOUND ČRwww.psl.cz
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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? | 16. SYMBOL

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


