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„Takže	dvakrát	hurá	demokracii.	
Jednou	za	to,	že	připouští	různorodost,		

a	podruhé,	že	připouští	kritiku.	
Dvakrát	hurá	stačí:	

není	důvod	provolávat	tři.“	
	
	

E.	M.	Forster	
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1.	Prolog	

	 Demokracie	 je	 nejhorším	 organizačním	
systémem	–	až	na	všechno	ostatní.	

(Winston	Churchill)	
	
Slavný	 americký	 „počítačový	 guru“	 Bill	 Gates	 říká	 ve	 své	 knize	 „Catch	 the	 Future“	

(Zachyťte	 budoucnost),	 že	 nejdůležitějším	 kanálem	 pro	 politické	 diskuse	 se	 v	 blízké	
budoucnosti	 stane	 „elektronická	 dálnice“.	 Tato	 elektronická	 dálnice	 nabízí	 mnoho	
skvělých	 příležitostí:	 lidé	 mohou	 snadno	 vytvářet	 debatní	 kroužky	 a	 informovat	 se	
například	 o	 životním	 prostředí,	 občané	 mohou	 velice	 rychle	 sdělovat	 politikům	 své	
názory	 na	 místní	 i	 celonárodní	 záležitosti.	 Není	 daleko	 den,	 kdy	 ministr	 bude	 moci	
přijmout	 denně	 až	 milión	 elektronických	 dopisů	 a	 kdy	 budeme	 moci	 hlasovat	 po	
telefonu.	
Ovšem	 stinnou	 stránkou	 této	 elektronické	 dálnice	 je	 obava,	 že	 se	 budou	 sdružovat	

lidé	společných	zájmů,	aby	se	jimi	zabývali	a	vytvářeli	tlak	na	politiky.	Tato	elektronická	
společenství	by	se	pak	mohla	stát	skupinami	samolibých	jedinců	komunikujících	pouze	
s	lidmi	 stejných	 názorů.	 Výsledek	 jejich	 uvažování	 bude	 tudíž	 chabý,	 protože	 tito	 lidé	
zapomenou	na	jednu	velice	důležitou	zásadu,	totiž	že	k	dosažení	vyváženého	náhledu	na	
určitou	záležitost	je	nezbytná	diskuse	s	lidmi	odlišných	názorů.	Taková	diskuse	vede	ve	
své	konečné	podobě	k	mnohem	propracovanějšímu	a	barvitějšímu	výsledku.	
Co	se	týče	elektronického	hlasování,	snadno	se	dá	předpokládat,	že	pokud	by	opravdu	

taková	možnost	nastala,	tak	na	druhé	straně	povede	k	značném	umrtvení	dialogu	mezi	
lidmi.	 Nebudeme	 se	 tu	 příliš	 zaobírat	 následky,	 které	 by	 nedostatek	 dialogu	 mohl	
přinést,	 ale	 nechceme,	 aby	 lidé	 zapomněli	 na	 to,	 co	 kdysi	 v	 Německu	 prohlásil	 Adolf	
Hitler:	„Pro	ty,	kteří	jsou	u	moci,	je	štěstím,	když	jejich	národ	nepřemýšlí.“	
Pokud	 se	 chceme	 pojistit	 proti	 netoleranci	 a	 nedostatku	 dialogu,	 pokud	 si	 přejeme	

uchovat	šíři	při	vytváření	názorů,	pak	se	nám	demokracie	musí	stát	životním	stylem	a	
být	součástí	všeho,	co	děláme,	a	jak	smýšlíme.	
Platí	to	jak	pro	země,	kde	má	demokracie	dlouhou	tradici,	tak	i	pro	země,	které	teprve	

svou	 demokratickou	 společnost	 vytvářejí.	 Zde	máme	 na	mysli	 země	 východní	 Evropy,	
kde	se	v	roce	1989	tak	radikálně	změnila	politická	situace.	
Rozhodnutí	 nastolit	 demokracii	 neznamená	 ještě	 ji	 okamžitě	mít.	 Dřív,	 než	 se	 země	

může	 nazývat	 svobodnou	 a	 demokratickou,	 musí	 se	 natrénovat	 a	 zažít	 mnoho	 věcí.	
V	mnoha	mladých	 demokracií	 funguje	 svobodně	 zvolený	 parlament,	 svobodně	 zvolení	
místní	politikové	a	prezidenti.	Ale	potom	je	načase	vychovat	obyvatelstvo,	kterému	jsou	
demokratické	principy	vlastní.	A	jak	je	vidět,	ve	východní	Evropě	alespoň	dvě	generace	
touto	 výchovou	 neprošly.	 Demokratické	 tradice	 neexistují	 v	 rodinách,	 školách,	
sdruženích	ani	na	pracovištích.	Samozřejmě,	že	změnit	systém	a	vybudovat	nové	tradice	
určitou	dobu	trvá.	Právě	proto	je	však	důležité	neztrácet	čas.	
Výchova	 k	 demokracii	 se	 v	 těchto	 zemích	 bezpochyby	 projeví	 díky	 mnoha	

zainteresovaným	 lidem	 na	 různých	 úrovních.	 My	 můžeme	 své	 ideje	 a	 úsilí	 vložit	 do	
oblasti,	 kterou	 známe	 nejlépe,	 tedy	 do	 škol	 a	 výchovných	 institucí	 všech	 druhů.	 Tuto	
oblast	 pokládáme	 za	důležitou,	 protože	určitá	 část	 výchovy	budoucí	 generace	probíhá	
právě	 zde.	 Postoje	 žáků	 se	 utvářejí	 vším,	 co	 žáci	 ve	 škole	 dělají	 a	 zažívají,	 ve	 veškeré	
komunikaci,	 která	 ve	 škole	 probíhá.	 A	 tyto	 postoje	 -	 ať	 už	 jsou	 nebo	 nejsou	
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demokratické	 -	 závisí	 na	 připravenosti	 učitelů,	 příslušných	 institucí	 a	 celého	
vzdělávacího	systému	pracovat	ve	prospěch	demokracie.	
Na	školách	by	se	měly	změnit	nejenom	vnitřní	struktury	nebo	procesy	rozhodování	-	i	

když	i	to	je	velice	důležité.	Stejnou	měrou	bychom	se	měli	zaměřit	i	na	způsob,	jakým	se	
s	žáky	zachází,	jaký	je	jim	přiznán	díl	zodpovědnosti	a	svobody,	nakolik	mohou	ovlivnit	
chod	školy,	a	jak	se	ve	škole	cítí.	
Demokratické	 postoje	 jsou	 ovlivněny	 i	 vzděláváním	 samotných	 učitelů,	 jejich	

připraveností	vést	s	žáky	stálý	dialog	o	tom,	co	a	jak	se	učí.	
Atmosféra	 ve	 škole	 závisí	 i	 na	 tom,	 jaký	vliv	mají	 na	 školu	 rodiče,	 zda	 jsou	 součástí	

jejích	 demokratických	 struktur	 a	 zda	 se	 cítí	 zainteresováni	 a	 spoluzodpovědní	 za	
vzdělávání	svých	dětí.	
Dále	záleží	na	vedení	školy	a	na	spolupráci	učitelského	sboru,	jak	se	jim	podaří	otevřít	

školu	potřebám	společnosti	a	nést	zodpovědnost	za	vývoj	celé	země	a	za	vklad	školy	do	
tohoto	vývoje.	
O	 vzdělávání	 na	 jedné	 a	 demokracii	 na	 druhé	 straně	 bylo	 už	 napsáno	mnoho	 knih.	

Existuje	spousta	dobrých	teoretických	i	několik	praktických	titulů.	My	jsme	se	pokusili	
zaměřit	na	praktickou	stránku	věci,	na	to,	jak	vybudovat	školu	založenou	na	toleranci	a	
demokracii.	Tato	kniha	se	dotýká	všech	oblastí	školního	života,	ale	tím	nejdůležitějším,	
co	se	prolíná	všemi	kapitolami	je	demokracie	jako	životní	styl	školy.	
Většinu	 návrhů,	 které	 zde	 předkládáme,	 jsme	 osobně	 vyzkoušeli	 v	 různých	

vzdělávacích	 institucích,	 při	 praktické	 práci	 s	 rodiči	 a	 dětmi,	 při	 výcvicích	 učitelů	 a	
vedoucích	školských	pracovníků,	které	 se	konaly	v	Dánsku	a	v	dalších	 skandinávských	
zemích,	Litvě,	Lotyšsku,	Estonsku	a	České	republice.		
Doufáme,	 že	 tuto	 knihu	 budou	 využívat	 přímo	 jednotliví	 učitelé	 nebo	 vedoucí	

pracovníci	 ve	 školách	 nebo	 že	 se	 stane	 pomůckou	 při	 výcvikových	 kurzech.	 Také	
doufáme,	že	si	knihu	s	chutí	přečtou	i	rodiče,	kterým	leží	na	srdci	budoucnost	jejich	dětí	
a	země.	Dokonce	si	troufáme	tvrdit,	že	by	tato	kniha	mohla	být	přínosná	i	pro	politiky,	
kteří	činí	rozhodnutí	o	budoucnosti	škol	ve	své	zemi.	
E.	M.	Forster	tvrdil,	že	různorodost	a	kritika	jsou	dvěma	pilíři,	které	podpírají	stavbu	

demokracie.	 Ale	 škola	 je	 budována	 na	 pěti	 pilířích:	 žácích,	 vedoucích	 pracovnících,	
učitelích,	rodičích	a	společnosti.	Takže	SLÁVA	jim	všem.	A	žijme	a	pracujme	s	úsměvem	
na	tváři.	
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Pro	žáky!!!	

2.	Výchova	k	demokracii	

	 Do	skutečné	demokracie	se	občané	nerodí,	
	umění	demokracie	se	učíme	právě	tak,	
	jako	se	učíme	sportovat,	znát	dějiny	nebo	číst.	
	Učíme	se	prožitkem	a	cvičením.	

(Centrum	pro	funkční	demokracii,	USA)	
	
Každá	 firma,	 která	 chce	 prodat	 své	 výrobky,	 se	 neustále	 snaží	 zjistit,	 zda	 jsou	 její	

výrobky	 skutečně	 dobré,	 zda	 je	 vyrábí	 ekonomicky,	 zda	 netrpí	 nedostatkem	
spokojených	zákazníků	a	zda	její	spokojení	zákazníci	dost	nakupují.	
Škola	 se	 dá	 také	 snadno	 přirovnat	 k	 firmě	 nebo	 obchodu.	 Děti	 jsou	 zákazníci	 a	

pedagogika	je	zbožím	na	pultech.	Učiteli,	který	se	průběžně	seznamuje	s	trendem	doby	a	
zná	přání	svých	zákazníků	a	dobré	a	špatné	věci	„na	krámu“,	lze	pak	jen	závidět.	
Nepřestáváme	 se	 divit,	 proč	 je	 tolik	 učitelů	 přesvědčeno,	 že	 oni	 toho	 vědí	 více	 než	

jejich	„zákazníci“.	Jak	se	mohou	ve	všem	vyznat	lépe	než	ti,	kteří	to	vše	zažívají	na	vlastní	
kůži?	
Vytváření	 demokratické	 školy	 by	 mělo	 zahrnovat	 posun	 moci	 a	 autority	 od	

učitelského	sboru	směrem	k	žákům.	A	to	 jak	v	rozhodování	o	způsobu	řízení	školy,	tak	
pokud	jde	o	obsah	a	metody	výuky.	
V	 řízení	 školy	 se	 dá	 aplikovat	 několik	 demokratických	 modelů.	 Každá	 škola	 by	

například	měla	mít	 určitou	 volenou	 radu,	 složenou	 ze	 zástupců	 pedagogického	 sboru,	
žáků	a	rodičů	a	třeba	i	vůdčích	osobností	komunity.	Pravomoc	této	rady	by	závisela	na	
věku	žáků,	ale	vždy	(a	to	 je	důležité)	by	se	měla	týkat	záležitostí,	které	oni	považují	za	
významné.	 Polovičaté	 pokusy	 jsou	 totiž	 horší	 než	 nic	 nedělání.	 Tady	 bychom	 rádi	
citovali	 deník	 „The	 Guardian“	 z	 roku	 1990,	 kde	 vyšel	 článek	 o	 problémech	 budování	
demokratických	 struktur	 na	 jedné	 britské	 škole:	 „Polovičaté	 pokusy	 zapojit	 dítě	 do	
procesu	jsou	spíše	ke	škodě	nežli	k	užitku,	 jsou	jakousi	kouřovou	clonou,	která	snadno	
ošálí.	Většina	šesťáků	však	pozná,	když	se	na	 jejich	výbor	bude	shlížet	shovívavě,	když	
nebudou	 zváni	 k	 řešení	 významných	 záležitostí	 a	 jejich	 činnost	 se	 bude	 omezovat	 na	
plánování	společenských	akcí	nebo	zajištění	prodejních	automatů.“	
Ve	 škole	 je	 nutné	 zvyknout	 si	 na	 neustálý	 dialog,	 na	 rozhovor,	 a	 také	 na	 fakt,	 že	

všechno	potřebuje	 svůj	 čas.	Není	možné	 jednat	dřív,	 než	 se	na	určitém	kroku	 	 shodne	
velká	většina	a	než	se	posoudí	jeho	kladné	i	záporné	stránky.	Umění	mluvit	a	diskutovat	
se	musí	znovu	oživit.	
Slavný	 dánský	 pedagog	 N.	 F.	 S.	 Grundtvig	 jednou	 řekl,	 že	 dobrých	 a	 plodných	

„mezilidských	setkání“	se	docílí	 třemi	kroky:	začnete	tím,	že	se	sejdete,	potom	přejdete	
ke	konverzaci	 a	 skončíte	 u	 spolupráce.	 Tímto	 vyjádřil,	 že	 nemáme	 kvapně	 přistupovat	
k	řešením	 jenom	 proto,	 že	 jsou	momentálně	 užitečná	 nebo	 praktická.	 Nikoliv	 -	 každý	
musí	být	přizván	k	dialogu,	každý	musí	porozumět,	oč	jde.	
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Prosazování	rychlých	rozhodnutí	vyvolává	vždy	obavy.	Rychlá	rozhodnutí	 jsou	často	
nebezpečná	a	ústí	v	pokušení	vybírat	 si	 silné	vůdce	a	mohou	 tudíž	vést	k	opětovnému	
nastolení	diktatury.	

Metody 
Při	 výchově	 k	 demokracii	 se	 lze	 ubírat	mnoha	 různými	 směry.	 Jsou	 cesty	 snadné	 a	

rychlé,	a	jsou	cesty	dlouhé	a	strastiplné	-	ovšem	právě	ty	druhé	bývají	často	nejplodnější.	
Nejjednodušší	je	vytvořit	model,	který	vychází	z	okolního	světa:	školní	rada	je	volená	

jednou	do	 roka	na	 začátku	pololetí.	 Tato	 rada	 spolupracuje	 s	 učiteli	 a	 informuje	 žáky,	
kteří	ji	zvolili	a	kterým	je	odpovědná.	Jedná	se	o	populární	model,	protože	je	praktický	a	
rychlý.	Ale	jedná	se	zároveň	i	o	model	slabý.	Proč?	Z	několika	důvodů.	
Je	 slabý,	 poněvadž	 nemá	 skutečnou	moc.	 Často	 ústí	 pouze	 v	 nepodstatné	 změny	 ve	

škole,	jako	například	v	pomoc	při	organizaci	praktické	stránky	školních	oslav	a	uklízení	
po	 nich,	 nebo,	 pokud	 se	 tento	model	 jakž	 takž	 „vydaří“,	 je	 žákům	dovoleno,	 aby	 si	 po	
třídách	rozvěsili	obrázky.	
Je	slabý,	protože	dialog	mezi	zvolenými	a	těmi	dalšími	žáky	je	stejně	slabý	jako	dialog	

mezi	politiky	a	námi	 -	ostatními	 lidmi.	Pravda,	máme	k	dispozici	masmédia,	ale	přesto	
víme,	 že	 se	 určité	 záležitosti	 musí	 probírat	 znovu	 a	 znovu,	 než	 se	 dosáhne	 jejich	
politického	přehodnocení.	Navíc	to	musí	být	záležitosti,	které	se	těší	popularitě,	kterým	
většina	lidí	rozumí	a	dotýkají	se	jich.	
Ale	 nejhorší	 ze	 všeho	 je,	 že	 školní	 rada	 je	 spojena	 s	mocí.	 To	 znamená,	 že	 v	 rámci	

systému	jedná	po	svém	směrem	nahoru	a	dolů.	A	často	pracuje	na	podkladě	podmínek,	
které	si	sama	určí	a	kterými	ba	i	možná	manipuluje.	
Není	zapojen	dostatek	lidí.	Zvoleno	bude	určitě	oněch	osm	procent,	kteří	jsou	„slyšet“	

tak	 jako	 tak.	 Jsou	zvoleni	dvaceti	procenty	 lidí,	 kteří	 se	většinou	 tak	 jako	 tak	vyjadřují	
v	každé	společnosti.	Není	vždy	ku	prospěchu	věci	nechat	oněch	dvacet	procent,	aby	se	
postavili	do	čela.	Stáli	v	něm	po	celou	dobu	trvání	tohoto	století	a	nebylo	to	zase	až	tak	
skvělé.	Nikoliv!	Co	si	myslí	většina	sestávající	z	oněch	mlčících	osmdesáti	procent?!	Tam	
se	nacházejí	naše	skryté	zdroje.	Tam	se	vytváří	národ.	Tam	hledejme	ručitele	svobody.	
Protože	oni	se	o	moc	neucházejí.	
Existují	dva	další	 systémy	výchovy	k	demokracii	na	 školách:	Aktivní	 setkání	a	Dílny	

budoucnosti,	které	jsou	popsány	v	následujících	podkapitolách.	

Aktivní setkání 
Jádrem	 dialogů	 v	 každé	 instituci	 by	 se	 mohla	 stát	 “aktivní	 setkání“.	 Tato	 setkání	

mohou	 být	 pořádána	 jednou	 za	 dva	 měsíce	 nebo	 i	 častěji	 v	 závislosti	 na	 ustáleném	
pracovním	rytmu	dané	instituce.	Například	pokud	se	 jedná	o	velkou	školu,	žáci	mohou	
být	rozděleni	do	skupin.	Ale	lepší	 je	ponechat	všechny	žáky	při	setkání	pohromadě.	Dá	
se	to	zvládnout,	neboť	takové	setkání	lze	uspořádat	se	sto	až	stopadesátí	žáky	najednou.	
Potom	 se	 jedná	 o	 „aktivní“	 setkání,	 poněvadž	 každý	 žák	 může	 vyslovit	 své	 vlastní	
názory.	A	to	lze,	pokud	u	každého	stolu	nesedí	více	než	10-12	dětí.	
Aktivní	 setkání	 musí	 být	 pečlivě	 naplánována.	 Měla	 by	 se	 konat	 v	 největších	

prostorách	 školy,	 kam	 se	dá	umístit	 hodně	 stolů,	 protože	 setkání	 se	 zúčastní	 i	 učitelé.	
Pokud	 je	 přítomno	 	 14	 učitelů,	 bude	 zapotřebí	 14	 stolů.	 Většinou	 se	 osvědčí	 podávat	
občerstvení	-	lidé	se	cítí	dobře,	když	mohou	něco	zakousnout	nebo	popít.	Setkání	někdy	
trvají	 i	 několik	 hodin.	 Žáci	 si	 sami	 vyberou,	 kde	 chtějí	 sedět.	 Přiřadí	 se	 k	 učiteli,	 se	
kterým	 chtějí	 hovořit	 nebo	 kterého	 trochu	 znají.	 Ovšem	 učitel	 funguje	 pouze	 jako	
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tajemník,	 který	 se	 případně	 na	 něco	 zeptá.	 Také	 ale	 dohlíží	 na	 to,	 aby	 každý	 žák	měl	
šanci	 promluvit.	 Setkání	 se	 skládá	 ze	 tří	 plus	 jedné	 části.	 Začíná	 se	 kolem,	 které	 je	
nazváno	 „	 Kritika	 od	 posledního	 setkání“.	 Učitel	 ve	 stručnosti	 shrne,	 co	 se	 událo	 od	
posledního	setkání.	Žáci	potom	kritizují	a	probírají	vše,	co	se	 jim	na	škole	nelíbí.	 Jejich	
kritika	se	může	týkat	obsahu,	metod	nebo	atmosféry	mezi	žáky	ve	třídě,	nebo	mezi	žáky	
a	 učiteli.	 Kritizují	 se	 knihy,	 vyučovací	 pomůcky,	 školní	 hřiště,	 místnosti,	 strava	 atd.	
„Tajemník“	 vše	 zapíše.	 Po	 čtvrt	 hodině	 kritika	 končí	 a	 jeden	 z	 každé	 skupiny	 předčítá	
jednotlivé	 body	 ostatním.	 Učitelé	 se	 nesmí	 hájit,	 ale	 důkladnými	 otázkami	 se	 snaží	
dobrat	podstaty	problémů.	 I	druhou	část	setkání	 tvoří	podrobnější	pohled	na	uplynulé	
období.	Nyní	se	jedná	o	chválu.	
„Co	 se	 výjimečně	 dobře	 povedlo	 v	 uplynulé	 době?“	 Opět	 je	 třeba	 vše	 zapsat	 a	 přečíst	

před	ostatními	a	znovu	následuje	čas	ke	kladení	otázek.	
Učitelé	se	nemají	obhajovat	z	toho	důvodu,	že	obhajoba	není	tím,	oč	tu	jde.	Mnohem	

lepší,	 než	 si	 budovat	 obrannou	 zeď,	 je	 dívat	 se	 kupředu	 a	 zlepšovat	 věci.	 Učitel	 se	
z	otázek	a	odpovědí	 sám	mnohému	přiučí.	Možná,	 že	 žáci	nemají	úplně	pravdu,	 ale	na	
tom,	co	říkají,	je	často	mnoho	cenného.	A	pro	učitele	je	v	první	řadě	přínosem	znovu	se	
nad	 určitými	 věcmi	 zamyslet	 a	 znovu	 je	 zhodnotit.	 Činí	 jej	 to	 lepším	 pedagogem	 -	
pedagogem,	který	se	sám	zdokonaluje.	
Zdůraznit	by	se	mělo	i	další	pravidlo:	na	konci	každého	kola	(kritika,	chvála,	návrhy,	

priority)	 jeden	z	žáků	přečte,	k	čemu	skupina	došla.	Číst	nebude	učitel,	ani	 ten	z	žáků,	
který	by	to	dělal	rád.	Pokusit	se	musí	každý.	Jedná	se	dobrou	zkušenost	se	samostatným	
přednesem	 a	 s	 vystoupením	 jménem	 skupiny,	 je	 to	 dobrý	 trénink	 pro	 reprezentování	
ostatních.	
Mlčenliví	žáci	(kteří	často	přicházejí	s	brilantními	myšlenkami,	protože	o	nich	mají	čas	

přemýšlet)	se	tak	mohou	naučit	nahlas	pronášet	své	názory.	
Třetí	částí	setkání	je	pohled	do	budoucnosti,	například	na	příští	měsíc.	Nyní	je	čas	pro	

nápady	 na	 téma:	 „Co	 by	 se	 dalo	 zlepšit	 ?	 "	 Co	 by	 se	 dalo	 udělat?	 Co	 se	 dá	 dělat	
s	prostředky,	které	teď	máme	k	dispozici?	Co	můžeme	udělat	s	atmosférou	ve	třídě?	Co	
budeme	 dělat	 dohromady	 ve	 svém	 volném	 čase,	 ve	 třídě,	 ve	 škole?	 Večírky?	 Další	
události?	Nové	knihy?	
Nové	metody?	Všechno	musí	přijít	na	přetřes.	Všechny	nápady	ve	skupině	se	zapíší	na	

balicí	 papír	 a	 pak	 se	 nahlas	 přečtou.	 Každý	 účastník	 se	 sám	 za	 sebe	 snaží	 najít	 2-6	
nápadů	 tím,	 že	bude	poslouchat,	 nebo	později	 obcházet	 okolo	 a	 číst	 si,	 co	 je	 na	 arších	
ostatních	skupin.	Potom	všichni	vše	prodiskutují	ve	skupině.	Toto	kolo	skončí	vybráním	
šesti	návrhů	z	každé	skupiny,	které	mají	nejvyšší	prioritu.	
„	Toto	chceme	uskutečnit.	"	V	následné	diskusi	se	šest	návrhů	z	každé	skupiny	přečte	

nahlas	a	probere	do	detailů:	žáci,	kteří	návrhy	podali,	přesně	a	srozumitelně	vysvětlí,	jak	
chtějí,	aby	se	jejich	návrh	uskutečnil.	Znamená	to,	že	se	naplánuje	strategie	a	do	úvahy	
se	 vezme	 její	 finanční	 stránka.	 Od	 každého	 stolu	 je	 zvolen	 jeden	 mluvčí.	 Ti	 spolu	 se	
dvěma	až	třemi	učiteli	vytvoří	výbor,	který	se	návrhy	bude	zabývat.	
Čtvrtou	částí	je	samotná	práce	výboru.	Nápady	se	shromáždí	a	rozdělí	podle	námětů.	

Obvykle	 se	 stává,	 že	 několik	 skupin	 pracovalo	 na	 stejných	 námětech,	 a	 porovnáním	
strategií	 se	 dojde	 k	 ideálního	 plánu.	 Výsledek	 práce	 výboru	 se	 předá	 učitelské	 radě,	
která	 se	 mnoha	 návrhy	 bude	 zabývat	 již	 ve	 stejném	 týdnu,	 a	 jasně	 se	 k	 nim	 vyjádří.	
Obnáší	 to	konkrétní	sliby:	„Tohoto	cíle	se	dosáhne	následujícím	způsobem	a	do	tohoto	
data.“	 Rada	 také	 jasně	 odmítne	 plány,	 které	 pokládá	 za	 neuskutečnitelné	 a	 které	mají	
skupiny	žáků	ještě	příležitost	později	pozměnit.	
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Důvody	 k	 odmítnutí	 mohou	 být	 finančního	 rázu.	 Musí	 být	 ovšem	 prokazatelné.	
Skupina	 žáků	 s	 nimi	může	 buď	 souhlasit,	 nebo	 přijmout	 plán	 na	 jiný	 způsob	 zajištění	
prostředků	či	nabídnout	k	uskutečnění	původního	návrhu	své	síly.	V	těchto	případech	se	
většinou	jedná	o	přestavby	a	změny	v	zařízení	či	výzdobě	apod.	
Je	 ovšem	 velice	 důležité,	 aby	 si	 všichni	 uvědomili,	 že	 je	 třeba	 jít	 dál,	 že	 je	 nutné	 se	

naučit,	že	nestačí	 jen	vznášet	požadavky.	Demokracie	také	znamená	akceptovat	názory	
ostatních.	
Demokracie	 znamená	 také	 účastnit	 se.	 Demokracie	 je	 neustálý	 dialog.	 Demokracie	

znamená	 umět	 tak	 dobře	 argumentovat,	 že	 ostatní	 uvěří	 ve	 vaše	 nápady.	 Ovšem	
demokracie	také	znamená	přebírat	později	zodpovědnost.	
A	 nezapomeňte	 vystavit	 odpovědi	 z	aktivního	 setkání	 jak	 ve	 třídách,	 tak	 na	

společných	nástěnkách.	

Dílna budoucností 
Nejdůležitějším	úkolem	učitele	při	aktivním	setkání	je	dohlížet	na	to,	aby	se	každý	ze	

skupiny	dostal	ke	slovu,	přestože	se	často	jedná	o	nesplnitelnou	podmínku.	Faktem	je,	že	
v	každé	 společnosti	 se	najde	 jenom	několik	málo	 jedinců,	 kteří	 jsou	ochotni	nést	 svoji	
kůži	na	trh	a	sdělit	své	názory.	Osm	procent	lidí	se	projevuje	ve	většině	případů,	dvacet	
procent	 někdy.	 Osmdesát	 procent	 lidí	 tvoří	 takzvanou	 „mlčící	 většinu	 ".	 Ale	 přesto	 je	
možné	přimět	je	k	tomu,	aby	vyjádřili	své	názory	a	návrhy,	jenom	musíme	práci	s	nimi	
věnovat	více	času.	A	také	používat	správných	metod.	
Jednou	z	těchto	metod,	a	v	současnosti	metodou	nejlepší,	je	Dílna	budoucnosti.	Může	

se	naplánovat	čtyřikrát	do	roka	jako	pravidelná	záležitost,	nebo	se	k	ní	může	přistoupit,	
kdykoliv	se	ve	škole	věci	 „zaseknou“	nebo	se	očekává	něco	nového.	Ze	školy	se	vybere	
skupina	přibližně	24	žáků	a	4	učitelů	a	ti	se	pozvou	do	Dílny.	Žáci	jsou	vybráni	náhodně,	
například	 podle	 seznamu.	 Rovnoměrně	 zastoupeny	 ovšem	 musí	 být	 všechny	 věkové	
skupiny	 a	 obě	 pohlaví.	 Důležité	 je,	 aby	 žáci	 byli	 vybráni	 náhodně,	 aby	 se	 předešlo	
vybírání	pouze	těch	žáků,	kteří	dobře	mluví	a	kteří	 jsou	nejschopnější.	Může	se	stát,	že	
se	takoví	žáci	ve	vybrané	skupině	také	objeví,	ale	potom	to	bude	dílo	náhody.	
Vybranou	skupinu	čeká	osm	až	dvanáct	hodin	pořádné	práce.	Nejlepším	prostředím	je	

nějaká	chata,	kde	je	možné	přebývat,	jíst	a	vůbec	se	cítit	dobře	několik	dní.	Navrhujeme	
například	páteční	odpoledne	a	celou	sobotu.	

Začneme tím, že vytvoříme „prostor beze strachu". 
Osoba	 zodpovědná	 za	dílnu	 zajistí	 občerstvení.	Asi	 půl	hodiny	 je	 věnováno	 relaxaci,	

popíjení	 čaje	 či	 kávy	a	podobně.	Potom	se	usadíme	do	kruhu,	 stručně	 se	představíme,	
řekneme,	 ze	 které	 jsme	 třídy	 a	 jaké	 máme	 koníčky.	 Potom	 začne	 „zahřívací	 kolo".	
Probíhat	 může	 různými	 způsoby	 v	 závislosti	 na	 věku	 a	 zvyklostech	 jednotlivých	
účastníků.	V	případě	dospívajících	může	probíhat	takto:	
Organizátor	všechny	přivítá	a	oznámí,	že	od	této	chvíle	„jsou	si	všichni	rovni“.	Tomu	

se	musí	podvolit	i	učitelé.	Zahřívací	kolo	je	provázeno	hudbou.	
1. Chodíte	 dokola	 a	 každého	 hřbetem	 ruky	 poplácáte	 po	 stehně,	 popřípadě	

připojíte	nějakou	poznámku.	
2. Stále	 chodíte	 dokola,	 ale	 hra	 se	 mění	 v	 tom,	 že	 se	 dotyčný	 snaží	 vyhnout	 se	

plácnutí	přes	stehno.	Přitom	je	ticho.	
3. Chodíte	dokola	a	zkoušíte	různé	legrační	způsoby	chůze:	na	patách,	na	špičkách,	

s	nohama	do	O,	s	nohama	do	X,	se	svázanýma	nohama	apod.	
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4. Vyberete	 si	 určitou	 vlastnost,	 a	 chodíte	 dokola	 a	 zdravíte	 ostatní	 arogantně,	
bláznivě,	stydlivě,	ctižádostivě,	přepjatě	apod.	

5. Lehnete	 si	 do	 kruhu	 s	 hlavou	dovnitř,	 natáhnete	 ruce	do	 středu	 a	 chytíte	 tolik	
rukou,	kolik	jen	bude	možné.	

6. Dvě	osoby	stojí	na	listu	novin.	Potom	čtyři	osoby	stojí	na	každém	listu.	Noviny	se	
složí	 a	 čtveřice	 se	 znovu	 pokusí	 o	 stejnou	 věc.	 Noviny	 skládáte	 a	 skládáte,	 až	
budou	 tak	 malé,	 že	 už	 na	 nich	 nebude	 možné	 stát,	 aniž	 by	 se	 noha	 dotýkala	
vnějšího	prostředí.	Je	povoleno	například	sedět	si	na	ramenou,	takže	jedna	osoba	
může	nést	až	tři	další.	

7. Skupina	 je	 rozdělena	na	5-6	malých	 skupinek,	 které	dostanou	 tašku	 s	 různými	
předměty.	 S	 pomocí	 těchto	 předmětů	 ztvární	 „němý	 film“,	 který	 předvedou	
ostatním	za	doprovodu	hudby	ze	třicátých	let.	

8. Nakonec	si	lehněte	do	dlouhé	řady	tak,	že	jeden	leží	hlavou	na	stehnech	druhého.	
Zavřete	oči	a	na	několik	minut	se	zaposlouchejte	do	romantické	hudby.	Potom	se	
posuďte	 a	 vyprávějte	 osobě	 vedle	 vás,	 o	 čem	 jste	 přemýšleli,	 když	 jste	
poslouchali	hudbu.	

„Zahřívacím kolem" může také být povídání a poslouchání. 
Pokud	jsou	účastníky	dospělí	lidé,	zahřívací	kolo	může	probíhat	jiným	způsobem.	
1. Polovinu	účastníků	požádáte,	aby	se	postavili	před	někoho,	s	kým	doposud	 jen	

málo	hovořili.	Dvojice	se	pak	zaháknou	malíčky	a	střídají	se	ve	vyprávění	o	dvou	
věcech,	ve	kterých	jsou	podle	svého	názoru	dobří.	Vzájemně	si	kladou	otázky.	

2. Dotýkejte	se	konečky	prstů	a	vyprávějte	si	o	dvou	věcech,	které	vám	moc	nejdou.	
3. Potom	se	posaďte	ještě	s	jiným	párem	a	střídejte	se	ve	vyprávění	o	tom,	co	jste	

právě	 vyslechli.	 Povězte,	 v	 čem	 je	 váš	 partner	 dobrý,	 a	 co	 mu	 moc	 nejde.	
(Důležité	je	naslouchat).	

4. Všichni	 účastníci	 se	 posadí	 do	 kruhu	 a	 vyprávějí	 si,	 co	 na	 ně	 udělalo	 největší	
dojem.	Mohou	uvést	pouze	jednu	věc	z	toho,	co	slyšeli.	

5. Organizátor	potom	ostatním	poví,	 kolik	 je	mu	 let,	 zda	 je	 ženatý	 či	 vdaná,	 kolik	
má	dětí,	 jak	velké	nosí	boty,	 jak	 je	 vysoký.	Potom	vyzve	účastníky,	 aby	napsali	
otázku,	 kterou	by	mu	 rádi	položili.	Ale	ne	o	 tom,	 co	 jim	právě	pověděl.	Otázky	
mohou	být	i	osobní.	Když	je	každý	se	svou	otázkou	hotov,	organizátor	se	posadí	
doprostřed	 skupiny,	 otáčí	 se	 dokola	 a	 každého	 vyzve,	 ať	 se	 na	 něj	 podívá	 a	
napíše	odpověď,	kterou	od	něj	očekává	na	svou	otázku.	Poté	co	si	všichni	hádané	
odpovědi	zapsali,	začne	kolo	odpovědí.	

Probíhá	asi	takto:	je	položena	otázka,	a	tázající	hned	vzápětí	přečte	i	svou	„odpověď“.	
Organizátor	potom	po	pravdě	odpoví.	Velice	zajímavé	je	sledovat,	kteří	účastníci	hádali	
správnou	 odpověď.	 Ale	 tato	 hra	 má	 i	 jiný	 cíl,	 a	 tím	 je	 „srážení“	 pozice	 vedoucího	 -	
organizátora	Dílny	budoucnosti,	protože	každý	se	musí	cítit	 rovný	všem	ostatním	a	ne	
důležitější	než	ostatní	-	a	to	platí	i	pro	vedoucího.	

Zahřívací kolo je teď za námi a může začít Dílna budoucnosti. 
O	námětu	se	 rozhodlo	už	dříve	buď	na	aktivním	setkání	nebo	společně	mezi	 žáky	a	

učiteli.	Náplní	následujících	hodin	 je	pouze	toto	téma.	 Jako	příklad	zde	uvádíme	námět	
Dnes	ve	škole.	Účastníci	se	rozdělí	do	skupin	po	pěti	až	osmi	lidech.	
Dílna	 probíhá	 ve	 třech	 etapách,	 každá	 etapa	má	 dvě	 kolu.	 Nejprve	 přečtěte	 pokyny	

k	l.	kolu	 Etapy	 kritiky	 a	 zkušeností	 (tab.	 2.1.).	 Potom	 kopie	 pokynů	 spolu	 s	 papírem	 a	
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tužkou	rozdejte	účastníkům.	Požádejte,	aby	si	všichni	pokyny	znovu	přečetli,	a	zeptejte	
se,	zda	všichni	úkolu	porozuměli.	Dejte	pokyn	k	zahájení	práce.		
Když	skupina	nedokáže	přijít	s	žádnou	další	kritikou,	první	kolo	je	u	konce.	Ale	etapa	

kritiky	dále	pokračuje.	Nyní	se	budeme	do	hloubky	zabývat	kritizovanými	body.	Pokyny	
pro	2.	kolo	jsou	nahlas	přečteny	a	rozdány	(tab.	2.2.),	skupina	začíná	pracovat.	
Když	 je	 úkol	 skončen,	 výsledky	 Etapy	 kritiky	 a	 zkušeností	 se	 zapíší	 na	 velké	 archy	

papíru	a	pověsí	na	zeď.	Nezapomeňte	dát	každé	skupině	jinou	barvu	fixů,	kterou	budou	
stále	používat.	Zástupce	každé	skupiny	si	všechny	archy	přečte	a	může	klást	otázky.	Tím	
se	skupiny	vzájemně	inspirují.	
Etapa	 fantazie	 u	 utopie	 začala	 a	 vy	 rozdáte	 pokyny	 k	 l.	 kolu	 (tab.	 2.3.).	 Nyní	

přeměníme	 své	 myšlenky	 ze	 záporných	 tvrzení	 na	 kladné	 sny.	 Možná	 se	 vám	 to	 zdá	
složité,	ale	není	tomu	tak!	Jedná	se	pouze	o	způsob	nalezení	vlastních	skutečných	přání.	
Až	budete	hotovi,	také	vše	zapište	na	velké	archy	papíru	a	nechte	každého,	ať	si	zápisy	

přečte.	Po	tomto	důležitém	kole	následuje	přestávka.	Před	druhým	kolem	etapy	fantazie	
se	pokusíme	pracovat	na	tvořivosti	a	to	lze	mnoha	různými	způsoby.	

• Pusťte	 skupině	 moderní	 i	 klasickou	 hudbu,	 všichni	 leží	 pohodlně	 na	 zemi	 se	
zavřenýma	očima.	Později	si	vyprávějí,	jaký	to	pro	ně	byl	zážitek.	“	

• Začněte	vyprávěním	na	základě	volných	asociací	Například	řekněte:	„Byla	tmavá	
a	bouřlivá	noc...“	a	všichni	se	střídají	v	pokračování	tohoto	příběhu.	

• Zkombinujte	 3-4	 nahodilá	 slova,	 například:	 „tučňák,	 sestra,	 volný,	 lehký,	
pohádkový,	tanec“	a	dejte	každé	skupině	l0	minut	na	přípravu	povídky.	Povídky	
se	pak	přečtou	nahlas	před	všemi	skupinami.	

Existuje	i	mnoho	jiných	technik.	Vcházíte	do	světa	Utopie,	kde	je	možné	všechno.	
Nyní	přečtěte	pokyny	ke	2.	kolu	Etapy	utopie	 (tab.	2.4.)	a	každého	povzbuďte,	 ať	 se	

dobere	hranic	své	představivosti.	
Sny	utopie	jsou	napsány	na	velké	archy	papíru	a	vy	si	je	přečtete.	Často	bývají	velice	

legrační.	
Nyní	 následuje	 papír	 s	 pokyny	 pro	 l.	 kolo	 Etapy	 strategie	 (tab.	 2.5.).	 Projděte	 je.	

Ujistěte	se,	že	každý	četl	 jak	sny,	 tak	utopii,	a	potom	vyberte	5-6	myšlenek,	se	kterými	
budete	pracovat	dál.	
Dokončete	2.	kolo	Etapa	strategie	(tab.	2.6.).	
Přehlédnutím	 těchto	 strategií	 ještě	 není	 práce	 dokonána.	 Vybrané	 projekty	 se	 ve	

správném	čase	musí	uskutečnit.	Musíte	žáky	povzbudit,	aby	udělali,	co	mohou.	Učitelé	se	
musí	co	nejdříve	dohodnout	na	uskutečnění	co	nejvíce	plánů	z	těch,	které	byly	vybrány.	
Je	nesmírně	důležitém	aby	výsledky	 společné	práce	byly	brzy	 viditelné.	 	 Obzvláště	 děti	 a	
mladí	lidé	brzy	ztrácejí	důvěru	v	demokratické	procesy,	pokud	nevidí	výsledky.	
Z	 toho	 důvodu	 platí:	 Jednejte	 rychle!	 Dávejte	 žákům	 přesné	 odpovědi.	 Co	 se	 bude	

uskutečňovat	 a	 kdy?	A	 pokud	 je	 nutné	 některé	 návrhy	 zamítnout,	 nezapomeňte	 uvést	
velice	podrobné	důvody.	
Všechny	 materiály	 Dílny	 budoucnosti	 se	 přepíší	 a	 vytisknou	 ještě	 tentýž	 nebo	

následující	 den.	 Kopie	 zprávy	 z	 této	 dílny	 se	 rozdají	 účastníkům.	 Ti	 mají	 za	 sebou	
ohromný	 kus	 práce:	 věnovali	 svůj	 čas	 a	 energii	 rozvoji	 školy.	 Možná,	 že	 ne	 všechny	
myšlenky	se	tentokrát	budou	moci	použít,	ale	žáci	je	mohou	propracovat	později.	Zpráva	
z	dílny	je	také	prvním	viditelným	výsledkem	práce,	kterou	vykonali.	
To	 vše	 je	 velice	 důležité,	 a	 proto	 než	 s	 Dílnou	 budoucnosti	 začnete,	 pozorně	 se	

zamyslete	 nad	 tím,	 která	 témata	 jsou	 nejvhodnější.	 Výchova	 k	demokracii	 nesmí	 vést	
k	frustracím,	musí	být	dobrou	zkušeností,	musí	navodit	pocit	soudržnosti.	
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Tab.	2.1	

Etapa kritiky a zkušeností, 1. kolo 
Téma:	
S	jakými	vážnými	problémy	se	snes	setkáváme	ve	škole?	
• proč	demokracie	nefunguje?	
• proč	máte	problém?	
Způsob	práce:	
• dejte	si	deset	minut,	abyste	se	nad	vším	mohli	zamyslet	
• pokaždé,	když	dostanete	nějaký	nápad,	zapište	si	jej	slovem	či	větou	
• pracujte	v	tichosti	
• až	 vám	 řeknu,	 vraťte	 se	 ke	 svým	 skupinám	 a	 povězte	 ostatním,	 o	 čem	 jste	

přemýšleli	a	co	jste	si	napsali	
• dohromady	se	pokuste	přijít	na	další	nápady	
Nezapomeňte:	
Povolte	uzdu		své	popudlivosti	a	pohoršení.	Brzy	pocítíte,	že	nejste	sami.	Nezáleží	na	

tom,	 zda	 je	 vaše	 kritika	 zásadní	 nebo	 dílčí,	 poněvadž	 se	 k	ní	 vrátíme,	 abychom	 ji	
zhodnotili	a	setřídili	podle	závažnosti		
	
Tab.	2.2	

Etapa kritiky a zkušeností, 2. kolo 
Téma:	
S	jakými	vážnými	problémy	se	snes	setkáváme	ve	škole?	
• proč	demokracie	nefunguje?	
• proč	máte	problém?	
Nyní	začneme	více	do	hloubky	prodiskutovávat	a	prohlubovat	 to,	k	čemu	už	 jsme	se	

skupinách	došli.	
Způsob	práce:	
• zůstaňte	ve	své	skupině		
• zjistěte,	které	body	kritiky	se	shodují,	zapište	je	dohromady	na	papír	a	nazvěte	je	

např.	učitelé,	třídy,	vedoucí,	vzdělání...	
• seřaďte	 jednotlivé	 body	 v	kategoriích	 podle	 důležitosti:	 nejdůležitější,	 méně	

důležité	atd.	
• proč	jste	seřadili	body	právě	v	tomto	sledu?	Uveďte	důvody.	
• přepište	to,	k	čemu	jste	ve	skupině	dospěli,	na	arch	balicího	papíru.	
Nezapomeňte:	
Stále	se	ohlížíme	dozadu.	
Později	 propracujeme	 kritiku	 do	 skutečné	 strategie.	 ALE	 NE	 TEĎ!	 JEŠTĚ	 JSME	

NAZAČALI		NIC	ŘEŠIT!!!	
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Tab.	2.3	

Etapa fantazie a utopie, 1. kolo 
Účel:	
• změnit	všechna	záporná	tvrzení	na	kladné	sny	
• na	podkladě	dosavadních	zkušeností	vytvořit	východisko	pro	řešení	problémů	
Způsob	práce:	
• vezměte	 si	 váš	 společný	 arch	 papíru	 s	kritickými	 poznámkami	 a	 změňte	 je	 na	

kladná	tvrzení	(jak	byste	si	je	představovali)	
• najděte	další	kladné	cíle,	pokud	vás	inspirovaly	věty,	které	jste	právě	sestavili	
• výsledek	zapište	na	arch	balicího	papíru	
Příklad:	
Možná,	 že	 jedna	 z	 vašich	 kritických	 poznámek	 říká:	 „Učitelé	 nemají	 dostatečné	

vzdělání	 na	 to,	 aby	mohli	 učit	 žáky	 demokracii.“	 Toto	 tvrzení	 byste	mohli	 změnit	 na:	
„Učitelé	se	upřímně	snaží	být	dobrými	demokraty	,		a	to	nás	také	chtějí	naučit.“	
	
Tab.	2.4	

Etapa fantazie a utopie, 2. kolo - hledání nových nápadů 
Téma:	
• Jak	byste	si	přáli,	aby	vaše	škola	vypadala	za	patnáct	let?	
• jakých	řešení	sníte?	
• Jak	bude	demokracie	vypadat?	
Způsob	práce:	
• zapomeňte	na	skutečnost	
• dejte	prostor	tvořivosti	
• užívejte	své	nejdivočejší	představivosti	
• myslete	si,	že	je	možné	vše	
• nesmíte	užívat	„ubíjejících	poznámek“	(nekritizujte	nápady	ani	návrhy)	
• zapomeňte,	že	něco	je	důležitější	než	něco	jiného	
• výsledek	zapište	na	arch	balicího	papíru	
Poznámky:	
Nebojte	se	snít!	Do	skutečnosti	se	zase	vrátíte.	I	když	jsme	teď	dospělí,	nezapomnělo	

jsme,	jak	si	hrát	a	snít.	
Pořád	víme,	jak	vypadá	dobrý	a	radostný	život!!!	
	
Tab.	2.5		

Etapa strategie, 1. kolo 
Teď	 jsme	 se	 dopracovali	 ke	 dvěma	 zdrojů,	 pro	 další	 práci.	 Jednoho	 jsme	 dosáhli	

přetvářením	 špatných	 zážitků	 na	 dobré.	 Druhý	 jsme	 vytvářeli	 ve	 své	 představivosti.	
Nyní	 se	 pokusíte	 z	nich	 vybrat	 nebo	 zkoordinovat	 ty	 náměty,	 které	 vám	 připadají	
nejzajímavější.	
Způsob	práce:	
1. přečtěte	si	nebo	si	vzpomeňte	na	náměty,	které	navrhly	všechny	skupiny	
2. najděte	mezi	nimi	6-7	zajímavých	návrhů	
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3. řekněte	ostatním	ve	skupině,	co	jste	vybrali	
A	POTOM	SPOLEČNĚ	NAJDĚTE	TY	NEJZAJÍMAVĚJŠÍ	Z	NICH!	
Poznámky:	
Nezamýšlejte	se	nad	tím,	zda	je	možné	tyto	návrhy	uskutečnit.	Důležitější	je	vybrat	ty	

nejlepší	nápady.	POZDĚJI	SE	UVIDÍ,	CO	JSME	SCHOPNI	ZVLÁDNOUT!	
	
Tab.	2.6	

Etapa strategie, 2. kolo 
Nyní	se	dostáváme	ke	konci	Dílny	budoucnosti.	
Našli	jsme	několik	dobrých	cílů	pro	budoucnosti	–	cílů,	které	nám	připadají	zajímavé	a	

důležité.	Nyní	se	vrátíme	do	reality.	Nestačí	jen	křičet.	MUSÍME	TAKÉ	NĚCO	DĚLAT!!!	
Způsob	práce:	
• přečtěte	všechny	návrhy	–	také	ty	z	ostatních	skupin		
• vyberte	jeden	nebo	více	projektů,	které	se	pokusíte	uskutečnit	(sami	nebo	spolu	

s	ostatními)	
• ptejte	se	sami	sebe	„Co	by	mi	mohlo	zabránit	v	tom,	abych...?	
• uvědomte	si,	co	bude	prvním	reálným	krokem	
• najděte	někoho,	s	kým	budete	moci	spolupracovat	(žáci,	učitelé,	ostatní	lidé)	

3.	Modely	dialogu	

	 „Až	 uslyšíte,	 že	 někdo	 volá	 po	 silných	
mužích,	je	čas	znovu	sjednotit	sílu	slabších.“	

(Carl	Schranberg)	
	
Dialog	 je	duší	demokracie.	Pokud	 v	 to	 věříte,	 potom	víte,	 jaká	na	 vás	 jako	na	učitele	

padá	 zodpovědnost.	 Nestačí	 být	 dobrý	 ve	 svém	 předmětu.	 Nestačí	 předávat	 znalosti.	
Každý	žák,	každý	člověk	se	musí	učit,	jak	se	stát	aktivní	součástí	dialogu,	jak	se	účastnit.		
Pokud	vás	nikdo	neučí,	jak	samostatně	mluvit,	pak	vámi	ostatní	budou	manipulovat.	
Tato	kapitola	uvádí	příklady,	jak	nastartovat	dialog,	jak	povzbudit	žáky	ke	spolupráci	

a	k	účasti	na	společných	činnostech.	

Začneme od píky 
Pokud	budeme	dialogová	cvičení	používat	během	pololetí,	žáci	si	velmi	rychle	osvojí	

určité	dovednosti,	které	mohou	být	velice	dobré,	ale	ne	všichni	žáci	je	budou	ovládat	na	
stejné	úrovni.	První,	kteří	se	zapojí,	budou	ti,	kteří	jsou	společenštější	a	upovídanější.	Ale	
nás	více	zajímá	těch	zbylých	mlčících	80	procent.	Proto	musíme	třídu	rozdělit	do	skupin	
–	pokaždé	jiným	způsobem,	a	to	i	při	cvičeních,	kdy	budeme	trénovat	dialog.	
Začít	můžete	 oznámením,	 že	 třída	 bude	 pracovat	 ve	 skupinách.	 Učitel	 proto	 rozdělí	

žáky	podle	určitých	pravidel.	Skupiny	mohou	být	sestaveny	nahodile	za	použití	různých	
technik,	 a	mohou	 být	 vytvořeny	 za	 určitým	 účelem.	 V	 takovém	 případě	 učitel	 požádá	
každého	žáka,	aby	na	papírek	napsal	jména	4	žáků,	se	kterými	by	chtěl	pracovat	v	jedné	
skupině.	 Učitel	 žákům	 slíbí,	 že	 pokud	 to	 bude	 možné,	 umístí	 je	 do	 skupiny	 alespoň	
s	jedním	z	žáků,	které	si	vybrali.	
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Učitel	 si	 tak	 velice	 snadno	 udělá	 přehled	 o	 tom,	 kdo	 je	 ve	 třídě	 izolován,	 protože	
takoví	 jedinci	 se	 neobjeví	 na	 žádném	 z	 preferenčních	 lístečků.	 Učitel	 tedy	 sestaví	
skupiny	 tak,	 aby	 se	 v	 nich	 smíchali	 žáci	 mlčenliví	 s	 upovídanými	 a	 aby	 byly	 dány	
dohromady	různé	druhy	talentu.	
Poté	můžeme	začít	se	cvičeními	ve	třídě.	

„Ryba" - cvičení na spolupráci 
Účastníci	 (třída,	 frekventanti	 kurzu	 apod.)	 jsou	 rozděleni	 do	 skupin	 po	 šesti.	 Každá	

skupina	 dostane	 papíry	 A4,	 kousek	 provázku,	 izolepu,	 dvě	 barevné	 tužky	 a	 nůžky.	
Všechny	 jiné	 věci	 se	 dají	 stranou.	 Potom	 instruktor	 (učitel,	 vedoucí)	 žákům	 řekne:	
„Během	tohoto	cvičení	můžete	používat	pouze	předměty,	které	máte	na	stole.	Budeme	
pracovat	dvacet	minut	a	celou	tuto	dobu	věnujte	práci.	Nyní	vám	zadám	úkol	a	začneme	
-	 ale	 od	 tohoto	 okamžiku	 už	 nebudu	 zodpovídat	 žádné	 otázky.	 Jste	 připraveni?	 	 Než	
řeknu	 stop,	 vytvořte	 co	 nejvíce	 ryb.	 Pak	 	 nich	 udělejte	 výstavku.“	 Nejmladším	 dětem	
můžete	příklad	ryby	nejprve	ukázat.	
Každá	skupina	má	svého				pozorovatele	který	byl	vybrán	a	poučen	už	před	cvičením.	

Tato	 osoba	 musí	 sepsat	 vše,	 co	 podporuje	 nebo	 maří	 pracovní	 proces.	 K	 záznamům	
používá	 formulář	 pozorování	 (tab.	 3.	 1).	 Instruktor	 také	 sleduje,	 jak	 skupiny	 pracují.	
Když	je	cvičení	u	konce,	každý	účastník	vyplní	dotazník	(tab.	3.2).	
Toto	 cvičení	 ukáže,	 že	 některé	 skupiny	 pracují	 lépe	 než	 ostatní,	 některé	 nepracují	

vůbec.	 Toto	 zjištění	 později	 rozebereme.	 Diskuse	 nejprve	 probíhá	 ve	 skupinách.	
Účastníci	si	navzájem	sdělí,	 co	si	v	průběhu	tohoto	cvičení	vyzkoušeli	 -	 tyto	poznámky	
jsou	zapsány	v	dotaznících,	které	předtím	vyplnili.	A	potom	přijde	na	řadu	pozorovatel,	
který	skupině	sdělí,	co	on	si	zapsal	do	svých	poznámek.	Poté	instruktor	zahájí	diskusi	se	
všemi	účastníky	a	klade	otázky	buď	určitým	skupinám	nebo	 jednotlivcům.	Sledoval	 je,	
jak	předtím	jednali,	a	teď	jim	dává	možnost,	aby	porovnali	své	zkušenosti	ze	skupinové	
práce	s	ostatními.	
Tyto	záležitosti	proberte	důkladně!	Instruktor	musí	dbát	na	to,	aby	zdůraznil	kladné	

stránky.	 Je	důležité,	aby	si	uvědomil	 -	buď	během	cvičení	nebo	po	něm	-	co	spolupráci	
prospělo,	a	to	může	být	celá	řada	faktorů:	a)	jeden	nebo	více	účastníků	se	projevilo	jako	
dobří	organizátoři,	b)	jeden	nebo	více	jedinců	vytvořilo	příjemnou	atmosféru,	c)	skupina	
se	postarala,	aby	pracovali	všichni,	včetně	těch	méně	tvořivých	a	těžkopádnějších.	
Po	diskusi	můžete	zhodnotit	výsledek	skupinové	práce.	Ale	je	důležité,	abychom	důraz	

kladli	na	diskusi	o	sociálním	chování	a	ne	na	výsledek	jako	takový.	
Toto	 cvičení	 nesmí	 vést	 k	 tomu,	 aby	 byl	 někdo	 „shozen“.	 Pokud	 se	 někteří	 jedinci	

projevili	jako	překážka	ve	spolupráci,	neměl	by	o	tom	instruktor	hovořit	veřejně.	Můžete	
udělat	přátelskou	poznámku	při	diskusi	nebo	si	s	nimi	po	skončení	přátelsky	pohovořit	
a	pomoci	jim	zvládnout	toto	cvičení,	aniž	by	se	museli	cítit	špatně.	

Schéma dialogu 
Toto	cvičení	nám	pomůže	porozumět	vlastnímu	způsobu	účasti	na	diskusi	a	naučí	nás,	

jak	se	do	diskuse	vhodně	zapojit.	
Jsme	 rozděleni	 do	 skupin	 stejných	 velikostí	 jako	 předtím,	 každá	 skupina	má	 svého	

pozorovatele,	 který	 si	 dělá	 poznámky	 (a	 sedí	 poněkud	 stranou	 od	 skupiny).	 Třída	 je	
připravena	 diskutovat	 o	 aktuálním	 námětu,	 který	 vybere	 učitel,	 například:	 „Můžeme	
zlepšit	 atmosféru	 ve	 třídě?	 Jak?“	 Tématem	 může	 být	 i	 hudba,	 sport,	 politika	 nebo	
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jakýkoliv	námět,	 který	mladé	 lidi	 právě	 zajímá.	 Skupina	má	dvacet	minut	na	diskusi	 a	
potom	musí	dojít	k	závěru.	Další	informace	se	nepodávají.	„Prosím,	začněte!“	
Před	 cvičením	 dostane	 každý	pozorovatel	 4	 listy	 papíru	 a	 následující	 pokyny:	 “Na	

každý	z	těchto	listů	nakreslete	stůl	(čtvercový)	a	listy	očíslujte	od	1	do	4.	Každému	členu	
skupiny	přidělte	číslo	a	čísla	napište	okolo	čtverce	podle	 toho,	 jak	účastníci	 sedí	okolo	
stolu	(tab.	3.3).	 	Až	skupina	začne	pracovat,	naznačte	pomocí	šipek,	kdo		s	kým	hovoří.	
Například,	pokud	číslo	1	mluví	s	číslem	4,	nakreslete	šipku	od	1	ke	4.	Pokud	někdo	mluví	
k	celé	skupině,	nakreslete	šipku	od	této	osoby	směrem	do	středu	čtverce.	Pokud	někdo	
začne	mluvit	k	jedné	osobě,	ale	potom	přejde	k	celé	skupině,	nakreslete	šipku	směrem	
k	té	 osobě	 a	 potom	 do	 středu	 čtverce.	 Pokaždé,	 když	 se	 někdo	 k	někomu	 obrátí,	
nakreslete	šipku	i	přesto,	že	hodně	šipek	může	začínat	u	jedné	osoby.	
Nezapomeňte	 během	 cvičení	 po	 každých	 pěti	 minutách	 vzít	 další	 list	 papíru	 se	

čtvercem	a	čísly.	
Až	uplyne	stanovená	doba,	požádejte	každého,	ať	vyplní	dotazník	 (tab.	3.2).	Diskuse	

ve	skupinách	se	bude	nejprve	týkat	odpovědí	z	dotazníků,	potom	pozorovatel	ukáže	své	
čtyři	formuláře	a	vysvětlí	skupině,	jak	ke	svým	schématům	došel,	a	co	znamená	co:	kdo	
téměř	 celou	 dobu	 mlčel,	 kdo	 neustále	 mluvil,	 nebo	 třeba	 že	 dva	 účastníci	 nakonec	
z	nouze	 hovořili	 pouze	 mezi	 sebou,	 protože	 je	 nikdo	 neposlouchal.	 Toto	 pozorování	
může	 také	 ilustrovat	 dobrý	 dialog:	 pozornost	 je	 věnována	 každému	 jednotlivci	 ve	
skupině.	Čtyři	formuláře	ukáží,	jak	se	dialog	ve	skupině	vyvíjel.	
	
Tab.	3.1	

Tabulka pozorování 
	
Čas	 Chování	nebo	jiné	faktory	při	práci	

které	skupině	pomohly	 které	byly	pro	skupinu	
překážkou	

Start:	
	
	
5	min	

	 	

10	min	
	
	
	

	 	

15	min	
	
	
	

	 	

20	min	
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Tab.	3.2	

Dotazník 
Jaké	máte	dojmy	z	tohoto	cvičení?	
1. Jak	na	vás	situace	zapůsobila:	
• hned	na	začátku	
• za	chvílí	
• ke	konci	
2. S	jakými	potížemi	se	skupina	setkala?	
3. Došlo	ve	skupině	k	něčemu,	co	pomohlo	tyto	potíže	vyřešit?	
4. Projevovali	se	ve	skupině	všichni	aktivně?	
5. Jaký	máte	pocit	ze	svého	vlastního	přínosu	skupině:	
• cítili	jste	se	součástí	skupiny,	nebo	jen	jako	pozorovatelé?	
• měla	vaše	pomoc	nějaký	užitek,	nebo	byla	spíše	na	obtíž?	
	
Učitel	může	některé	záznamy	z	pozorování	vybrat	a	ukázat	je	celé	třídě,	aby	si	všichni	

mohli	prohlédnout	různá	schémata	dialogu.	Ale	musí	to	být	provedeno	citlivě	(aby	nikdo	
nebyl	 „shozen")	 a	 s	 trochou	 humoru.	 V	 případě	 dětí	 a	 dospívajících	 neukazujte	
nepovedená	 schémata	 před	 celou	 třídou.	 Učitel	 však	 může	 sám	 načrtnout	 „špatné“	
schéma,	a	navodit	o	něm	diskusi.	
Toto	 cvičení	 lze	 používat	 čas	 od	 času	 za	 různých	 okolností,	 když	 musí	 třída	 něco	

prodiskutovat.	Pozorování	z	tohoto	a	dalších	cvičení	v	této	kapitole	nevyžadují	hlubokou	
detailní	 analýzu.	 Výsledkem	 je,	 že	 si	 každý	 bude	 lépe	 uvědomovat	 své	 vlastní	
komunikační	chování.	To	mu	pomůže	do	budoucna	a	přispěje	k	jeho	osobnímu	vývoji.	

Tichý dialog 
Pokud	chce	učitel	dále	vést	děti	k	tomu,	aby	akceptovali	 i	ty	spolužáky,	kteří	nepatří	

právě	do	 jejich	 „party“,	 a	 zároveň	posílit	 dovednost	 ve	 vedení	 dialogu.	může	 si	 vybrat	
cvičení	nazvané	..Tichá	komunikace.“	
Potřebujeme	 k	 tomu	místnost	 s	 mnoha	 stoly.	 Během	 cvičení	 by	 žáci	 měli	 sedět	 po	

dvou	u	každého	stolu.	Učitel	vybere	dvojice,	které	požádá,	aby	si	sedly	vedle	sebe.	Žáci	
by	měli	být	rozděleni	do	dvojic	tak,	aby	neseděli	vedle	svých	nejlepších	kamarádů	nebo	
někoho,	 s	 kým	 si	 obvykle	 povídají.	 Ovšem	 neměli	 by	 to	 zase	 být	 nepřátelé	 -	 prostě	
někdo,	s	kým	obvykle	nemají	mnoho	společného.	
Před	každou	dvojicí	je	na	stole	upevněn	arch	papíru	(A3	nebo	A4)	a	červená	a	modrá	

pastelka.	Žáci	by	měli	sedět	blízko	u	sebe	a	pevně	se	držet	za	ruce.	Každý	si	vezme	tužku:	
jeden	 levou	 rukou	 a	 druhý	 pravou	 kreslí	 společně	 obrázek.	 Pastelky	 si	 vyměňovat	
nemohou.	Nesmějí	mluvit	ani	si	něco	psát,	musí	zůstat	potichu,	mohou	se	 jenom	smát.	
Dvojice	se	celou	dobu	musí	volnou	rukou	pevně	držet	a	využít	veškerý	čas	na	kreslení.	
Toto	cvičení	trvá	20	minut.	
Po	 skončení	 cvičení	 jsou	 všechny	 obrázky	 vystaveny.	 Každá	 dvojice	 postupně	

přistoupí	k	obrázku,	který	nakreslila,	a	povypráví	o	svém	zážitku	a	pocitech.	Ale	dělají	to	
z	vlastní	vůle:	nikdo	není	nucen,	aby	vystoupil.	Na	druhou	stranu	by	každá	dvojice	měla	
mít	šanci	se	vyjádřit,	pokud	bude	chtít.	Proto	by	měl	učitel	zajistit,	aby	na	každou	dvojici	
zbylo	dostatek	času.	
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Učitel	může	klást	otázky	a	objasnit	určité	prvky	z	obrázku.	Ale	měl	by	to	dělat	velice	
opatrně!	 O	 dobrém	 partnerství	 svědčí,	 když:	 a)	 oba	 něco	 nakreslili,	 b)	 barvy	 jsou	
rozprostřené	po	celé	šíři	papíru,	c)	jeden	z	nich	nebyl	nucen	zabarvovat	prázdná	místa.	

Dokreslování obrázku 
K	 tomuto	 cvičení	 potřebujeme	 černobílé	 fotografie	 z	přírody,	 zvětšené	 na	 velký	

formát.	 Tyto	 fotografie	 jsou,	 tak	 jak	 naznačuje	 příklad	 (tab.	 3.4),	 v	 určitém	 smyslu	
nefigurativní	-	zobrazují	moře,	les	nebo	část	ulice.	
Učitel	by	měl	mít	k	dispozici	asi	40	různých	motivů	ve	3	až	4	exemplářích.	K	tomu	má	

ještě	spoustu	voskovek,	pastelek	nebo	fixů.	
Cvičení	probíhá	následovně:	
Učitel	rozmístí	všechny	fotografie	po	podlaze	a	vybídne	žáky,	aby	se	na	ně		podívali	a	

vybrali	 si	 tu,	 která	 je	 hned	napoprvé	 zaujala	 nebo	která	na	ně	 udělala	 největší	 dojem.	
Nemají	si	vybírat	ty	„nejhezčí“	obrázky.	
Když	si	žáci	vybrali	po	jedné	fotografii,	vezmou	si	3-4	pastelky	(voskovky)	a	posadí	se	

někam,	kde	nebudou	rušeni.	Mají	20-30	minut	na	to,	aby	„obrázek	vylepšili".	Ale	ať	dělají	
cokoliv,	musejí	 si	uvědomovat,	proč	 to	dělají.	Mohou	obrázek	vybarvit	nebo	 jej	mohou	
dokreslit.	Učitel	jim	už	dále	nenapovídá.	
Když	 jsou	 všichni	 hotovi,	 uspořádá	 se	 z	 obrázků	 výstavka,	 před	 kterou	 se	 všichni	

shromáždí	(posadí	se	do	půlkruhu).	Až	se	všichni	dostatečně	nasmějí	a	vypovídají,	učitel	
někoho	vyzve,	 aby	přistoupil	 ke	 svému	obrazu	 a	pověděl,	 proč	 jej	 upravil	 právě	 tímto	
způsobem,	na	co	myslel,	jaký	měl	při	práci	pocit	a	tak	dále.	Učitel	poté	nechá	ostatní,	aby	
si	s	„umělcem"	popovídali	o	jeho	pocitech	a	dojmech.	
Po	 chvíli	 učitel	 vyzve	 dalšího	 žáka,	 aby	 učinil	 to	 samé.	 Nikdy	 nikoho	 nenuťte,	 aby	

předstoupil	 před	 ostatní,	 ale	 vyčkejte,	 až	 dotyčný	 bude	 sám	 připraven.	 Ti	 stydlivější	
většinou	počkají	až	na	později,	ale	většinou	se	také	účastní.	Mělo	by	být	dostatek	času	na	
to,	aby	mohli	vystoupit	všichni.	
Podstatou	 této	 činnosti	 je	 dát	 každému	 žáku	 šanci	 sdělit	 něco,	 o	 čem	 by	 normálně	

nehovořil.	„Vylepšováním“	totiž	žáci	do	obrázků	vkládají	i	něco	ze	sebe.	Díky	takovému	
třídnímu	 projektu	 se	 tedy	 žáci	 dozvědí	 více	 o	 sobě	 navzájem,	 dostanou	 se	 více	 pod	
povrch.	 Učitel	 navíc	 získá	 více	 poznatků	 o	 svých	 žácích.	 A	 za	 třetí:	 jedná	 se	 o	 dobrý	
tréninkový	model	 konverzace	 ve	 třídě.	 Ti	 tišší	 a	 stydlivější	mohou	 sdělit	 něco,	 o	 čem	
ostatní	moc	nevědí,	a	tím	se	za	takové	situace	všichni	staví	na	roveň.		
Tab.	3.3	
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Tab.	3.4	
	

	



	 22	

Výchova k toleranci 
	 „Problém	tolerance:	

Celý	problém	tolerance	je	udržet	
rovnováhu:	nedat	šanci	netoleranci	a	sám	
se	jí	nepoddat.“	

(Piet	Hein)	
	
Tolerance	 a	 demokracie	 jsou	 tak	 úzce	 spjaty,	 že	 se	 o	 nich	 téměř	 nedá	 hovořit	

odděleně.	Demokracie	totiž	znamená	brát	zřetel	i	na	lidi,	kteří	přemýšlejí	a	jednají	jiným		
způsobem.	Demokracie	také	znamená	přijímat	názory	menšiny.	
Co	se	tolerance	týče,	mnohému	bychom	se	mohli	přiučit	ze	severské	mytologie.	Proto	

začneme	malou	ukázkou.	
Naši	předci	uctívali	 spoustu	bohů	 jak	mužského,	 tak	ženského	pohlaví,	kteří	žili	nad	

duhou	 na	místě	 zvaném	 Asgard.	 Ale	 na	 pokraji	 světa	 žili	 nepřátelé	 všech	 božských	 a	
lidských	bytostí	-	obři.	Obři	byli	mnohem	silnější	než	bozi,	ale	bozi	byli	chytřejší.	Ač	je	to	
podivné,	 bozi	 nemohli	 mít	 děti,	 ale	 obři	 ano.	 Bozi	 tudíž	 museli	 být	 stále	 mladí	 a	
nepřetržitě	s	obry	bojovat	a	co	možná	nejvíce	jich	zabít.	Naštěstí	ten	nejchytřejší	z	bohů	
-	 Odin	 –	 měl	 oštěp,	 který	 zasáhl	 všechny	 cíle	 a	 nic	 jej	 nemohlo	 zastavit.	 Druhý	
nejvýznamnější	 bůh	 Thor	 měl	 kladivo	 se	 stejnými	 schopnostmi,	 které	 se	 mu	 navíc	
vždycky	vrátilo	do	ruky.	
Odin	byl	 velice	mocný,	 protože	 znal	minulost	 a	mohl	nahlížet	 do	budoucnosti.	 Také	

měl	na	ramenou	dva	ptáky,	kteří	mu	podávali	zprávy	o	všem,	co	se	dělo	ve	světě.	Ale	 i	
přes	tyto	vymoženosti	Odin	nezneužil	svoji	moc	k	tomu,	aby	se	stal	diktátorem.	Pokaždé,	
když	 se	 objevil	 nějaký	 problém,	 svolal	 Odin	 všechny	 bohy	 k	 diskusi	 a	 společnému	
rozhodování.	A	nejzajímavější	na	tom	je,	že	těchto	schůzích	se	zúčastňoval	i	obr,	kterého	
Odin	přivedl	do	Asgardu.	Ten	obr	se	jmenoval	Loke.	Účastnil	se	debat	i	přesto,	že	byl	zlý.	
Někdy	bohům	pomohl,	ale	většinou	působil	potíže.	Bozi	jej	však	nikdy	nezabili,	i	když	by	
to	bývalí	udělat	mohli.	Obr	se	účastnil	diskusí	prostě	proto,	že	existoval.	
Nejpohlednějším	a	nejhodnějším	mezi	bohy	byl	Balder.	Každému	se	zalíbil	a	každý	si	

jej	 zamiloval,	 až	 na	 Loka.	 Balder	měl	 jednou	 sen,	 že	 bude	 zabit,	 a	 proto	 bohyně	 Freja	
obešla	celý	svět	a	všechny	a	všechno	přinutila	přislíbit,	že	Balderovi	neublíží.	A	všichni	
bozi	sešli	po	duze	k	obyčejným	lidem,	aby	jim	ukázali,	že	Balderovi	nic	nemůže	ublížit.	
Ani	 Odinův	 oštěp,	 ani	 Thorovo	 kladivo.	 Ovšem	 Loke	 našel	 jmelí	 -	 keř,	 který	 Freja	
zapomněla	zapřisáhnout,	protože	byl	tak	malý.	A	z	tohoto	keře	udělat	Loke	šíp,	kterým	
Baldera	 zabil.	 To	přivedlo	 lidi	 ke	 strašlivému	poznání,	 že	 totiž	 i	 bohové	 jsou	 smrtelní.	
Nikdo	není	nepřemožitelný.	
Toto	 jsou	mýty,	 které	 slýcháme	 ve	 školách	 v	 Dánsku.	 Sajeme	 je	 spolu	 s	 moudrostí	

v	nich	 obsaženou	 jako	 mateřské	 mléko.	 Mohou	 nás	 mnohému	 naučit.	 A	 co	 se	 týče	
tolerance	–	 tyto	mýty	vyjadřují	 něco	velice	důležitého	pro	 severský	 způsob	myšlení,	 a	
sice:	SVOBODU	PRO	LOKA	STEJNĚ	JAKO	PRO	THORA.	Toto	pravidlo	praví,	že	by	měl	být	
vyslechnut	 a	 prodiskutován	 každý	 názor:	 ať	 se	 jedná	 o	 názory	 šílenců	 nebo	 správně	
smýšlejících	 lidí.	Dialog	 je	 jedinou	 cestou,	 jak	obrátit	 špatný	názor	 správným	směrem.	
Násilí	jen	plodí	další	šílenství.	tlak	vytváří	protitlak.	Někteří	lidé	se	domnívají,	že	existuje	
ještě	 jedna	 cesta:	 ignorace	 šílených	 názorů.	 Ale	 nic	 není	 horšího	 než	 býti	 ignorován.	
Funguje	to	úplně	stejně	jako	síla	a	tlak.	Pouze	dialog	dokáže	vyřešit	konflikty.	
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Nedostatek	dialogu	je	příčinou,	proč	taková	extrémní	netolerance	pronikla	na	povrch	
v	devadesátých	letech	v	bývalé	Jugoslávii.	Citujeme	chorvatského	novináře:		
„Pokud	 za	 oním	 historickým	 konfliktem	 existuje	 vůbec	 nějaký	 důvod,	 který	 štěpí	

jugoslávské	národy,	potom	je	to	fakt,	že	tato	společnost	nikdy	neměla	opravdovou	šanci	
stát	se	společností	nikoli	utlačovaných	lidí,	ale	občanů,	 jedinců	s	vědomím	vlastního	já,	
s	dobře	 vyvinutými	 demokratickými	 institucemi,	 kteří	 by	 dokázali	 urovnávat	 hádky	 a	
konflikty	a	vytvářet	potřebné	změny	namísto	toho,	aby	se	uchylovali	k	válce.	 Jelikož	se	
však	 lidé	drželi	 totalitních	postupů	a	 ideologie,	a	nezměnili	svůj	způsob	myšlení,	došlo	
k	tomu,	že	nedokázali	vzít	na	sebe	zodpovědnost	za	to,	co	následovalo,	nedokázali	to	ani	
zastavit.	Proto	ta	válka	přišla	jako	pohroma,	jako	morová	epidemie	nebo	přílivová	vlna,	
byla	nevyhnutelná,	byla	naším	osudem.“	

(S.	Drakulic:	„Balkánský	expres“)	
	
Toto	je	extrémní	příklad,	jaké	hrozí	nebezpečí,	pokud	není	šance	vybudovat	tolerantní	

společnost.	
Pravidlo	účasti	všech	v	dialogu	je	v	Dánsku	patrné	také	v	politickém	systému.	Všechny	

dánské	politické	 strany	mohou	být	 zvoleny,	pokud	si	 vyslouží	přízeň	2	procent	voličů.	
Nebo	můžete	 být	 zvolen	 jako	 jedinec,	 pokud	 shromáždíte	 tolik	 hlasů,	 jako	 je	 průměr	
zvolených	176	poslanců	v	parlamentě.	My	dokonce	radši	bereme	i	toho	„Loka“,	abychom	
ho	zahrnuli	do	otevřeného	dialogu,	než	aby	se	proti	nám	spolčoval	někde	v	podsvětí.	A	
to	nejenom	proto,	že	bychom	se	ho	báli,	ale	prostě	proto,	že	tu	je.	
Pokud	jde	o	pravidla	tolerance	ve	školním	systému,	musíme	na	prvním	místě	uvést,	že	

děti	 nerozdělujeme	 na	 příliš	 mnoho	 skupin	 (nadaní,	 méně	 inteligentní,	 prakticky	
založení,	 handicapovaní	 atd.).	 S	 tím	 bychom	měli	 posečkat	 až	 do	 9.	 nebo	 10.	 ročníku,	
s	výjimkou	těžce	mentálně	zaostávajících	dětí.	V	Dánsku	necháváme	děti	ve	smíšených	
třídách	nejenom	proto,	abychom	ji	poskytli	stejné	příležitosti,	ale	také	proto,	abychom	je	
naučili	přijímat!	každého	takového,	jaký	je.	A	proto	v	některých	dánských	krajích	uvidíte	
takzvané	školy-dvojčata,	kde	v	jedné	budově	jsou	tzv.	„normální“	pohromadě	s	mentálně	
zaostávajícími	dětmi.	V	těchto	školách	se	tyto	děti	vzájemně	občas	setkávají	a	něco	dělají	
dohromady	 (sport,	 kreslení,	 návštěva	 divadla	 atd.).	 Kromě	 toho	 však	mají	 své	 vlastní	
třídy.	
Tento	princip	je	ještě	více	rozšířen	ve	zvláštních	zařízeních	-	školách	pro	mládež,	kde	

jsou	v	různě	zaměřených	třídách	smíšeni	žáci	různého	věku	a	nadání.	
Jak	čas	plyne,	děti	tráví	stále	více	času	v	různých	institucích.	Rodiny	mají	tendenci	žít	

odloučeně	 od	 prarodičů.	 Mladí	 lidé	 brzy	 opouštějí	 rodičovský	 dům	 a	 hledají	 vlastní	
nezávislost.	Ztratili	jsme	kontakt	se	staršími	lidmi.	To	vyvolalo	mezigenerační	problémy.	
Občas	si	uvědomujeme,	že	děti	nemají	žádný	vztah	ke	svým	prarodičům	a	starým	lidem	
vůbec.	 Proto	 některé	 školy	 začaly	 spolupracovat	 s	 lidmi	 nejstarší	 generace,	 aby	 se	
poučily	 z	 jejich	 zkušeností	 a	 pomohly	 těmto	 dvěma	 generacím	 najít	 vzájemně	 lepší	
porozumění.	 A	 lepší	 toleranci.	 Ve	 školách	 pro	 mládež	 jim	 dokonce	 dáváme	 prostor	
k	tomu,	 aby	 pro	 sebe	 navzájem	 organizovali	 večírky,	 aby	 společně	 podnikali	 výlety	 a	
pracovali.	
V	 posledních	 letech	 byla	 naše	 tolerance	 zkoušena	 v	 rozsahu,	 jaký	 bychom	 nikdy	

předtím	 neočekávali.	 Přijali	 jsme	 mnoho	 uprchlíků	 z	 různých	 zemí,	 především	
z	Jugoslávie.	V	našem	malém	městečku	žilo	800	obyvatel.	Pak	tam	vybudovali	uprchlický	
tábor	 a	 ze	 dne	 na	 den	 nás	 bylo	 976.	 Do	 naší	 školy	 a	 klubu	 jsme	museli	 přijmout	 23	
mladých	 lidí	 z	 Jugoslávie.	 Všichni	 jsme	 věděli,	 že	 to	 od	 nás	 bude	 vyžadovat	 velkou	
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toleranci.	Věděli	jsme,	že	tito	lidé	přišli	z	jiné	kultury,	s	jinými	zvyky,	a	museli	jsme	své	
žáky	 na	 tuto	 situaci	 připravit	 v	 dobré	 víře,	 že	 se	 spřátelí	 s	 lidmi,	 kteří	mají	 jiný	 druh	
myšlení	a	chování.	Rád	bych	tento	příklad	použil	k	výcvikovému	programu	tolerance	ve	
škole.	

Výcvikový program tolerance 
Nejprve	 jsme	 pozvali	 několik	 uprchlíků	 z	 různých	měst,	 kteří	 zde	 už	 nějakou	 dobu	

pobyli	a	znali	náš	 jazyk.	Požádali	 jsme	je,	aby	nám	vyprávěli,	proč	opustili	svou	vlast	a	
jak,	 a	 nakonec	 s	 jakými	 problémy	 se	 setkali	 v	 průběhu	 svého	 prvního	 roku	 v	Dánsku.	
Další	 týden	 jsme	při	večerních	setkáních	ve	školním	klubu	začali	s	 tajným	výcvikovým	
programem.	
Každý	večer	obvykle	přišlo	asi	120	čtrnácti-	až	devatenáctiletých	mladých	lidí.		
Potajmu	jsme	začali	s	netolerancí,	a	to	pouze	vůči	Dánům.	Hru	spočívala	v	tom,	že	my	

(učitelé)	jsme	přes	tři	hodiny	diskriminovali	všechny	černovlasé	studenty	-	ne	okatě,	ale	
nenápadně:	
• nemluvili	jsme	s	nimi	
• světlovlasí	byli	první	obslouženi	u	baru	
• ke	světlovlasým	jsme	byli	obzvláště	laskavi,	pokud	se	přihlásili	o	slovo	
• celý	večer	jsme	k	nim	byli	vlídní	a	přátelští	
	
Po	nějaké	době	černovlasí	přišli	na	to,	že	jsou	diskriminováni,	a	vyžádali	si	pohovor.	

Ale	my	jsme	je	odbyli,	že	„	až	někdy	jindy“.	Bez	úsměvu,	bez	vlídnosti.	
Další	večer	jsme	vyměnili	role:	nyní	se	černovlasí	těšili	vší	pozornosti	a	po	1,5	hodině	

jsme	vyhlásili,	 že	 světlovlasí	nesmějí	používat	 lepší	 záchody	 -	museli	používat	 špinavé	
záchody	 v	 jiné	 budově,	 protože	my	 jsme	 jim	 řekli,	 že	 „oni	 jako	 světlovlasí	 lidé	 nejsou	
schopni	 si	 po	 sobě	 pořádně	 uklidit.“	 Po	 nějaké	 době,	 když	 už	 byli	 světlovlasí	 velice	
rozezleni,	 jsme	 hru	 zastavili	 a	 vyzvali	 všechny,	 aby	 se	 shromáždili	 ve	 velké	 hale.	
„Chceme	 pročistit	 vzduch	 a	 zlepšit	 atmosféru“,	 řekli	 jsme	 jim.	 My	 (učitelé)	 jsme	
v	průběhu	další	hodiny	moc	nemluvili.	Místo	toho	jsme	studenty	nechali	vybít	si	veškerý	
vztek.	Měli	z	těch	posledních	dvou	večerů	velice	špatný	pocit.		
My	jsme	jim	pouze	kladli	otázky,	jako	např.:	
1. „Co	kdybyste	opravdu	byli	černé	ovce	a	skupina	vás	nepřijala?“	
2. „Co	kdybyste	neznali	jazyk	a	nemohli	se	bráni?“	
3. „Co	kdybyste	ve	skupině	byli	úplně	cizí?“	
	
A	 nakonec	 jsme	 samozřejmě	 řekli:	 „Nemějte	 nám	 to	 za	 zlé:	 my	 vás	máme	 všechny	

rádi“.	Jugoslávci	dodnes	v	této	škole	a	klubu	žádné	problémy	neměli.	
Poslední	pravidlo,	které	tu	zmíníme,	zní:	pracujte	n	a	tolerantním	přístupu.	Instituce,	

která	protežuje	pouze	nejlepších	20	procent	 žáků,	 si	 říká	 o	netoleranci.	Některé	 školy	
volí	oněch	20	procent	k	reprezentaci	školy,	aby	okolnímu	světu	ukázali,	jak	skvělá	jejich	
škola	 je.	Ale	 to	 je	nebezpečný	způsob	práce.	Lepší	 je	nechat	vyniknout	co	nejvíce	žáků	
v	čemkoliv:	 v	 účasti	 na	 představení	 nebo	 ve	 vedení	 diskuse,	 v	 psaní	 projevů,	 článků.	
Všichni	musí	mít	šanci.	Každý	má	právo	na	trénink.	Každý	žák	by	měl	dostat	šanci	pocítit	
na	 sobě	 sluneční	 paprsek.	 Tím	 získá	 toleranci	 k	 sobě	 samému	 -	 a	 také,	 což	 je	možná	
důležitější	-jeho	přátelé	získají	toleranci	k	němu.	Cokoliv	uvidí,	uslyší	nebo	si	přečtou	od	
svých	kamarádů,	budou	zvyklí	přijímat	jako	úhel	pohledu,	jako	názor.	
Tolerance	vyžaduje	mnoho	práce.	Mnoho	práce,	kterou	lze	provést	snadno!	
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Pro	vedoucí	pracovníky!!!	

5.	Ředitel	školy	

	 Kdo	pracuje	hodně,	dělá	mnoho	chyb.	
Kdo	pracuje	míň,	dělá	méně	chyb.	
Kdo	nepracuje,	nedělá	chyby.	
Kdo	nedělá	chyby,	bývá	povýšen.	

	
I	 v	 demokracii	 je	 úloha	 ředitele	 školy	 velice	 významná.	 Je	 důležité	 vědět,	 jakého	

člověka	stavíte	do	čela	své	školy,	sdružení	nebo	jiné	instituce.	Vedoucím	pracovníkům	je	
totiž	svěřena	velká	moc.	Je	tomu	tak	dokonce	i	ve	staré	dánské	demokracii.	
Kdo	je	dobrým	vedoucím?	To	se	dá	obsáhnout	v	devíti	bodech.	
1. Je	to	otevřený	Člověk.	
2. Zná	sám	sebe.	
3. Přijímá	sám	sebe.	
4. Má	vyrovnaný	pohled	na	sebe	sama.	
5. Citlivě	jedná	se	svými	kolegy.	
6. Dokáže	ocenit	silné	stránky	druhých	lidí.	
7. Váží	si	silných	stránek	druhých,	i	když	jsou	to	slabé	stránky	jeho	samého.	
8. Dokáže	se	vypořádat	s	konflikty	a	vhodně	je	usměrňovat.	
9. Dokáže	vytvořit	dobré	učitelské	prostředí	-	soudržnost	v	kolektivu.	
	
Co	se	týče	znalosti	sebe	sama:	často	to	může	být	složité,	ale	dá	se	s	tím	hodně	udělat.	

Například	 si	 vedoucí	 může	 vyzkoušet	 RAFI	 test,	 o	 kterém	 se	 zmíníme	 později	 v	 jiné	
kapitole.	
Ředitel	 školy	 se	 často	 dostane	 do	 situace,	 kdy	 musí	 vyjednávat	 a	 má	 pravomoc	

rozhodovat.	Některá	taková	rozhodnutí	musí	být	rychlá	a	pohotová.	To	může	být	pro	něj	
nepříjemné.	 Důležité	 však	 je,	 že	 si	 za	 takové	 situace	 bude	 ochoten	 najít	 chvilku	 a	
uvědomit	 si,	 že	 je	 jenom	 jedním	 ze	 skupiny	 řekněme	 40	 lidí,	 a	 že	 všechna	 jeho	
rozhodnutí	mohou	být	velice	důležitá	pro	zbytek	skupiny.	
Představme	si,	 že	se	 teď	musí	o	něčem	 jednat.	Ředitel	 se	může	chovat	 jako	diktátor	

nebo	 taky	 jako	 velice	 flexibilní	 člověk,	 kterého	 jsme	 popsali	 v	 předcházejících	 devíti	
bodech.	 Jde	 o	 řešení	 nějakého	 problému	 a	 on	 sedí	 spolu	 s	řekněme	 12-20	 lidmi,	 kteří	
musí	učinit	rozhodnutí.	Co	udělá	ředitel?	

1. Věnuje	pozornost	všem	osobám.	se	kterými	jedná.	
2. Bude	aktivně	naslouchat.	
3. Věnuje	čas	tomu,	na	co	je	většina	kolegů	připravená.	
4. Jednotlivá	rozhodnutí	bude	přijímat	postupně.	
5. Pokud	je	potřeba	učinit	velice	rychlé	rozhodnutí,	ředitel	si	později	udělá	čas	na	

to,	aby	se	podrobně	seznámil	se	vším,	co	s	tím	souvisí.	
6. Pokud	jde	o	motivaci,	věnuje	pozornost	pocitům	a	názorům	jednotlivců.	
7. Snaží	se,	aby	jeho	rozhodnutí	měla	podporu	velké	většiny.	
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Toto	 je	 popis	 dobrého,	 demokratický	 smýšlejícího	 a	 kooperativního	 vedoucího	
pracovníka.	 K	popsání	 jiného	 typu	 můžeme	 užít	 jeho	 pravý	 opak.	 A	 to	 se	 nemusí	
nezbytně	jednat	o	silnou	vůdčí	osobnost.	Může	se	jednat	i	o	typ,	který	by	se	dal	přirovnat	
k	pravěké	zkamenělině.	

• Je	to	člověk	velice	laskavý	a	přívětivý.	
• Rád	si	při	práci	zakládá	na	klidu	a	pohodě.	
• Nic	z	toho,	co	dělá,	není	tvůrčí.	
• Nemá	rád	stížnosti.	
• Vše	okolo	něj	ustrnuje:	nabalují	se	na	něj	neřešené	problémy.	
• Jeho	vedení	je	jako	rakovina:	stížnosti	nejsou,	ale	nemoc	jej	stále	více	obrůstá.	
Mít	takového	ředitele	je	velice	nepříjemné.	
	
Co	je	úlohou	ředitele?	Nejprve	je	možná	jednodušší	se	podívat,	co	není	schopen	
dělat.	 Vedoucí	 pracovník	 nemůže	 zároveň	 dělat	 plány,	 organizovat,	 kontrolovat,	

motivovat	a	udržovat	disciplínu	ve	škole.	Sám	to	nezvládne.	Ale	důležité	 je,	aby	udělal	
následující:	

• Musí	 školu	 spravovat,	 ale	 měl	 by	 se	 také	 postarat,	 aby	 pořád	 jen	 neseděl	 za	
stolem.	Musí	vybudovat	správu,	při	které	mu	pomáhá	několik	odborníků,	 takže	
on	sám	má	čas	i	na	jiné	věci.	

• Měl	by	„šmejdit“	a	vyhledávat	pro	školu	nové	věci	a	nové	možnosti,	poohlížet	se	
po	 nich	 ve	 škole.	 v	 nejbližší	 společnosti	 nebo	 v	místě	 bydliště.	 Také	 by	 se	měl	
snažit	získat	pro	školu	co	možná	nejvíce	peněz.	

• Měl	by	 „inspirovat"	 učitele	 a	 žáky	 ve	 třídách.	 Proto	 je	dobré,	 aby	 sám	 také	pár	
hodin	 učil,	 aby	měl	 vždy	 dostatečný	 přehled	 o	 tom,	 co	 se	 ve	 škole	 děje.	 Musí	
hodně	 číst.	 Také	 by	 se	měl	 zúčastňovat	 různých	 seminářů,	 pokud	 jsou	 pro	 něj	
zajímavé.	

• Měl	by	si	svůj	kolektiv	vyškolit.	Vše	nové,	s	čím	se	setkává,	co	se	naučí	si	přečte	
atd.,	musí	přinést	do	své	školy.	Ale	nemůže	chtít	po	učitelích,	aby	to	hned	příští	
týden	uskutečnili.	Měl	by	pro	učitele	pořádat	různé	kurzy.	

• Ředitel	 by	 se	 také	měl	 zasazovat	 o	 dobrý	 styk	 s	 veřejností.	Měl	 by	 informovat	
noviny,	 místní	 rádio	 a	 televizi,	 takže	 o	 všem,	 co	 se	 ve	 škole	 děje,	 se	 může	
diskutovat	 a	 lidé	 se	 mohou	 přesvědčit,	 že	 to	 je	 škola	 dobrá	 a	 že	 její	 kolektiv	
odvádí	poctivou	práci.	

• Ředitel	 by	 měl	 dohlížet	 na	 to,	 aby	 v	základním	 trojúhelníku	 probíhala	 účinná	
spolupráce.		K	tomu	se	vrátíme	později.	

• Ředitel	 se	 má	 neustále	 snažit	 lépe	 poznat	 sama	 sebe,	 aby	 se	 mohl	 dále	 učit	 a	
vyvíjet.	

• Tím	 vším	 se	 také	 stará	 o	 vytvoření	 dobré	 atmosféry	 v	 kolektivu,	 dobré	
soudržnosti.	 Je	 tím,	 koho	 nazýváme	 „prima	 inter	 pares"	 neboli	 „prvním	 mezi	
rovnými	„	

	
Po	celou	dobu	musíme	mít	na	 	paměti,	 že	 role	 ředitele	 je	velice	významná.	 Je	 to	on,	

spolu	 s	 celým	učitelským	sborem,	ale	především	on,	kdo	má	na	 svědomí	buď	stagnaci	
nebo	zdárný	vývoj	školy.	(tab.	5.1,	5.2).	
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Tab.	5.1	

Škola ve fázi stagnace 

• Špatná	nebo	žádná	komunikace	
• Cíl	je	neznámý	nebo	opomíjený	
• Nehovoří	se	o	nadcházejícím	pololetí	
• Nemění	se	činnosti,	nenastávají	změny	ve	vedoucích	funkcích	
• Nedělají	se	dlouhodobé	plány	
• Koncentrace	moci	–	nikdo	jiný	nemá	vliv	na	proces	rozhodování	
• Úzkoprsost	–	nová	opatření	nejsou	vítána	
• Od	vedení	nepřichází	inspirace	
• Problémy	a	informace	se	utajují	
• Projevuje	se	dezinformace	
• Učitelský	sbor	neprochází	dalším	vzděláváním	
	
Tab.	5.2	

Rozvíjející se škola 
1. Efektivnost	-	rovněž	při	schůzích	
2. Kompetence	na	všech	úrovních	
3. Tvořivost	a	představivost	bez	úzkých	mezí	
4. Spontánnost	–	souvisí	se	smyslem	pro	humor	
5. Nezaujatost	–	zvláště	pokud	jde	o	vedení	
6. Schopnost	sledovat	a	dosáhnout	určitý	cíl	
7. Zdroje	k	popsání	nových	cílů	
8. Odvaha	zabývat	se	interními	konflikty	
9. Uznání	znalostí	a	schopností	vlastních	i	druhých	lidí	
10. Úcta	ke	všem	typům	osobnosti	
11. Účast	na	všech	relevantních	procesech	rozhodování	
12. Absolutní	svoboda	projevu	a	přístup	k	informacím	
13. Schopnost	vysílat	„pozitivní	vibrace“	
14. Vzájemná	 zodpovědnost	 za	 cíle,	 plánování,	 rozhodování,	 zhodnocení	 projektu	

nebo	rozvíjení	činnosti	
	

V	 každém	 kolektivu	 se	 vyskytnou	 rozdílné	 názory	 na	 to,	 jak	 by	měl	 vypadat	 dobrý	
ředitel.	 Někteří	 volají,	 možná	 ještě	 podle	 vzoru	 rodičů,	 po	 silném	 vůdci,	 jiní	 by	 radši	
viděli	milého,	demokratický	založeného	ředitele,	ale	v	každém	případě	ředitele,	který	ze	
sebe	 za	 všech	 okolností	 vydává	 to	 nejlepší,	 který	 ví,	 že	 rozhodovat	 musí,	 ovšem	
způsobem,	který	byl	již	popsán	dříve.	
Nyní	 se	 pokuste	 otestovat,	 jaký	 ředitel	 by	 vyhovoval	 vašim	 představám.	 Můžete	 to	

zkusit	 se	 skupinou	 učitelů.	 Každý	 dostane	 papír	 s	 textem	 (tah.	 5.3),	 který	 si	 mají	
v	rychlosti	přečíst	a	potom	každý	sám	označí	číslem	l	tu	charakteristiku,	která	je	podle	
něj	nejdůležitější,	číslem	2	další	důležitou	charakteristiku	a	tak	dále,	až	jsou	očíslovány	
všechny	čísly	1	-	8.	
Potom	každý	přehne	levou	část	papíru	tak,	aby	nebylo	čísla	vidět.	Utvoří	se	skupinky	

po	6-8	lidech,	které	začnou	nad	jednotlivými	body	diskutovat.	Na	zadní	stranu	přeložené	
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části	stránky	se	zapisují	pořadí	čísel,	na	nichž	se	skupiny	shodli.	Později	si	každý	může	
porovnat	své	názory	s	většinovým	názorem	ve	skupině.	
Poté	můžete	 zavést	 diskusi	 na	 téma:	 proč	 se	 naše	 pořadí	 důležitosti	 tak	 liší?	 Jak	 se	

přesvědčíte,	jen	velice	málo	z	vás	bude	mít	stejné	pořadí	čísel.	Podebatujte	si	tedy	o	tom,	
co	 dělá	 vedoucího	 dobrým	 vedoucím!	 Je	 velice	 důležité,	 aby	 tímto	 cvičením	 prošli	
všichni	v	kolektivu	a	aby	ředitel	věděl,	co	se	od	něj	očekává.	
Být	ředitelem	není	snadné,	protože	ředitel	je	pořád	v	první	linii.	Stává	se	účastníkem	

diskuse	 mezi	 rodiči,	 učiteli	 a	 žáky	 a	 samozřejmě	 občas	 se	 dostane	 do	 situací,	 kdy	 si	
skutečně	neví	rady.	Ale	dobrý	vedoucí	si	vždycky	uvědomuje,	že	se	cítí	nejlépe,	když	má	
velkou	podporu	svého	kolektivu,	žáků	a	 jejich	rodičů.	A	neměl	by	se	bát	něco	zkoušet:	
„Pochválen	buď	ředitel,	který	dělá	spoustu	chyb“.	To	totiž	znamená,	že	toho	také	hodně	
vyzkoušel.	
	
Tab.	5.3	

Anketa o chování ředitele 
Pracujte	ve	 skupině,	 aniž	by	někdo	diskusi	nebo	 schůzi	 vedl.	 Shodněte	 se	na	pořadí	

důležitosti	a	zapište	je.	
	
Ředitel	by	měl	splňovat	tyto	charakteristiky	v	následujícím	pořadí:	
	

_______Po	dobře	vykonané	práci	udílí	pochvalu.	
_______Vysvětluje	žákům	(učitelům)	důvody	pro	svá	rozhodnutí.	
_______Pobízí	žáky	(učitele)	k	otevřené	kritice	svých	metod.	
_______Radí	se	s	žáky	(učiteli)	dříve,	než	učiní	rozhodnutí	týkající	se	jejich	práce.	
_______Nemá	žádné	oblíbence.	
_______Nikdy	nekárá	nikoho	veřejně.	
_______Často	udržuje	kontakt	s	žáky	(učiteli)	po	skončení	vyučování.	
_______Nechává	žáky	(učitele)	rozhodovat	o	věcech	týkajících	se	jejich	práce.	
	

Ředitel, který si skutečně přeje mít demokratickou školu 
1. Jeden	 ředitel	 se	 rozhodl,	 že	 jeho	 škola	 bude	 skutečně	 demokratickou	 školou.	

Věděl	však,	že	musí	začít	úplně	od	začátku,	a	to	z	několika	důvodů:	
2. Chce	se	zasadit	o	lepší	komunikaci	na	všech	úrovních.	
3. Chce	motivovat	své	žáky	i	ty	učitele,	kteří	tomu	plánu	nejsou	právě	nakloněni.	
4. Chce	dojít	k	lepším	výsledkům.	
5. Chce	zlepšit	proces	rozhodování.	
6. Chce	dát	žákům	určitou	moc	při	rozhodování.	
7. Chce„	aby	se	každý	zapojil“	a	měl	svou	zodpovědnost.	
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Takový	 ředitel	 ví,	 že	 začít	 pracovat	 na	 demokracii	 může	 být	 složité,	 ale	 sepíše	 si,	
jak	na	 to.	 (Přečtěte	 si	 jeho	 předsevzetí	 a	 zamyslete	 se	 nad	 tím,	 zda	 je	 tento	 seznam	
rozumný).	Rozhodl	se,	že:	

1. Vytvoří	studentskou	radu.	
2. Zavede	pro	žáky	právo	odvolání	a	právo	spravedlivého	zacházení.	
3. Bude	klást	důraz	na	každého	žáka	jako	na	jednotlivce.	
4. Bude	se	zasazovat	o	těsné	kontakty	s	rodiči.	
5. Bude	žáky	povzbuzovat	k	účasti	na	konzultacích	a	setkáních	s	rodiči.	
6. Bude	 v	 žácích	 podporovat	 touhu	 po	 vědění	 a	 přebírání	 zodpovědnosti	 za	 své	

vlastní	životy	a	učení.	
7. Podpoří	v	učitelích	zájem	o	žáky.	
8. Vytvoří	alianci	s	žáky	a	učiteli	proti	vnějším	tlakům.	
	
Ředitel	 také	ví,	 že	 takovému	systému	se	do	 cesty	postaví	mnoho	překážek.	Může	 to	

být	 strach	 učitelů	 z	 předání	 přílišné	 moci	 do	 rukou	 žáků,	 návyk	 žáků,	 že	 se	 do	 nich	
vědomosti	 nalévají	 jako	 trychtýřem	 (situace,	 kdy	 žáci	 sedí	 a	 čekají	 na	 další	 informace	
z	knih,	které	jim	dává	učitel).	
Také	se	objeví	překážky	ze	strachu	před	riskováním,	před	rychlostí,	se	kterou	se	bude	

demokracie	 zavádět	 do	 školy.	 A	 možná	 tou	 nejobvyklejší	 překážkou	 bude	 obava,	 že	
demokracie	 zabere	 příliš	 času	 a	 úsilí.	 Pro	 mnoho	 učitelů	 by	 bylo	 jednodušší,	 kdyby	
ředitel	 činil	 rozhodnutí,	 která	by	oni	 pak	podkopávali	 a	na	která	by	 si	mohli	 stěžovat.	
Někteří	 učitelé	 možná	 prohlásí,	 že	 osnovy	 jsou	 už	 natolik	 rozsáhlé,	 že	 není	 možné	
věnovat	tolik	času	na	výchovu	k	demokracii	a	na	společné	rozhodování.	
Přesto	se	ředitel	rozhodl	postupně	dále	zavádět	demokracii	do	své	školy.	Dobře	věděl,	

že	se	musí	rychle	rozhodnout.	koho	zahrne	do	procesu	rozhodování:	učitele	na	různých	
úrovních,	 žáky,	 ostatní	 pracovníky,	 členy	 správních	 rad,	 všechny	 rodiče,	 představitele	
komunity.	Naskytne	 se	mnoho	 otázek.	 Ředitel	 postupně	 začlení	 do	 rozhodování	 jednu	
skupinu	 po	 druhé.	 Také	 bude	muset	 vzít	 v	 úvahu,	 jak	 je	 do	 toho	 procesu	 zapojit.	 Zda	
budou	žádání	o	informace	nebo	o	názory,	zda	budou	přicházet	s	náměty	nebo	sestavovat	
plán	 či	 rozhodovat	 mezi	 dvěma	 názory,	 zda	 budou	 mít	 pravomoc	 řešit	 problémy	 a	
ujímat	 se	 iniciativy.	 zda	 budou	 mít	 pod	 kontrolou	 prostředky	 a	 mnoho	 dalších	 věcí.	
Ředitel	 bude	 muset	 stanovit,	 jak	 daleko	 bude	 škola	 muset	 jít,	 aby	 se	 mohla	 nazývat	
školou	demokratickou,	a	jakou	formou	se	toho	dosáhne!	
Pro	 některé	 lidi	 není	 demokracie,	 pokud	 neexistuje	 formální	 studentská	 rada	

s	trvalým	pracovním	řádem,	s	volebními	zákony	apod.	Takový	systém,	i	když	by	se	mohl	
zdát	 trochu	zastaralý,	 je	zárukou	pro	zúčastněné	a	chrání	 jejich	práva.	Může	však	 také	
být	 zdrojem	konfliktů.	Pro	některé	učitele	a	 žáky	 se	může	 stát	 zbraní	k	 rozepřím.	 Jiné	
skupiny	 se	 budou	 na	 demokratický	 proces	 dívat	 z	 jiného	 úhlu,	 a	 sice	 z	 úhlu	
humanistického	 a	 psychologického.	 Ti	 budou	 demokratické	 procesy	 vnímat	 jako	
skupinovou	 podporu,	 podporu	 sebeúcty,	 osobní	 zodpovědnosti.	 Tato	 skupina	 bude	
vždycky	chtít,	aby	demokracie	byla	založená	na	důvěře	a	otevřené	komunikaci.	
Úskalím	prvního	přístupu	je,	že	může	vytvářet	poražené,	a	může	také	končit	 leností:	

vyberete	pár	přátel	nebo	spolužáků,	aby	se	do	toho	dali.	A	pak	se	líně	posadíte	do	křesla	
a	budete	využívat	demokratickou	hru	 jako	hru,	kde	máte	na	starosti	 jenom	si	stěžovat	
nebo	vykládat,	jak	špatně	si	dotyční	vedou;	ti	dotyční,	které	jste	sami	zvolili.	
Proto	 je	 velice	 důležité	 snažit	 se	 vytvořit	 demokratické	 struktury	 ve	 vaší	 škole	

v	souladu	 s	 druhým	 přístupem	 –	 abyste	 posilovali	 dialog,	 aby	 všichni	 zúčastnění	 cítili	
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zodpovědnost	 a	 aby	 byli	 vycvičeni	 v	 poslouchání	 a	 ve	 schopnosti	 vést	 dobrý	 dialog.	
Každý	 by	 se	 měl	 zúčastnit	 skupinové	 práce	 a	 projít	 výcvikem	 v	 potlačování	 všech	
ubíjejících	 poznámek	 (poznámek,	 které	mají	 za	 cíl	 ponížit	 druhé,	 např.	 vtípky,	 smích,	
ironie).	Musíte	dávat	zřetelně	najevo„	že	to,	o	čem	mluvíme	a	debatujeme,	je	důležité	pro	
každého	z	nás,	protože	musíme	něco	rozhodnout.	A	to,	na	čem	se	dohodneme,	je	něčím,	
za	co	jsme	všichni	zodpovědní	a	co	hodláme	realizovat.	

6.	Efektivní	řízení	

	 Pokud	nejste	součástí	řešení,	
potom	jste	součástí	problému.	

	
U	 ředitele	 školy	 je	 velice	 důležité,	 aby	 byl	 ochoten	 dělit	 moc	 mezi	 všechny	 strany	

neboli	 systémem	 směrem	 nahoru	 i	 dolů.	 Neměl	 by	 být	 příliš	 autokratický,	 protože	
jestliže	 má	 instituce	 dobře	 fungovat,	 potom	 je	 důležité,	 aby	 všichni	 pracovali	
dohromady.	 Všechny	 nápady	 mohou	 být	 dobré,	 i	 když	 pocházejí	 od	 studentů.	 A	
samozřejmě	 dobrý	 vedoucí	může	mít	 i	 své	 vlastní	 nápady,	 svoji	 vlastní	 dynamiku,	 ale	
musí	si	dát	pozor,	jak	užívá	své	moci.	
V	 následujícím	 oddíle	 naleznete	 několik	 námětů,	 které	 by	 ředitelům	mohly	 pomoci	

vybudovat	efektivnější	vedení	školy.	

Řízení typu SMAV 
Jednou	 z	 možností	 je,	 aby	 ředitel	 využíval	 systém	 vedení	 zvaný	 SMAV.	 Tato	 čtyři	

písmena	znamenají:	S	-	shoda,	M	-	moc,	A	–	autorita,	V	-	vliv.	
Vedení	 typu	 SMAV	 je	 účinným	 způsobem	 řízení.	 Jedná	 se	 o	 metodu,	 která	 dodává	

kolektivu	chuť	účastnit	se	na	řízení	a	podílet	se	na	rozhodování.	
SMAV	 je	 způsob	 řízení,	 kdy	v	procesu	 rozhodování	propojujete	autoritu,	moc	a	vliv.	

Tento	postup	popsal	Američan	lchak	Adizes.	Autorita	je	formální	právo	činit	rozhodnutí,	
které	 je	začleněno	do	popisu	práce	a	nezávisí	na	znalosti,	schopnostech,	osobnosti	atd.	
Moc	je	schopnost	odměnit	nebo	potrestat	(ale	ne	právo).	Podle	této	definice	to	není	jen	
ředitel,	kdo	má	moc,	ale	také	ostatní	členové	kolektivu.	Mohou	ji	prokázat	například	tím,	
že	se	nezapojí	do	spolupráce.	Jako	příklad	nám	může	sloužit	škola	se	všichni	navzájem	
potřebují,	a	kde	každý	má	určitý	díl	moci	nad	ostatními.	Vliv	je	schopnost	prosadit	řešení	
bez	 použití	 autority	 nebo	moci	 pouze	 tím,	 že	 ti	 druzí	 cítí,	 že	 řešení	 je	 správně	 a	 sami	
tomu	přizpůsobí	své	rozhodování.	
V	 procesu	 rozhodování	 ředitel	 obvykle	 určí,	 co	 by	 se	 v	 systému	mělo	 změnit.	 Tato	

informace	 je	poté	předána	například	učitelské	nebo	studentské	 radě	k	diskusi.	Ředitel	
očekává,	 že	 své	 rozhodnutí	 prosadí.	 Učitelský	 sbor	má	 často	 pocit,	 že	 se	 rozhoduje	 za	
jejich	zády.	A	tak	k	novým	nápadům	nepřistupují	s	nadšením.	Ředitel	Často	jejich	reakce	
nechápe,	jelikož	má	dojem,	že	učitelská	i	studentská	rada	byla	o	všem	informována.	Má	
pocit,	že	poskytl	dostatek	informací,	že	si	to	dostatečně	promyslel	a	že	by	to	mělo	vést	
k	nějakým	výsledkům.	Ale	ono	to	nefunguje.	
Z	 těchto	 důvodů	mnoho	 organizací	 upustilo	 od	 tohoto	 principu	 a	 přešlo	 na	 vedení	

typu	SMAV,	jak	tomu	je	například	už	velice	dlouho	v	Japonsku.	Při	tomto	způsobu	řízení	
ředitel	do	návrhů	změn	včas	zapojí	představitele	organizací	a	pracovního	kolektivu.	To	
samozřejmě	vyžaduje	hodně	plánování,	protože	je	nutně	překonat	rozdíly	v	postojích	a	
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očekáváních.	 Ale	 na	 druhé	 straně	 rozhodnutí	 jsou	 přijímána	 celým	 systémem,	 a	 tudíž	
projdou	 velice	 rychle.	 Takže	 nakonec	 tím	 ušetříte	 čas.	 (Tab.	 6.1	 ukazuje	 dva	 rozdílné	
způsoby	vedení).	
Tab.	6.	1	

Obvyklé řízení 

	
	
A	–	autorita,	V	–	vliv,	M	-moc	

Řízení SMAV 

	
	
A	–	autorita,	V	–	vliv,	M	-moc	
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Řešení problémů 
Pokud	 chcete	 dosáhnout	 úspěchu	 při	 řešení	 problémů,	 musíte	 udělat	 následující	

kroky:	
1. problém	musí	být	zřejmý	
2. problém	 by	 měl	 být	 projednán	 ve	 všech	 zainteresovaných	 skupinách,	 aby	 se	

nalezla	jeho	nejvlastnější	příčina	
3. poté	musí	být	informováni	všichni	zúčastnění	
4. zjistěte,	zda	všichni,	kterých	se	to	týká,	přijali	úkol	vyřešit	problém	za	svůj	
5. zvolte	způsob,	jak	problém	vyřešit,	jak	jej	zvládnout	
6. udělejte	 časový	 plán	 a	 vyberte	 zodpovědné	 osoby,	 abyste	 zajistili	 uskutečnění	

plánu	
7. zjistěte,	zda	existuje	možnost	spolupráce	(můžete	vytvořit	pracovní	skupiny)	
8. udělejte	si	plán	akce	a	zcela	jasně	definujte	způsob	práce	
9. v	průběhu	řešení	poskytujte	co	nejvíce	informací.	

Jak sestavit efektivně pracující skupiny? 
Pracovní	skupiny	se	většinou	vytvářejí	na	principu	dobrovolnosti.	Dobré	řízení	však	

závisí	na	tom,	jaké	typy	lidí	se	ve	skupině	setkají.	Nikdo	nemůže	sám	
• docházet	k	výsledkům	
• mít	všechny	znalosti,	neustávat	ve	sledování	cíle	
• uskutečňovat	plány	
• mít	oko	pro	detaily	
• být	dobrým	koordinátorem	
• být	iniciátorem,	být	tvořivý	a	ochotný	riskovat	
• vytvářet	v	takové	skupině	plodnou	soudržnost	
	
Výzkumy	 ukazují,	 že	 osoby	 v	 jakémkoliv	 správním	 vedení	mohou	 být	 rozděleny	 do	

čtyř	různých	typů.	Všechny	typy	jsou	stejně	důležité	k	dosažení	trvalého	výsledku.	Proto	
je	dobré	se	s	nimi	seznámit.	
Mluvíme	o	typech	nebo	modelech.	Nejedná	se	o	popis	jednotlivých	lidí,	protože	každý	

z	 nás	 má	 v	 sobě	 směsici	 všech	 těchto	 charakteristik.	 Ale	 jedna	 z	 nich	 v	 nás	 vždy	
převládá.	
První	 typ	 je	 člověk,	 který	 se	 vždycky	 zajímá	 o	 výsledky.	 Chce	 co	 nejdřív	 dojít	

k	rychlým	 výsledkům.	 Další	 je	 člověk	 zaměřený	 na	 administrativu,	 který	 se	 snaží	 věci	
řídit.	Třetím	typem	je	člověk	tvořivý,	který	by	vždycky	rád	viděl	něco	nového.	A	čtvrtým	
typem	je	společensky	zaměřený	člověk,	který	má	potřebu	soudržnosti	s	druhými.	
K	dosažení	dobrých	výsledků	musíte	vzít	v	úvahu	chování	jednotlivých	členů.	Některé	

z	 těchto	 charakteristik	 mohou	 být	 přímo	 protikladné	 a	 nemohou	 se	 slučovat	 v	 jedné	
osobě.	 Proto	 jenom	zřídka	najdete	 typ	 administrativní	 a	 tvůrčí	 v	 jedné	osobě,	 protože	
typ	administrativní	vždy	prahne	po	jistotě	a	detailech,	zatímco	pro	člověka	tvořivého	je	
nejdůležitější	 myšlenka.	 Takže	 dobrého	 výsledku	 -	 tvůrčí	 myšlenky	 zrealizované	 do	
všech	detailů	–	může	být	dosaženo	jenom	spoluprací.	
	
Silné	 stránky.	 Nejdůležitější	 je,	 aby	 si	 při	 spolupráci	 všichni	 uvědomovali,	 že	 každý	

člověk	má	své	silné	a	slabě	stránky.	Důležité	je	znát	a	akceptovat	své	vlastní	hodnoty	a	
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obzvláště	respektovat	silné	stránky	druhých	lidí,	i	když	se	jedná	o	vaše	slabiny.	Často	se	
však	chováme	právě	opačně.	(Tab.	6.2).	
	
Tab.	6.2	

Jak se na sebe různé typy dívají 
Typ	zaměřený	na	výsledky:	
„	kancelářská	myš	
těžko	se	nechá	přesvědčit	
vyhýbá		se	kontaktu"	

Typ	administrativní:	
	„	nepořádný	člověk	
parní	válec	
nemá	respekt	k	rozpočtové	práci“	

Typ	zaměřený	na	výsledky:	
„neproduktivní,	
vřelým	jemný,	milý,	laskavý	
poddajný	
příliš	naslouchá	
vyhýbá	se	konfliktům!	"	

Typ	společensky	orientovaný:	
„žádná	morálka	
žádná	trpělivost	
autoritářský	
všechno	diriguje	
tvrdý	oříšek“	

Typ	zaměřený	na	výsledky:	
„	rostou	mu	křídla	
nemá	smyl	pro	detaily	
není	produktivní,	
ale	stimuluje	“	

Typ	tvůrčí:	
„bez	vizí	
příliš	úzkoprsý	
příliš	maloměšťácký“	

Typ	tvůrčí:	
„	kancelářská	myš	
dělá	problémy“	

Typ	administrativní:	
„příliš	mnoho	nápadů	
žádná	fakta,	žádné	doklady	
mění	názory	
nemá	zodpovědnost	za	rozpočet“	

Typ	tvůrčí:	
„	měkký	
neproduktivní	
bez	vizí	
nevyužívá	svých	myšlenek	"	

Typ	společensky	orientovaný:	
„o	ničem	nediskutuje	
povrchní	
nezapojuje	ostatní”	

Typ	administrativní:	
„příliš	měkký	
příliš	lidský	
málo	zorganizovaný	
sentimentální		humanista“	

Typ	společensky	orientovaný:	
„hledí	jen	na	paragrafy	
a	byrokratické	systémy“		

 

Řešení konfliktu 
I	když	je	škola	dynamická	a	její	ředitel	 je	otevřený	a	demokratický	smýšlející	člověk,	

vždycky	 vzniknou	 konflikty,	 obzvláště	 pokud	 se	 kolektiv	 skládá	 z	 různých	
charakterových	typů,	o	kterých	jsme	se	zmínili	výše.	
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Řešení	 konfliktu	 mezi	 kolegy	 může	 být	 dosti	 náročné	 a	 ožehavé.	 Může	 se	 jednat	 o	
případ	tak	problematický,	že	 jedním	z	nejobtížnějších	ředitelových	úkolů	bude	rozuzlit	
spory	a	přimět	kolegy	k	další	spolupráci.	
Samozřejmě,	 že	 si	 můžete	 pomoci	 například	 využitím	 schématu	 řešení	 problémů,	

který	jsme	již	zmínili.	Pokud	se	ovšem	jedná	o	mezilidské	vztahy,	lze	nalézt	i	vhodnější	
metody.	 Nejlepším	 postupem	 je	 snažit	 se,	 aby	 každý	 o	 problému	 věděl,	 aby	 se	 udržel	
přátelský	tón	a	aby	se	všichni	podíleli	na	 jeho	řešení.	Dánský	psycholog	Arne	Sjølunda	
popsal	tři	způsoby	zvládnutí	konfliktu	mezi	dvěma	nebo	více	osobami.	Ale	tyto	tři	různé	
principy	 nejsou	 stejně	 účinné	 (tab.	 6.3).	 Uvedené	 principy	 se	 dají	 skvěle	 využít	 při	
cvičení	 s	 fiktivními	 problémy	 se	 má	 skupina	 naučit,	 jak	 v	 budoucnu	 řešit	 případné	
osobní	konflikty.	
K	 takovýmto	 cvičením	 by	 jeden	 člen	 skupiny,	 například	 ředitel,	měl	 vytvořit	 cvičné	

pod	klady	 (tab.	6.4).	Potom	6-10	účastníků	 situaci	 zahraje	 -	 každý	z	nich	dostane	 roli:	
ředitel,	učitel,	psycholog,	rodič	atd.	
Při	 ztvárnění	 své	 role	 by	 měl	 účastník	 vyjadřovat	 jen	 své	 názory.	 Bude	 to	 hovor	

krátký,	 protože	 každý	 bude	 mluvit	 jako	 soukromá	 osoba.	 Úkolem	 je	 najít	 řešení	
problému.	
Zbytek	 kolektivu	 sedí	 v	 kruhu	 okolo	 „herců“.	 Přečetli	 si	 popis	 tří	 principů	 Arneho	

Sjølunda	 a	 mají	 za	 úkol	 zjistit,	 kterému	 z	 uvedených	 tří	 principů	 se	 řešení	 skupiny	
nejvíce	blíží.	
Asi	po	hodině	řešení	problému	dostanou	popis	principů	a	sami	se	mají	zamyslet	nad	

tím,	 zda	 se	 přiblížili	 trvalému	 řešení.	 Potom	 se	 zbytkem	 kolektivu	 prodiskutují,	 jak	
nalézt	účinné	řešení	případu.	Není	tajemstvím,	že	třetí	navrhovaný	způsob	je	nejlepší.	
Dobrý	ředitel	nikdy	nenechá	konflikt	zajít	příliš	daleko.	Jistě	si	jako	dobří	pedagogové	

nepřejete,	 aby	 konflikt	 trval	 celý	 rok,	 protože	 konflikty	 kazí	 spolupráci	 v	 kolektivu	 a	
celkovou	atmosféru	ve	škole.	
	
Tab.	6.3	

Principy řešení konfliktu 
(Arne	Sjolund)	

	
V	 situaci,	 kdy	mezi	dvěma	nebo	více	osobami	 vznikne	konflikt,	 se	nabízejí	 tři	 různé	

možnosti:	
• Princip	oddělení.	Konflikt	se	dá	odstranit	tím,	že	se	obě	strany	oddělí	a	dohlídne	

se	 na	 to,	 aby	 spolu	 neměly	 nic	 společného,	 například	 tím,	 že	 se	 jedna	 strana	
izoluje	nebo	odstraní.	

• Princip	 vyrovnání.	 Konflikt	 mezi	 dvěma	 stranami	 se	 dá	 uhladit	 tím,	 že	 	 začne	
jakási	 hra,	 kde	 se	 pokusíme	 strany	 silově	 vyrovnat	 tak,	 aby	 vznikla	 rovnováha	
moci	a	nikdo	neutrpěl	porážku.	Můžeme	toho	dosáhnout	posílením	slabé	strany,	
oslabením	silné	strany	nebo	kombinací	obou	způsobů.	

• Princip	integrace.	Konflikt	se	dá	vyřešit	vytvořením	společného	prožitku	pomocí	
spolupráce	na	stejném	projektu,	který:	
- je	pro	obě	strany	velice	důležitý	
- oběma	stranám	něco	dá	
- není	uskutečnitelný	bez	přispění	obou	stran.	
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1. způsob	odstranění	konfliktu	izolací	stran	nebo	oddělením	(pokud	je	to	možné)je	
z	 pedagogického	 hlediska	 nejsnazší	 cestou.	 Ale	 na	 druhou	 stranu	 tímto	
způsobem	 se	 nenaučíte,	 jak	 zvládat	 konflikty,	 které	 mezi	 lidmi	 v	 sociální	
struktuře	 nevyhnutelně	 vznikají.	 Naučíte	 se	 konfliktům	 vyhýbat	 namísto	 toho,	
abyste	se	je	naučili	řešit.	

2. způsob	 uhlazení	 konfliktu,	 tak	 aby	 zúčastněné	 strany	 mohly	 koexistovat,	 je	
nejčastěji	 užíván	 tam	 není	možné	 strany	 oddělit	 a	 zabránit	 tak	 konfliktu	mezi	
nimi.	Nicméně	antagonismus	zakoření	a	urovnaný	konflikt	se	rozšíří	do	dalších	a	
dalších	oblastí.	

3. způsob	 vyřešení	 konfliktu	 je	 z	 pedagogického	 hlediska	 žádoucím	 cílem	 také	
proto,	 že	 obě	 strany	 tak	 budou	 v	 budoucnu	 lépe	 spolupracovat.	 Poté,	 co	 se	
konflikt	vyřeší,	se	situace	často	zdá	být	dokonce	lepší	než	před	konfliktem.	Obě	
strany	 se	 také	 něčemu	 přiučily,	 takže	 jsou	 lépe	 připraveny	 k	 řešení	 příštích	
konfliktů	 namísto	 toho,	 aby	 konflikt	 obcházely	 nebo	 spolu	 vycházely	 jen	 díky	
vyrovnání	moci.	Ovšem	na	druhé	straně	tento	princip	řešení	klade	daleko	vyšší	
nároky	na	pedagogické	schopnosti.	

	
Tab.	6.4	

Případ 
Situace	u	vás	ve	škole	není	nejlepší.	 Jsou	problémy	s	disciplínou.	Kolektiv	nepracuje	

s	plným	nasazením	a	vcelku	se	nic	neděje.	
Žáci	 nemají	 zájem	 o	 teorii,	 která	 je	 přednášena	 v	 různých	 předmětech,	 a	 začínají	

vyrušovat,	jakmile	učitel	začne	s	výkladem.	
Kromě	 toho	 vznikne	 konflikt	 v	 učitelském	 sboru.	 Jeden	 učitel	 je	 u	 žáků	 docela	

oblíbený,	 protože	 je	 to	 typ	 dobrého	 společníka.	 Nyní	 je	 ve	 sporu	 se	 svými	 kolegy,	
protože	 veřejně	 prohlásil,	 že	 za	 stagnaci	 jsou	 zodpovědní	 oni,	 jelikož	 nedovedou	 učit	
přitažlivějším	způsobem.	
Vyzývá	kolegy,	aby	se	vzdali	teoretických	výkladů	a	nesnažili	se	„vtlouct“	tolik	vědy	do	

žáků,	 a	pobízí	 je,	 aby	 se	 trochu	více	 zajímali	o	komunikační	 stránku.	Kolegové	 se	však	
domnívají,	že	musejí	okolnímu	světu	ukázat,	že	se	na	jejich	škole	odvádí	poctivá	práce	a	
že	se	tu	žáci	něco	naučí.	
Ředitel	všechny	pozval	na	schůzi.	Chce	otevřít	diskusi,	jež	by	vedla	k	řešení,	na	kterém	

by	se	měl	každý	podílet.	
	
Vy	jste:	učitel	(pracovní	vyučování):	
	
	

7.	Školní	projekty	

Čím	jako	ředitel	začnete,	pokud	budete	chtít	rozvíjet	svoji	školu?	Předpokládejme,	že	
nejste	 spokojen	 s	úrovní	pedagogiky	na	 škole,	 se	 spoluprací	 učitelského	 sboru,	 úrovní	
vztahů	 mezi	 žáky	 a	 dalšími	 věcmi.	 I	 když	 se	 dáte	 správným	 směrem	 a	 zužitkujete	
veškerou	svoji	energii,	není	možné,	abyste	sám	rozvíjel	všechny	oblasti	zároveň.	
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Mohly	by	vám	pomoci	projekty,	protože	projekt	se	soustřeďuje	na	jeden	určitý	problém.		
A	pokud	se	provede	správným	způsobem,	po	nějaké	době	se	problém	více	méně	vyřeší	a	
s	ním	do	určité	míry	i	přidružené	problémy.	Po	určité	době	tedy	uvidíte	výsledky.	
Projekty	 navíc	napomohou	 rozvoji	 spolupráce	 ve	 škole.	 Na	 začátku	 projektu	 utvoříte	

skupinu,	 která	 bude	 společně	 pracovat	 až	 do	 konce.	 Jejich	 pomoc	 se	 vám	 náramně	
osvědčí.	Kromě	toho	se	část	vašeho	učitelského	sboru	a	žáků	zapojí	do	rozvoje	školy,	což	
znamená,	že	se	stanou	účastníky	demokracie.	
A	 do	 třetice	 všeho	 dobrého	 počtu	 projektů	 uskutečněných	 ve	 stejnou	 dobu	 a	 jejich	

trvání	 se	 meze	 nekladou.	 Pokud	 se	 do	 každého	 projektu	 zapojí	 jiná	 skupina	 žáků	 a	
učitelů,	potom	mohou	pracovat,	aniž	by	si	navzájem	překážely.	A	to	znamená,	že	mnohé	
se	ve	škole	dá	uskutečnit	v	poměrně	krátké	době.	Pokud	však	byste	vy	jako	ředitel	trval	
na	 tom,	 že	 se	 chcete	 účastnit	 práce	 všech	 skupin	 -	 abyste	 nemuseli	 předat	 pravomoc	
rozhodování	 jiným	-	potom	vy	sám	se	stanete	překážkou	počtu	projektů	a	rozvoje	vaší	
školy.	Dalším	praktickým	omezením	projektů	by	mohly	být	finance.	Spousta	projektů	se	
však	dá	uskutečnit	 bez	nároku	na	 vysoké	náklady.	A	 existuje	mnoho	 způsobů,	 jak	pro	
potřeby	školy	peníze	sehnat.	K	tomu	se	vrátíme	později.	
Dalším	důvodem	pro	projekty	 je,	 	že	ti,	kteří	jsou	do	nich	zapojeni,	získají	sami	nejvíc:	

mnohému	 se	naučí,	 získají	 nové	dovednosti,	 rozvine	 se	u	nich	 tvořivost	 a	 společenské	
vztahy.	Budou	spokojenější	a	budou	přispívat	rozvoji	školy.	Proto	by	bylo	ideální,	kdyby	
všichni	 učitelé,	 žáci,	 ředitel	 sám,	 možná	 rodiče	 a	 ostatní	 lidé	 spojení	 se	 školou	 byli	
neustále	zapojení	do	jednoho	nebo	více	školních	projektů.	

Jak začít? 
Pokud	 pravidelně	 pořádáte	 schůze	 učitelského	 sboru	 a	 žáků,	 které	 jsou	 otevřené	

kritice	a	názorům,	pokud	se	nebojíte	diskusí	nad	důležitými	záležitostmi,	potom	se	jistě	
objeví	mnoho	nejrůznějších	námětů	na	projekty.	Námětem	na	projekt	může	být	něco,	co	
projednáváte	 ve	 třídě	 nebo	 skupině	 žáků,	 na	 schůzích	 učitelů	 nebo	 na	 kurzu,	 kde	 se	
setkáte	 s	učiteli	 z	ostatních	 škol.	Nebo	 třeba	 ředitel	bude	mít	nápad	zkusit	něco	úplně	
nového.	
Některé	 náměty	 vzejdou	 nejprve	 jako	 kritika	 nebo	 problém.	 Ale	 během	 práce	 na	

konkrétním	problému	se	může	ukázat,	že	je	možné	ho	řešit	v	rámci	projektu.	
Existuje	 určitý	 způsob,	 jak	 pracovat	 s	 problémem,	 dokud	 se	 nepřemění	 na	 projekt	

(tab.	 7.	 1).	 Toto	 schéma	 brzy	 vysvětlíme	 na	 konkrétním	 příkladu.	 Chtěli	 bychom	
zdůraznit,	 že	 pro	 dosažení	 úspěšného	 výsledku	 je	 důležité	 držet	 se	 tohoto	 postupu.	
Jestliže	 se	 rozhodnete	 vyřešit	 nějaký	 problém	 a	 2-3	 lidé	 se	 zmatečně	 pustí	 do	 práce,	
protože	 se	 nad	 projektem	 nijak	 zvlášť	 nezamysleli	 a	 nemají	 vypracovanou	 vhodnou	
strategii,	pak	může	taková	situace	být	značně	frustrující.	
Projekty	 mohou	 být	 malého	 měřítka	 (týden,	 měsíc),	 ale	 mohou	 trvat	 i	 rok	 či	 déle.	

Projekty	mohou	najednou	zaměstnat	dokonce	2-3-4	školy	v	různých	částech	země.	Může	
se	jednat	o	projekty	výuky	cizích	jazyků,	zdravotní	a	sexuální	výchovy,	změny	legislativy	
ve	školství	(např.	ověřování	návrhů	nových	zákonů	týkajících	se	třeba	hodnocení,	testů	
apod.).	Takové	velké	projekty	mohou	být	vypsány	vládou,	která	pro	ně	najde	čtyři	nebo	
pět	 zkušebních	 škol,	 které	 budou	 tyto	 nové	 systémy	 zkoušet	 v	 průběhu	 jednoho	 roku	
nebo	 více	 let	 a	 o	 výsledcích	 referovat	 všem	 ostatním	 školám	 třeba	 na	 konferencích	
pořádaných	Ve	čtyřech	nebo	pěti	různých	částech	země.	
Tak	se	to	často	dělá	v	Dánsku	-	když	je	potřeba	změnit	zákon	nebo	jeho	části,	najde	se	

milión	 korun,	 o	 které	 si	 školy	 mohou	 zažádat.	 Výsledky	 projektů,	 uskutečněných	 za	
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takto	 získané	 peníze,	 se	 potom	 shromáždí	 na	 centrálním	 úřadě,	 kde	 se	 k	 nim	 vyjádří	
odborníci.	Potom	se	na	každém	okrese	uspořádá	konference,	na	které	se	nejprve	oznámí	
výsledky	 těchto	 projektů	 a	 kde	 se	 posléze	 otevře	 prostor	 návrhům	 nebo	 dlouhým	
diskusím	do	té	doby,	než	se	tyto	výsledky	stanou	zákonem.	
Ale	vraťme	se	ke	škole.	Vždycky	se	vyplatí	mít	na	programu	několik	malých	projektů	a	

třeba	 jeden	 nebo	 dva	 projekty	 dlouhodobé.	 Teď	 se	 podívejme,	 jak	 se	 takové	 projekty	
uskutečňují.	
Představte	 si	 situaci,	 kdy	 několik	 učitelů	 narazí	 ve	 škole	 na	 nějaký	 problém.	 Něco	

nefunguje	tak,	jak	by	mělo,	a	oni	mají	pocit,	že	by	se	to	dalo	udělat	lépe.	
Něco	podobného	se	 jednou	stalo	na	mé	škole	v	Dánsku.	Až	se	budu	zmiňovat	o	tom,	

jakým	způsobem	 jsme	 tento	problém	vyřešili,	budu	se	odvolávat	na	 schéma	 (tab.	7.1),	
které	 nám	 pomohlo	 pečlivě	 se	 na	 problém	 připravit.	 Vybral	 jsem	 tento	 jednoroční	
projekt	 jako	 příklad,	 protože	 vím,	 že	 většina	 učitelů	 není	 zvyklá	 na	 podobných	
problémech	pracovat.	

Od problému k projektu 
Na	problém	upozornili	naši	studenti.	Měli	jsme	na	škole	„aktivní	setkání“	trvající	více	

než	 dvě	 a	 půl	 hodiny,	 kde	 žáci	 navrhovali	 mnoho	 nových	 podnětů	 pro	 školu.	 Jeden	
z	nápadů	vzešlý	z	mnoha	skupinek	se	týkal	sexuální	výchovy.	Řekli	jsme	žákům,	že	tento	
předmět	už	máme	-	vyšlo	však	najevo,	že	žáci	jsou	nespokojeni	se	způsobem	předávání	
informací.	 Problém	 byl	 v	 tom,	 že	 to,	 co	 jim	 učitelé	 říkali,	 pro	 ně	 bylo	 „starou	 známou	
záležitostí“,	 že	už	 to	slyšeli	a	možná	 i	zažili.	Žáci	chtěli,	aby	výuka	v	záležitostech	sexu	
byla	hlubší,	 etičtější,	 aby	 se	 více	 zabývala	 city	 a	 ne	 tolik	 technikami	 a	 léčením	nemocí	
apod.	
Když	 jsme	 studenty	 vyslechli,	 rozhodli	 jsme	 se	 v	 pedagogickém	 sboru,	 že	 se	 tím	

budeme	 zabývat.	 Projdeme	 následujícím	 devítibodovým	 schématem	 a	 pokusíme	 se	
zjistit,	zda	se	tu	skutečně	jedná	o	problém.	Začali	jsme	u	bodu	2,	kdy	jsme	museli	velice	
důkladně	vyzpovídat	zástupce	těchto	skupin	-	žáky	od	13	do	20	let.	Chtěli	jsme	po	nich,	
aby	nám	dali	přesnou	formulaci	problému	nebo	problémů.	A	těch	bylo	hodně	Například	
ostýchavost	dospělých	a	samozřejmě	přílišný	strach	o	své	vlastní	soukromí.	Dospělí	se	
báli	 těmito	etickými	záležitostmi	zaobírat.	A	žáci	nám	přesně	popsali,	proč	si	myslí,	 že	
výuka	 neprobíhá	 příliš	 dobře.	 Také	 nám	 řekli,	 že	 jsou	 v	 sexuálních	 záležitostech	
zkušenější,	 než	 jsme	 se	domnívali.	 Své	první	 sexuální	 zkušenosti	 zažili	mnohem	dříve,	
než	jsme	si	dokázali	představit.	
Takže	podle	bodu	3	bylo	zřejmé,	že	zde	byl	skutečný	problém.	Skutečně	tu	bylo	něco,	

na	čem	bylo	potřeba	pracovat,	abych	shrnul	body	2	a	3:	když	potřebujete	zjistit,	zda	je	
problém	opodstatněný,	musíte	se	hodně	ptát	např.:	„Jak	velký	je	to	problém?"	„Kdy	se	to	
stává	problémem?"	„Kdy	se	problém	stává	skutečným	problémem?”	„Kdo	to	tvrdí?“	„Co	
nasvědčuje	 tomu,	 že	 se	 jedná	o	problém?“	 „Co	 je	patrné?“	 „Co	 jste	 slyšeli?“	 „Jaký	máte	
pocit?“	„Jsou	to	zvěsti	nebo	je	to	skutečnost?“	Musíte	klást	hodně	otázek.	
	
Tab.	7.1	
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Abyste	 se	 lépe	 a	 hlouběji	 dobrali	 podstaty	 problému,	 můžete	 užít	 různé	 postupy.	

Jednou	z	 taktik	 je	například	uspořádat	„Dílnu	budoucnosti“	se	24	žáky:	12	děvčat	a	12	
chlapců	 různého	 stáří.	 Technika	 tohoto	 cvičení	 je	 popsána	 ve	 druhé	 kapitole	 této	
publikace.	 Tak	 jsme	 postupovali	 my:	 uspořádali	 jsme	 dlouhou	 Dílnu	 budoucnosti	 na	
téma	„V	čem	je	problém	sexuální	výchovy	v	naší	škole?“	
V	bodu	4	 jsme	 již	 dobře	 znali	 názory	 těch,	 koho	 se	 tento	 projekt	 bude	 týkat	 -	 totiž	

mladých	lidí.	Na	podkladě	těchto	poznatků	jsme	již	věděli,	jaké	informace	musíme	zjistit,	
jaké	 lidi	 musíme	 nalézt,	 aby	 nám	 problém	 pomohli	 vyřešit.	 To	 bychom	mohli	 nazvat	
shromažďováním	dat,	způsobů	práce,	odborníků	apod.	
Po	 rozhovoru	 s	 odborníky	 a	 s	 informacemi,	 které	 nám	 mladí	 lidé	 sdělili	 v	 Dílně	

budoucnosti,	jsme	byli	schopni	stanovit	si	cíl	tohoto	projektu.	Společně	se	studenty	jsme	
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se	 rozhodli	 sestavit	 nové	 osnovy	 sexuální	 výchovy.	 A	 řekli	 jsme	 si,	 že	 když	 jsme	 byli	
schopni	dojít	až	sem,	tak	všechno	dobře	dopadne.	
Nyní	 jsme	byli	 připraveni	 přejít	 k	 bodu	6.	 Jsou	nějaké	návrhy	na	 změnu	 cíle	 tohoto	

projektu?	I	zde	jsme	využili	skupinu	mladých	lidí:	předložili	jsme	jim,	k	čemu	jsme	došli	
a	jak	jsme	se	rozhodli.	Použili	jsme	zde	metodu	aktivního	naslouchání,	kde	žáci	kladně	a	
záporně	hodnotili	to,	na	čem	jsme	se	dohodli.	Museli	jsme	ke	svým	cílům	něco	přidat	4	
něco,	co	jsme	nečekali,	totiž	že	tento	materiál	by	měl	být	zpracován	takovým	způsobem,	
aby	 jej	 mohli	 používat	 mladí	 lidé	 k	 vzdělávání	 jiných	 mladých	 lidí,	 aby	 bylo	 možné	
dospělé	z	tohoto	procesu	téměř	vynechat.	Tento	princip	byl	pro	nás	naprosto	nový	-	že	
by	mladí	 lidé	měli	vzdělávat	 jiné	mladé	lidi.	Byl	to	skvělý	nápad.	A	jiná	věc:	vzdělávání	
by	 mělo	 probíhat	 živě.	 A	 oni	 měli	 spoustu	 návrhů,	 jak	 je	 oživit,	 například:	 vzdělávat	
v	obchodních	centrech,	kempincích,	v	karavanovém	přívěsu,	kam	by	si	mladí	lidé	mohli	
přijít	pro	informace.	
Objevily	 se	 návrhy,	 že	 bychom	 o	 těchto	 problémech	měli	 uspořádat	 zábavný	 pořad	

nebo	rockový	muzikál	a	poté	otevřít	diskusi.	Všechny	tyto	nápady	byly	zapsány	a	přijaty.	
Přešli	jsme	k	bodu	7	a	začali	návrhy	třídit	podle	důležitosti	a	naléhavosti,	tj.	stanovili	

jsme	 priority	 postupu.	 My	 jsme	 se	 rozhodli	 postupovat	 způsobem	 navrženým	 na	
poslední	schůzce	s	mladými	lidmi:	skupina	mladých	lidí	ze	školy	dostane	nejprve	velice	
dobré	a	solidní	vzdělání	od	odborníků.	Odborníky	jsme	na	to	neměli,	takže	jsme	museli	
jít	na	okres.	
Na	 okresu	 se	 náš	 projekt	 velice	 líbil	 a	 byli	 ochotni	 zaplatit	 skupinu	 odborníků:	

psychologů,	 gynekologů	 a	 dalších	 doktorů,	 plus	 někoho,	 kdo	 by	 byl	 kvalifikovaný	 pro	
strukturování	vzdělávacích	materiálů.	Posledním	členem	této	skupiny	byla	osoba,	která	
uměla	dobře	organizovat	týmovou	spolupráci.	S	těmi	jsme	sepsali	smlouvu	na	48	hodin	
vzdělávání	naší	vybrané	skupiny	mladých	lidí.	
Dalším	 v	 pořadí	 důležitosti	 bylo,	 aby	 si	 skupina	 sama	 vybrala	 způsob,	 jak	 tyto	

informace	předávat	dále.	A	naší	poslední	prioritou	bylo	 sepsat	knihu	pro	potřeby	 této	
výuky	a	již	se	snažit	shánět	peníze	na	tisk	těchto	materiálů.	
Dostali	jsme	se	k	bodu	8	-	museli	jsme	se	znovu	sejít	a	opět	jsme	k	této	diskusi	pozvali	

mladé	 lidi.	Také	 jsme	pozvali	 zástupce	 školského	úřadu	v	naší	obci	 a	 zástupce	našeho	
školního	 výboru.	 Otázka	 zněla:	 „K	 čemu	 by	 měla	 vést	 tato	 nová	 forma	 výuky?	 Co	 by	
mohlo	způsobit	problémy	a	co	by	se	mohlo	osvědčit?“	Snažili	jsme	se	přijít	na	co	nejvíce	
kladů	a	záporů	a	nejprve	si	pohovořit	o	předpokládaných		kladech	i	záporech.	
Teprve	potom	jsme	mohli	přejít	k	bodu	9	a	rozhodnout	se:	„Jdeme	do	toho?	Jdeme	do	

toho	tak,	jak	jsme	si	doposud	stanovili?“	Museli	jsme	se	rozhodnout,	jak	to	udělat	,	a	také	
o	systému	kontroly,	protože	lidé,	kteří	byli	zodpovědní	nejenom	za	naši	školu,	ale	za	celý	
školní	systém	v	naší	komunitě,	naši	politici	-	ti	všichni	samozřejmě	měli	právo	kontroly	a	
záleželo	 na	 nich,	 zda	 projekt	 schválí.	 Nakonec	 se	 školní	 výbor	musel	 rozhodnout,	 zda	
povolí,	abychom	tento	projekt	nejen	vyzkoušeli,	ale	používali	jej	i	později.	A	rozhodnutí	
bylo	nasnadě:	půjdeme	do	toho,	budeme	to	zkoušet	po	období	dvou	let	a	pak	otevřeme	
diskusi	nad	otázkou,	zda	zvolený	přístup	byl	přínosem.	Projekt	byl	skutečně	schválen	na	
dva	roky.	
Pro	 mě	 je	 velice	 důležité,	 aby	 si	 ti,	 kteří	 jsou	 do	 takového	 projektu	 zapojení,	 dali	

s	přípravami	 pořádně	 záležet,	 a	 to	 ve	 sledu	 zde	 naznačených	 devíti	 bodů.	 Konečným	
výsledkem	bylo,	že	jsme	z	dlouhého,	více	než	rok	trvajícího	procesu	měli	dobrý	pocit.	Po	
celou	dobu	jsme	měli	dobrý	pocit,	poněvadž	jsme	si	byli	jisti,	že	zkoušíme	něco	nesmírně	
zajímavého,	něco	nového	a	že	máme	právo	takto	postupovat.	
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Skupina	 byla	 velice	 úspěšná	 a	 celý	 projekt	 se	 nazýval	 „Vyparáděni	 na	 sex“	 neboli	
„Draci	sexu“.	Vydala	brožurku	a	rozhodla	se	uspořádat	kabaret.	Tento	kabaret	měl	u	nás	
ve	škole	tři	reprízy	a	hrál	se	i	v	mnoha	dalších	školách	a	institucích,	a	pokračuje	stále.	Po	
celé	to	období	dvou	let	představení	pokračují	a	po	nich	se	rozdávají	informace,	brožurky	
a	pořádají	 se	diskuse	 s	mladými	 lidmi.	A	 to	 vše	 se	děje	doposud	bez	 zásahu	 ze	 strany	
dospělých.	 To	 by	 zároveň	 mohlo	 posloužit	 jako	 příklad	 toho,	 co	 nazýváme	 ověřovací	
škola.	Výsledky	projektu	se	totiž	sepíší	do	zprávy	a	ta	se	rozšíří	po	celé	zemi	-	v	Dánsku	
to	děláme	přes	okresní	střediska	pro	další	vzdělávání	učitelů.	
Jako	 příklad	 velice	malého	 projektu	 bych	 chtěl	 zmínit	 projekt	 s	 názvem	 „Ostrov“,	

který	se	nachází	v	 jiné	části	 této	publikace	(viz	kapitola	Učit	 se	učit).	 Jedná	se	o	velice	
malý	projekt,	kde	se	dva	až	tři	učitelé	společně	snaží	najít	nové	metody	ve	výuce	jazyků.	
Doba	trvání	je	přibližně	měsíc.	„Ostrov“	vznikl	z	podnětů	žáků	devátého	ročníku.	Jednou	
v	době	 Vánoc	 prohlásili,	 že	 učit	 se	 jazyky	 stále	 stejným	 způsobem	 (čtení,	 překládání,	
psaní,	konverzace)	je	dosti	nudné.	Mnohem	zábavnější	by	bylo	navázat	na	některé	věci,	
které	 jsme	dříve	používali	 ve	výuce	 jazyků	v	nižších	 třídách,	 totiž	hry	a	hříčky.	Hlavní	
myšlenkou	 bylo	 zorganizovat	 něco	 na	 jeden	 nebo	 dva	 týdny,	 kdy	 se	 člověk	 ocitne	
v	nějaké	neobvyklé	situaci.	Potom	se	vynořila	myšlenka	„ostrova“.	Od	té	doby	se	 tímto	
způsobem	 sestavilo	 mnoho	 jiných	 her.	 Jedná	 se	 o	 malý,	 ale	 Velice	 přínosný	 projekt,	
protože	tito	dva	až	tři	učitelé	předali	své	nápady	dál	a	zpětně	zas	dostávají	jiné	podněty	
od	dalších	kolegů.	
Za	tu	dobu,	co	máme	počítače,	se	nám	podařilo	shromáždit	opravdu	hodně	projektů	

na	jednom	centrálním	místě	v	Dánsku	a	tyto	nápady	jsou	volně	k	dispozici,	takže	každý	
učitel	může	do	těchto	záznamů	nahlédnout	a	najít	si	něco	zajímavého.	A	to	je	myšlenka,	
která	by	měla	být	realizována	ve	všech	zemích.	
Tyto	stále	pokračující	projekty	dodávají	energie	všem,	kteří	pracují	na	oživení	školní	

výuky.	Učitelský	 sbor	 a	 žáci	mohou	 realizovat	 své	nápady,	 a	 demokratické	procesy	 ve	
škole	 tak	 neustrnou	 jen	 na	 kritice	 nedostatků.	 Projekty	 umožňují	 skutečnou	 účast,	
výchovu	k	soudržnosti,	dialogu	a	spolupráci.	
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Pro	učitele!!!	

8.	Učitel	

Profese	učitele	v	příštím	století	bude	značně	odlišná	od	její	současné	podoby.	Po	celé	
Evropě	dojde	ke	změně	role	učitele,	protože	charakter	práce	v	příštím	století	se	natolik	
změní,	že	to	ovlivní	i	školu.	Už	nebude	možné	dokončit	7.	nebo	8.	třídu	a	říct	si:	„Můžu	
školy	 nechat	 a	 jít	 někam	 kopat!“	 jakákoliv	 práce	 v	 příštím	 století	 bude	 tak	 složitá,	 že	
bude	 nutné	 vzdělávat	 se	 po	 celý	 život.	 Tato	 nová	 role	 učitelů	 bude	 spočívat	 v	 jejich	
změně	z	„nalévače	vědomostí“	na	„katalyzátora	učení“.	
Moderní	 pedagogika	 nás	 naučila	 něco	 velice	 důležitého,	 a	 to	 sice:	 „Žádný	 učitel	

nemůže	 nikoho	 ničemu	 naučit,	 ale	 může	 vytvořit	 takové	 podmínky,	 aby	 se	 žáci	 učili	
sami.	 Učitelé	 si	 musejí	 uvědomovat,	 že	 jejich	 úlohou	 už	 není	 jen	 neustálé	 doplňování	
informací.	 Mnohé	 z	 těchto	 informací	 nebudou	 totiž	 žákům	 k	 ničemu,	 až	 školu	 opustí.	
Nebo	pokud	žáci	nemají	pocit,	že	určité	informace	mohou	skutečně	použít,	potom	hodně	
zapomenou.	A	v	příštích	 letech	nebude	vůbec	důležité,	 že	se	naučili	knížku	od	stránky	
l	do	stránky	100,	pokud	ty	informace	nebudou	pro	ně	nějak	osobně	užitečné.	
V	 následující	 kapitole	 se	 budeme	 věnovat	metodám,	 se	 kterými	 budou	moci	 učitelé	

v	tak	to	nově	pojaté	roli	pracovat.	V	této	kapitole	se	podíváme	na	učitele	jako	osobu.	Pro	
učitele	je	důležité,	aby	znal	sám	sebe.	Pokud	se	dobře	zná,	potom	může	vhodně	využívat	
svých	 vlastností	 při	 práci	 s	 žáky	 nebo	 při	 spolupráci	 s	 ostatními	 kolegy	 k	 dosažení	
společných	cílů.	
Pro	každého	učitele	může	být	především	zajímavé,	že	se	možná	poprvé	v	životě	bude	

moct	přesvědčit,	jaký	opravdu	je	a	hlavně	co	může	udělat	pro	školu,	ve	které	pracuje.	
Za	 tímto	 účelem	 můžeme	 využít	 schématu	 s	pěti	 otázkami	 o	 vás	 jako	 učitelích	 (tab.	

8.1).	Každý	učitel	bude	mít	dvacet	minut	o	 samotě	na	 to,	 aby	odpověděl	na	otázky:	 co	
může	jako	učitel	dělat	a	co	dělá,	a	co	mu	brání	v	tom,	aby	dělal	víc.	Tyto	otázky	by	si	měl	
zodpovědět	 i	 ředitel.	 Až	 budou	 otázky	 zodpovězený,	 připevněte	 je	 na	 zeď	 a	 jeden	 po	
druhém	se	můžete	postavit	a	povědět	druhým,	 jak	 to	s	vámi	 je.	 Je	velice	důležité	začít	
s	tím,	že	máte	svá	určitá	nadání,	přání	a	pak	třeba	také	problémy,	které	vám	brání	dělat	
to,	 co	 byste	 skutečně	 chtěli.	 Následovat	 může	 skupinová	 diskuse,	 takže	 si	 z	 tohoto	
cvičení	 odnesete	 hlubší	 poznání	 ostatních	 kolegů	 i	 situace	 ve	 škole.	 A	 máte	 šanci	
prodebatovat,	co	se	svými	problémy,	a	možná	začít	s	nějakými	malými	projekty.	

Test RAFI 
Každý	 učitel	 si	 dále	může	 vyzkoušet	 na	 sobě	 test	 RAFI,	 který	 sestavil	 Ichak	 Adizes.	

Test	se	dá	provést	buď	jednotlivě,	nebo	společně	v	kolektivu.	Organizátor	testu	podává	
instrukce.	
Pokud	s	testem	RAFI	začnete	ve	skupině,	je	důležité	hned	od	začátku	zdůraznit,	že	se	

o	 výsledcích	 testu	 nebude	 veřejně	 hovořit.	 Diskuse	 se	 mohou	 týkat	 rozlišných	
charakterových	typů	a	jejich	spolupráce	v	životě	a	ve	škole,	ale	nikdo	se	nebude	muset	
z	výsledku	svého	testu	zpovídat.	
Až	budete	 test	provádět,	představte	si	 sama	sebe	v	situaci,	kdy	musíte	učinit	nějaké	

rozhodnutí.	 Rozhodujete	 se	 rychle,	 nebo	 ne?	Na	 co	 hledíte	 v	 procesu	 rozhodování:	 na	
výsledek,	 účinnost,	 spolupráci	 s	 ostatními,	 budoucí	 možnosti,	 dnešní	 potřeby?	
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Potřebujete	k	rozhodnutí	hodně	informací?	Jaký	proces	rozhodování	volíte	nebo	jakému	
dáváte	přednost?	
Dostanete	 schéma	 (tab.	 8.2)	 a	 pokusíte	 se	 najít	 čtyři	 charakteristiky,	 které	 se	 u	 vás	

projevují	 v	 situaci	 rozhodování.	 Pomůže	 vám	 popis(	 tab.	 8.3).	 Ale	 nejprve	 si	 přečtěte	
(poslechněte)	i	následující	instrukce.	
Na	čtyřech	stranách	Velkého	čtverce	jsou	zobrazeny	čtyři	charakteristiky	(4	otázky).	

Ke	 každé	 otázce	 patří	 čtyři	 možné	 odpovědi	 zastoupené	 čtyřmi	 čtverečky	 na	 každé	
straně.	 Každou	 otázku	musíte	 zodpovědět	 zvolením	 jednoho	 čtverečku,	 do	 kterého	 si	
děláte	 křížek.	 V	 následujícím	 textu	 (tab.	 8.3	 )	 jsou	 u	 každé	 otázky	 uvedeny	dvě	 krajní	
možnosti.	Pokud	s	jednou	z	nich	naprosto	souhlasíte,	zvolte	si	odpovídající	čtvereček	na	
jednom	z	rohů	popsané	strany.	Pokud	jednáte	jedním	z	popsaných	způsobů	-	ovšem	ne	
vždy,	ne	jako	pravidlo	-	potom	si	vybíráte	jeden	ze	dvou	čtverečků	uprostřed	strany,	se	
kterou	pracujete.	
Dejte	 si	 pozor,	 abyste	 nevpisovali	 značky	 do	 velkého	 čtverce.	Nyní	 pracujete	 pouze	

s	malými	čtverečky	po	stranách	velkého	čtverce.	
Začátek:	 Přečtěte	 si	 (nebo	 poslechněte)	 popis	 první	 charakteristiky	 (rychlost	

rozhodování),	najděte	si	odpovídající	stranu	se	4	čtverečky	a	označte	křížkem	jednu	ze	4	
odpovědí.	Tímto	způsobem	pracujte	s	ostatními	třemi	charakteristikami.	
Až	budete	hotovi,	přejděte	k	dalšímu	schématu	(tab.	8.4).	S	jeho	pomocí	musíte	najít	

písmena,	která	vám	později	pomohou	pochopit,	jaký	typ	člověka	jste.	1	
Nejprve	se	pokuste	najít,	jak	velké	je	vaše	R.	Podívejte	se	na	schéma,	které	jste	vyplnili	

předtím:	 který	 ze	 čtverečků	 jste	 označili	 na	 pravé	 straně	 velkého	 čtverce?	 Označte	
tentýž	čtvereček	na	pravé	vnější	straně	čtverce	písmenem	R.	Ted”	se	podívejte:	který	ze	
čtverečků	jste	označili	na	spodu	velkého	čtverce?	Označte	ten	samý	čtvereček	na	spodu	
velkého	čtverce	písmenem	R.	Nyní	zjistěte,	co	je	napsáno	v	místě,	kde	se	tyto	dvě	pozice	
střetávají.	
Řiďte	 se	 stejnými	 pokyny	 při	 hledání	 pozice	 písmen	 A.	 F	 a	 I.	 Pracujte	 pečlivě:	

A	najdete	 kombinací	 dvou	 odpovědí	 na	 levé	 a	 spodní	 straně	 prvního	 schématu,	
F	naleznete	kombinací	odpovědí	z	pravé	a	horní	strany.	I	z	levé	a	horní	strany.	
Nyní	 máte	 4	 písmena	 nebo	 kombinaci	 písmen	 a	 nul.	 Vlastní	 kombinace	 písmenek	

(tučná,	velká,	malá)	si	můžete	vepsat	do	kolonky	„osobní	skóre“	nebo	opět	do	velkého	
čtverce	prvního	schématu.	
Nedělejte	 si	 starosti,	 pokud	 dosáhnete	méně	 než	 čtyř	 písmen.	 Až	 budeme	 rozebírat	

jednotlivé	 typy,	 přiřaďte	 se	 k	 typu	 představovanému	 písmenem,	 které	 máte	 ve	 své	
kombinaci.	 Pokud	máte	 tučné	 nebo	 velké	 písmeno,	 tak	 se	 tomu	 typu	 skutečně	 blížíte	
(v	případě,	že	jste	poctivě	odpovídali	na	otázky).	
Nyní	se	podívejte	na	čtyři	 různé	 typy	(tab.	8.5)	a	pokuste	se	zamyslet	nad	tím,	jaký	

typ	člověka	jste.	I.	Adizes	popsal	typy	ředitelů,	ale	učitelé	jsou	také	vedoucími	ve	svých	
třídách.	
Sami	 nebo	 ve	 skupině	 byste	 se	 měli	 zamyslet,	 jak	 lidé	 různých	 typů	 spolupracují	

v	životě	 a	 v	 práci	 ve	 škole.	 Pokud	 je	 někdo	 jasný	 Pyroman,	 tak	 by	měl	 spolupracovat	
s	kolegou	opačného	typu,	třeba	„Kancelářskou	myší".	
Vždycky	bychom	měli	usilovat	o	to,	aby	se	v	našem	týmu	nebo	skupině	učitelů	objevili	

lidé	všech	čtyř	typů.	Potom	bude	spolupráce	účinná	a	škola	bude	dál	růst.	Ošemetné	je	
																																																								
1	Písmena	R	a	F,	I	jsou	počátečními	písmeny	slov,	která	označují	jednotlivé	vůdčí	typy	v	jazyce,	
kde	test	původně	vznikl.	Protože	se	v	zahraničí	název	„RAFI	test“	již	ustálil,	ponecháváme	i	zde	



	 43	

mít	 v	 kolektivu	 pouze	 jeden	 typ	 lidí,	 protože	 jestliže	 všichni	 budou	Kancelářské	myši,	
potom	škola	bude	vskutku	mrtvá.	Jestliže	se	bude	jednat	o	samé	pyromany,	tak	nebude	
nikoho,	kdo	by	realizoval	jejich	skvělé	nápady.	
	
Tab.	8.1	

Samostatně si zodpovězte tyto otázky, týkající se vás jako učitele: 

• Co	dokážete?	
• Co	chcete	udělat?	
• Co	děláte?	
• Co	byste	chtěli	mít	možnost	udělat?	
• Co	vám	brání,	abyste	to	udělali?	
	
Tab.	8.2	

Priority vašeho rozhodování 
	

	
	
Ke	 každé	 otázce	 existují	 čtyři	 možné	 odpovědi.	 Krížkem	 označte	 vždy	 jeden	 ze	

čtverečků	velkého	čtverce	na	odpovídající	straně.		
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Tab.	8.3	

Rychlost rozhodování 
Když	se	ocitnete	v	situaci,	kdy	se	musíte	rozhodnout:	

• snažíte	se	rozhodnout	velice	rychle	
nebo	

• si	 dopřejete	 čas	 na	 uvážení	 a	 shromáždění	 informací	 dřív,	 než	 učiníte	
rozhodnutí?	
	
Cíle	vašeho	rozhodování:	

• dáváte	 přednost	 rozhodování	 o	 věcech,	 které	 okamžitě	 řeší	 blízké	
problémy(problémy	„teď	a	tady“)	

nebo	
• dáváte	přednost	rozhodování	o	věcech,	které	se	snaží	otevřít	co	nejvíce	možností	

pro	budoucnost?	
	
Priority	vašeho	rozhodování	

• dokážete	 vyčkat	 s	 rozhodnutím,	 dokud	 se	 do	 procesu	 rozhodování	 nezapojí	
všichni	 zúčastnění	 -	 dokud	 všichni	 nemají	 možnost	 zúčastnit	 se	 poté,	 co	 měli	
příležitost	sjednotit	si	různé	úhly	pohledu	

nebo	
• soustředíte	se	v	rozhodovacích	situacích	na	samotný	výsledek?	

	
Proces	rozhodování	

• účastníte	 se	 nejradši	 rozhodovacích	 procesů	 s	 předem	 danou	 striktní	
procedurou,	kde	musíte	pracovat	v	daném	rámci	např.	tematický	program	s	časovým	
plánem	

nebo	
• účastníte	 se	 raději	 rozhodovacích	 procesů	 bez	 plánované	 procedury	 a	

akceptovali	 byste,	 že	 jsou	 přijímána	 témata,	 která	 se	 objeví	 neohlášeně	 v	průběhu	
schůze?	
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Tab.	8.4	

Styl vedení 
	

	
	
Tab.	8.5	

Vůdčí typy 
R	 „Osamělý	vlk"	

• Tažný	kůň:	přichází	první,	odchází	poslední	
• Ostatní	vedoucí	a	kolegy	považuje	za	pouhé	vykonavatele	
• Své	podřízené	nevzdělává	
• Nepředává	podřízeným	žádné	z	pravomocí	své	funkce	
• Pracuje	na	krátkodobém	plánování	a	perspektivách	
• Pořád	je	zaneprázdněný	pořád	pracuje	
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• Nemá	žádné	plány	ani	analýzy,	nemá	uvážlivé	myšlení	
• Nezvažuje	ani	nové	možnosti,	ani	eventuální	hrozby	
• Zaměstnává	se	řešením	včerejších	problému	
• Nemá	čas	na	pracovní	porady	
• Je	mu	milejší	..systém	ve	zmatku“	než	„zmatek	v	systému“	

	
A	 „Kancelářská	myš	"	

• Přichází	a	odchází	přesně	na	čas	
• Ve	všem	má	až	trapný	pořádek	
• Ve	škole	i	doma	má	stůl	bezvadně	uklizený	
• Jeho	vedení	je	velice	ztuhlé	
• Má	rád	detailní	kalendář	
• Jeho	oblíbenou	odpovědí	je	„ne“	
• Soustředí	se	na	to,	co	bylo	uděláno	a	jak	
• Radši	dělá	něco	správně	než	něco	správného	
• Lidé	 okolo	 něj	 se	 vyznačují	 ztuhlostí,	 nejsou	 obzvlášť	 motivováni.	 Často	

odpovídají	„ano,	ano...“	
	
F	 „	Pyroman	"	

• Nedodržuje	žádnou	určitou	pracovní	dobu,	neplánuje	schůze	
• Nemá	kalendář	
• Vždycky	je	to	on,	kdo	mluví	
• Všude	..zakládá	oheň“	(iniciuje	aktivity)	
• Miluje	činnost,	shon	a	krize	
• Pořád	mění	priority	
• Přetěžuje	své	vedoucí	i	podřízené	pracovníky	
• Nemá	cit	pro	Čas,	ani	pokud	se	to	týká	druhých	
• Rozkládá	organizaci	
• Očekává	 od	 svých	 podřízených	 buď,	 že	 se	 začnou	 smát,	 kdykoliv	 on	 řekne	

„něco	vtipného“,	nebo	že	mu	budou	lichotit,	jak	je	skvělý	
	
I	 „	Třtina	ve	větru"	

• Neujímá	se	vedení,	spíše	následuje	ostatní	
• Vždycky	je	ochoten	dělat	kompromisy	
• Je	ochoten	vyčkat	nejlepšího	možného	okamžiku	
• Při	schůzích	uctívá	právo	každého	mluvit	
• Je	dobrý	posluchač	
• Má	dobrý	„nos"	na	mocenské	boje	ve	skupině	
• Tahá	z	ostatních	informace	a	klepy	

Hry pro učitelský sbor 
V	kolektivu	můžete	také	vyzkoušet	řadu	věcí,	abyste	sami	sebe	lépe	poznali	ve	vztahu	

k	učitelské	profesi,	ale	také	abyste	poznali	své	kolegy.	Při	jedné	hře	se	rozdělíte	na	dvě	
skupiny	 a	 jedna	 skupina	 si	 lehne	 na	 podlahu,	 členové	 druhé	 skupiny	 mají	 jednotlivě	
přistoupit	k	jednomu	z	ležících,	a	sbalili	jej	tak,	aby	byl	co	nejmenší.	Nejprve	to	můžete	
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provést	 jen	 tak	 na	 zkoušku	 a	 příště	 ležícím	 říci,	 že	 pokud	 chtějí,	 mohou	 trochu	 klást	
odpor.	Poté,	co	jste	je	složili,	je	zase	postupně	rozložíte.	A	pak	si	vyměníte	úlohy.	Ti,	kteří	
leželi	na	podlaze,	budou	skládat.	Nejprve	jen	na	zkoušku	a	potom	i	s	odporem.	Potom	se	
po	dvojicích	posadíte	a	prodiskutujete,	jak	jste	se	cítili	a	co	jste	si	mysleli.	Co	se	z	toho	o	
sobě	můžeme	dozvědět?	
Zjistíte,	do	 jaké	míry	 jste	ochotni	poddat	 se	vůli	druhých,	 co	děláte	na	 svoji	obranu,	

jaké	 používáte	 obranné	mechanismy.	 Zjistíte,	 do	 jaké	míry	 necháváte	 ostatní,	 aby	 vás	
ovládli,	škádlili	jste	dotyčného,	bylo	možné	zneškodnit	vaši	obranu,	jak	dobře	jste	kladli	
odpor?	Také	třeba	zjistíte,	že	se	snažíte	podle	možnosti	zavést	vlastní	pravidla:	můžete	
lechtat,	udeřit,	můžete	tahat	za	vlasy	apod.	Zjistíte,	jak	jste	silní,	a	zda	jste	proti	něčemu	
bezbranní.	Zjistíte,	zda	vás	někdo	dokáže	dotlačit	k	odhalení	vašich	slabin.	Zjistíte,	jak	si	
vedete	v	roli	manipulátora.	A	hlavně	a	především	můžete	pak	vždycky	vnést	do	diskuse	
důležitost	 odvahy	 říci	 „ne“	 v	 určitých	 situacích,	 a	 zamyslet	 se	 nad	 tím,	 ve	 kterých	
situacích	„ne“	říkáte.	Je	důležité,	abyste	uměli	říci	„ne“,		protože	to	je	podmínkou	pro	to,	
abyste	 mohli	 říci	 „ano“.	 A	 jak	 „ano"	 tak	 „ne“	 má	 své	 následky.	 Platí	 to	 nejen	
v	pedagogické	situaci„	ale	také	v	životě.	
Další	dobrou	kolektivní	hrou	je,	že	se	posadíte	na	podlahu	do	kruhu	a	každý	dostane	

citrón.	 Zavážou	 vám	 oči.	 Na	 každém	 citronu	 bude	 fixem	 napsáno	 číslo	 a	 stejné	 číslo	
budete	mít	napsáno	na	ruce.	V	sedě	si	budete	citron	ohmatávat	a	zjišťovat,	 jak	vypadá,	
čím	se	vyznačuje.	
Potom	organizátor	hry	všem	citróny	odebere	a	 sdělí	 jim,	 že	 citróny	umístí	na	 různá	

místa	 v	místnosti	 na	 úrovni,	 kde	 na	 ně	 lze	 dosáhnout	 např.	 na	 podlaze,	 na	 stole,	 na	
židlích,	ale	ne	výše.	
Vaším	úkolem	pak	bude	se	zavázanýma	očima	svůj	citron	najít.	
Možná	se	vám	zdá,	že	to	není	proveditelné	-	ale	ono	je.	Nakonec	se	můžete	posadit	a	

pohovořit	si	o	tom,	k	čemu	během	hry	došlo.	Organizátor	hry	totiž	uvidí,	že	někdo,	kdo	
najde	 svůj	 citrón,	 se	 rychle	 posadí	 a	 bude	 vypadat	 velice	 spokojeně,	 a	 třeba	 si	 sundá	
šátek	a	bude	sledovat	ostatní	nebo	se	 i	smát	 jejich	pokusům	nalézt	správný	citrón.	Ale	
dobře	sehraná	skupina	se	opět	posadí	do	kruhu	s	očima	zavázanýma	a	bude	si	navzájem	
nějak	pomáhat.	
Třeba	se	začnou	ptát:	„Už	 jste	všichni	citróny	našli?"	A	někdo	odpoví:	„Já	 jsem	jeden	

našel,	ale	není	můj.“	Pokud	skupina	umí	dobře	spolupracovat,	potom	se	všichni	posadí	
do	kruhu	a	budou	posílat	citróny	dokola,	dokud	každý	nenajde	ten	svůj.	Potom	je	hodně	
o	čem	povídat:	jak	dobře	se	vám	pracovalo	dohromady	atd.	Někdo	třeba	pochopí,	jak	je	
sobecký,	což	se	pro	něj	může	stát	novým	impulsem	k	vlastnímu	rozvoji.	
Tyto	 hry	 jsou	 velice	 dobré	 k	 vytvoření	 dobrých	 vztahů	 v	 kolektivu.	 Vše,	 co	 jsme	 si	

doposud	napsali,	zahráli	a	posléze	prodiskutovali,	přispěje	k	naší	soudržnosti.	Možná,	že	
někteří	ve	skupině	se	budou	cítit	trochu	nesví,	protože	se	o	sobě	dozvědí	něco	co	pro	ně	
není	moc	lichotivé.	Ale	nyní	mají	šanci	to	změnit.	Takový	kolektiv	-	a	to	mluvíme	jak	o	
řediteli	 tak	 o	 učitelích	 -	 bude	 mít	 větší	 šanci	 na	 dobrou	 spolupráci	 a	 příště	 již	 bude	
snadnější	 zjistit,	 co	 se	 ještě	 v	 kolektivu	 musíme	 naučit.	 Pro	 ředitele	 bude	 snazší	
posoudit,	 jaké	 kurzy	 má	 pro	 učitele	 zařídit.	 A	 to	 postupem	 času	 povede	 k	 větší	
otevřenosti	školy	a	stále	lepší	atmosféře	mezi	těmi,	kdo	v	ní	spolu	pracují.	
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9.	Učit	se	učit	

	 Nikdo	 nemůže	 nikoho	 nic	 naučit,	 ale	 učitel	
může	 vytvořit	 takové	 podmínky,	 ve	 kterých	
se	žák	naučí	něco	sám.	

(Steen	Larsen)	
	
Učitel	 příštího	 století	 bude	 muset	 brát	 zřetel	 nejenom	 na	 vývoj	 v	 jednotlivých	

oborech,	na	to,	co	jeho	žáci	v	tomto	novém	světě	technologie	a	informací	budou	muset	
znát.	Také	 si	bude	muset	uvědomovat	 rozdíly	mezi	ním	a	 jednotlivými	 žáky.	Pokud	se	
domnívá,	že	způsob,	jakým	žije	jeho	generace,	je	přijatelný	pro	generace	další,	potom	se	
mýlí,	a	tento	omyl	se	promítne	do	veškeré	jeho	práce.	To	platí	pro	učitele	všech	generací,	
poněvadž	svět	se	tak	rychle	mění.	
Dánský	 pedagog	 D.	 Bouchet	 popsal	 ze	 sociologického	 hlediska	 rozdíly	 mezi	 třemi	

generacemi:	prarodiči,	rodiči	a	dnešními	mladými	lidmi.	Nazývá	je	mravenci,	hlemýždi	
a	chameleóny	(tab.	9.	l).	
	
Tab.	9.l	
	

MRAVENCI	 HLEMÝŽDI	 CHAMELEÓNI	
ostuda	 pocit	viny	 strach	
štít	 trychtýř	 zrcadlo	
my	 já	 moje	image	

tradice	 názory	 osobní	styl	
náboženství	 politika	 publicista	
soudržnost	 způsoby	 nechat	o	sebe	pečovat	

mít	něco	podstatného	 solidarita	 individualismus	
poddat	se	 být	něčím	posedlý	 „to	je	jedno“	
autorita	 nezávislost	 lhostejnost	

	
Toto	schéma	vypovídá	o	ohromných	rozdílech	mezi	třemi	generacemi.	Ale	také	mezi	

řádky	vyjadřuje,	jak	rychle	se	věci	za	dobu	posledních	tří	generací	měnily	a	mění.	To	jen	
dokazuje,	jak	těžké	bude	pro	učitele	příštího	století	učit.	
Není	nutné,	abychom	se	tu	zabývali	vším,	co	pedagog	Bouchet	napsal,	ale	podívejme	

se	 např.	 na	 řádku	 začínající	 slovem	 „štít“.	 D.	 Bouchet	 se	 nám	 snaží	 sdělit,	 že	 tato	
„mravenčí“	 generace,	 generace	našich	prarodičů,	 žila	 ve	 společnosti,	 kde	 se	každý	 cítil	
víceméně	bezpečně.	Věřili	v	Boha,	v	moc	vládnoucí	 třídy,	například	v	krále,	a	věřili,	 že	
dokud	žijí	podle	křesťanské	morálky,	budou	chráněni	před	vším	zlým.	A	i	když	se	něco	
zlého	přihodilo,	postavili	si	před	sebe	„štít“	své	víry	a	nepochybovali,	že	se	jedná	o	„boží	
vůli“	 „nejlepší	zájem	vlasti“,	nebo	cokoliv	 jiného.	Další	generace	 je	generací	šedesátých	
let.	Ta	částečně	ztratila	víru	v	náboženství	a	politiku.	Byly	 to	děti	druhé	světové	války,	
které	viděly,	jak	krutá	politika	dokáže	být.	A	tak	více	uvažovaly,	více	politicky	smýšlely	a	
více	 o	 věcech	 pochybovaly.	 Mohly	 navazovat	 na	 zkušenosti	 svých	 rodičů,	 ale	 tyto	
zkušenosti	 filtrovaly	 jako	 trychtýřem	a	 hledaly	 vlastní	 cestu,	 vlastní	 způsob	myšlení	 a	
reagování.	 „Chameleóni“,	dnešní	mladí	 lidé,	mají	 více	narcistní	 sklony,	 více	 se	 zabývají	
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sami	 sebou.	 Jsou	 ovlivnění	 tolika	 informace	 a	 tolika	 novými	 jevy,	 že	 je	 pro	 ně	 těžké	
zjistit,	 co	 je	 špatné	 a	 co	 je	 správně.	 Také	 je	 pro	ně	 těžké	najít	 smysl	 života.	 Za	 takové	
situace	pro	ně	nikdo	a	nic	není	tak	důležité	jako	oni	sami.	„Dívají	se	do	zrcadla“	a	ve	své	
individualitě	se	snaží	nalézt	své	vlastní	názory	a	reakce.	
Sledujte,	jak	se	„my“	změnilo	na	„já“	a	poté	na	„moje	image".	Naši	prarodiče	žili	v	malé	

společnosti	jako	byla	vesnice,	kde	se	každý	znal.	Když	se	přihodilo	nějaké	neštěstí,	každý	
nabízel	 pomocnou	 ruku.	 Když	 se	 konala	 svatební	 hostina,	 každý	 byl	 pozván.	
V	každodenním	 zápase	 o	 život	 bylo	 důležité	 držet	 pohromadě.	 Další	 generace	 byla	
ekonomicky	 samostatnější.	 Společnost	 ztratila	 svoji	 důležitost,	 protože	 lide	mohli	 více	
spoléhat	sami	na	sebe	a	blízkou	rodinu.	Byli	 jako	hlemýždi:	nezávislí,	protože	měli	své	
domečky	vždycky	při	 sobě.	Přesto	bylo	důležité	mít	dobré	místo,	být	na	určité	úrovni.	
Dnešní	 nejmladší	 generace	 se	 nezajímá	 o	 to,	 co	 si	 o	 nich	myslí	 druzí.	 Hledají	 si	 svoje	
vlastní	image.	
Pro	 naše	 prarodiče	 bylo	 nesmírně	 důležité	mít	 celoživotní	 zaměstnání.	 Snažili	 si	 je	

udržet	 i	 přesto,	 že	museli	 velice	 tvrdě	 pracovat.	 Jejich	 svět	mohl	 přežít	 jedině	 tak,	 že	
každý	vykonával	své	 	povinnosti	 -	právě	 tak	 jako	mravenci.	Další	generace	pracuje	pro	
mzdu,	která	dodává	jejich	životu	bezpečí	a	stabilitu.	Dnešní	mladí	lidé	se	více	zajímají	o	
možnosti	využití	volného	času.	
Při	 pohledu	 na	 toto	 schéma	 pochopíme,	 v	 jaké	 jsou	 dnes	mladí	 lidé	 složité	 situaci.	

Ovšem	 ani	 dnes	 není	 lehké	 být	 učitelem,	 protože	 učitelé	 a	mladí	 lidé	 žijí	 v	rozdílných	
kulturách	 a	 mají	 jiný	 způsob	myšlení.	 Dnes	 se	 rodiče	 dokonce	 ani	 neodvažují	 přít	 se	
svými	 dětmi	 a	 vidíme,	 že	 dnešní	mladí	 lidé	 jsou	 více	 přitahováni	 ke	 skupinám	 jiných	
mladých	 lidí	 než	 ke	 svým	 rodičům.	 Ale	 také	 slyšíme	 něco	 nového	 a	 velice	 důležitého,	
totiž	že	mladí	lide	mají	rádi	své	babičky,	protože	ty	mají	názory	a	úroveň.	A	tak	nejsme	
příliš	 překvapení,	 když	 slyšíme	 sociology	 říkat,	 že	 dnešní	 mladí	 lide	 mají	 oblibu	 ve	
čtyřech	věcech.	A	těmi	jsou:	

• dramatičnost	
• struktura	
• vaše	názory	(chtějí	slyšet	názory	generace	svých	učitelů)	
• konfrontace	

Metoda laboratoře 
Podle	 radikálních	 názorů	 dánského)	 pedagoga	 Steena	 Larsena	musíme	 změnit	 svůj	

způsob	výuky	do	takové	míry,	že	si	 to	spousta	učitelů	ani	nedovede	představit.	Larsen	
chce,	 aby	 se	 třídy,	 ve	 kterých	 dnes	 děti	 sedí	 a	 poslouchají	 své	 učitele,	 změnily	 na	
laboratoře,	kde	pracují	žáci	místo	učitelů.		Tato	metoda	laboratoře	se	používá	již	několik	
let,	ale	pro	mnoho	škol	je	stále	novinkou.	Oč	jde?	
Metoda	laboratoře	znamená,	že	veškeré	učení	musí	mít	pro	žáky	mít	význam.	Musí	pro	

ně	 znamenat	 něco,	 co	 dokáže	 ve	 všech	 ohledech	 změnit	 jejich	 chování:	 nejen,	 že	 se	
budou	chovat	dobře,	ale	 také	že	 to	ovlivní	 jejich	způsob	myšlení,	práce	atd.	Podle	 teto	
metody	si	musíte	uvědomit,	že:	

• Žáci	se	nepotřebují	učit	stejné	věci,	protože	jsou	směsicí	různých	jednotlivců.	
• Žáci	 potřebují	 příležitost,	 aby	 získali	 zkušenosti	 ze	 situací,	 které	 pro	 ně	 něco	

znamenají.	To	znamená,	že	je	žák	uveden	do	situace,	kterou	zná.	
• Žáci	 sami	 jsou	 zodpovědní	 za	 to,	 aby	 se	 něco	 naučili,	 a	 každý	 sám	 za	 sebe	 si	

uvědomí,	co	se	chce	naučit.	
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• Učitel	už	není	člověk,	který	do	nich	vtlouká	znalosti.	Pouze	 jim	přináší	správné	
materiály,	správný	„katalyzátor“.	

• Učitel	 není	 tím,	 kdo	 musí	 žákům	 říkat,	 co	 se	 mají	 naučit.	 Pouze	 jim	 pomáhá	
vytvořit	podmínky,	které	jim	umožní	učit	se	a	získávat	zkušenosti.	

	
Tato	metoda	se	nazývá	metodou	laboratoře,	protože	se	učíte	tím,	co	a	jak	děláte.	Žáci	

na	 každé	 úrovni	 musí	 vědět,	 že	 je	 nebezpečné	 se	 domnívat,	 že	 učitel	 je	 všemu	 musí	
naučit.	Na	učitele	musí	žáci	pohlížet	 jako	na	nabídku,	které	se	da	říci	 „ano“,	ne	 jako	na	
řešení.	Skutečností	totiž	je,	že	nikdo	nemůže	nikoho	nic	naučit,	ale	učitel	může	vytvořit	
takové	podmínky,	za	kterých	se	žák	sám	něco	naučí.	Následovně	můžete	říci,	že	učitel	se	
musí	 naučit	 stáhnout	 se,	 vyčkat	 a	 doufat,	 že	 jeho	 žáci	 prozřou.	 Pracovní	 podmínky	 ve	
škole	se	musí	změnit	tak,	aby	žáci	byli	samostatnými	pracovníky	a	učitel	tím,	kdo	vede	a	
někdy	 třeba	 jejich	 práci	 organizuje.	 V	 budoucích	 letech	 samozřejmě	 zůstane	 určitý	
trénink,	který	je	ve	třídě	nezbytný	-	například	v	cizích	jazycích.	Vy	do	něj	budete	muset	
vložit	 nějaká	 slova,	 ale	 metody,	 které	 se	 k	 tomu	 budou	 používat,	 mohou	 být	 úplně	
odlišné	 od	 toho,	 co	 děláme	 dnes.	 Zde	 je	 příklad	 výuky	 cizích	 jazyků	 -	 procvičování	 se	
provádí	hrou	s	jazykem.	

„Ostrov“ 
Učitel	zjistil,	že	ne	všichni	jeho	žáci	jsou	na	stejné	úrovni	v	angličtině	a	němčině.	
Zorganizuje	 práci	 ve	 třídě	 tím,	 že	 podá	 popis	 „Ostrova“.	 Žáci	 pracují	 dohromady	 ve	

skupině.	 Někteří	 studenti	 to	 zvládnou	 v	 několika	 slovech,	 jiní	 by	 raději	 mluvili	 velice	
dlouho	-	i	to	je	možné.	Během	tohoto	programu	se	vyskytne	mnoho	různých	úkolů,	kde	
mají	žáci	šanci	hledat	slova,	kreslit	a	nadepisovat,	a	vy	s	nimi	můžete	postupovat	různou	
rychlostí:	s	některými	velice	pomalu,	s	jinými	rychle.	
	
Učitel	přečte	nahlas:	
	
1.	OSTROV	
Ocitli	 jste	se	na	 lodi	 směřující	do	Brazílie.	Cestujete	spolu	s	dalšími	 lidmi,	kteří	 se	plaví	

jen	pro	zábavu,	jsou	to	podnikatelé,	umělci	apod.	
Ale	jednoho	dne	loď	ztroskotá	a	vy	se	snažíte		zachránit	holý	život	společně	s	?	dalšími	

lidmi	na	záchranném	člunu.	
Příští	ráno	dorazíte	ke	břehům	a	tam	usnete.	Po	deseti	hodinách	se	všichni	probudíte	a	

stále	vleže	začnete	společně	snít.	
Ale	nejprve	musíte	mít	jméno	a	identitu.	
	
Učitel	 má	 tolik	 lístečků,	 kolik	 je	 žáků,	 a	 na	 nich	 jsou	 napsána	 jmena	 profesí:	 řidič	

autobusu,	 učitel,	 operní	 zpěvačka,	 číšník	 apod.	 Každý	 z	 žáků	 si	 vytáhne	 po	 lístečku	 a	
obsah	si	nechají	jen	sami	pro	sebe.	
	
2.	SPOLEČNÝ	SEN	
Lehněte	si.	
Zavřete	oči	a	jeden	po	druhém	mluvte.	
Povězte	ostatním	o	všem,	co	vám	přijde	na	mysl.	

• vaše	první	dojmy	
• zvuky	
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• vůně	
• co	cítíte	
• co	vidíte	
• jakou	chuť	máte	na	jazyku	
• kolik	vás	je	
• vaší	rodině	
• na	máte	chuť	

	
3.	PŘEDSTAVOVÁNÍ	
Viděli	jste	se	navzájem	na	lodi,	ale	neznáte	se.	Nyní	musíte	pospolu	žít	a	pracovat.	Takže	

musíte	vědět,	co	jsou	ostatní	schopni	dělat.	
Povězte	ostatním		o	sobě	klaďte	jim	otázky.	
Máte	svoji	roli	(na	lístečku,	který	jste	si	vybrali).		Teď	ostatním	povězte,	co	jste	zač.	
Nezapomeňte:	jedná	se	o	sen!	
A. 	

• křestní	jméno	a	příjmení	
• máte	rodinu?	
• máte	zajímavou	minulost?	
• co	bylo	účelem	vaší	cesty?	

B. 	
• co	máte	rádi?	
• co	nesnášíte	
• máte	nějaké	tělesné	postižení?	
• máte	nějaké	tiky?	
• bojíte	se	něčeho?	

C. 	
• jak	jste	byli	oblečeni	v	okamžiku	ztroskotání?	
• proč?	

D. 	
• nějaké	zvláštní	schopnosti?	dovednosti?	

E. 	
• jste	pověrčiví?	

F. 	
• Měli	jste	čas	vzít	di	z	lodi	pouze	tři	věci		
• Jaké	věci	jste	si	vzali?	
• Proč	právě	tyto	věci?	

	
4.	MAJETEK	
Každé	 osobě	 se	 podařilo	 zachránit	 tři	 věci.	 Každý	 sám	 se	 rozhodne,	 co	 zachrání.	 Na	

tabuli	udělejte	seznam	všech	věcí,	které	se	podařilo	zachránit.		
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5.	OBJEVY	
Nyní	budete	rozděleni	do	tří	skupin.	
	

1.	skupina		 2.	skupina	 3.	skupina	
Prozkoumejte	ostrov:	 Prozkoumejte	faunu:	 Prozkoumejte	flóru:	
nakreslete	mapu	ostrova	
(řeky,	hory,	jezera,	sopky)	

Nakreslete	2-3	zvířata	 Nakreslete	několik	rostlin	a	
stromů	stejnou	technikou	
jako	2.	skupina	

• dohodněte	se	na	
podnebí	

velký	arch	papíru	složte	
odspodu	do	tolika	záhybů,	
kolik	vás	je	ve	skupině	

Pohovořte	o	nich:	

• vegetaci	 první	žák	začne	kreslit	
tlapky	zvířete	a	trošku	
přetáhne	do	dalšího	skladu		

• pojmenujte	je	

• barvách	 svoji	část	výkresu	zahne	,	
takže	další	hráč	může	
pokračovat	jenom	podle	
několika	čar	nad	záhybem	

• jak	jsou	velké?	

• přírodních	zdrojích	 atd.	(tab.	9.2)	 • jaké	mají	barvy_	
je	tam	civilizace?	 Prodiskutujte:	 • jsou	to	květiny?	ovoce?	
nezapomeňte	popsat	místo,	
kde	přebýváte	

• k	čemu	se	dají	využít?	 • co	je	na	těchto	
rostlinách	zvláštního?	

Podejte	návrhy,	kde	by	
skupina	mohla	žít	po	delší	
dobu.	Proč	právě	tam???	

• jak	byste	je	nazvali?	 • co	je	na	nich	
nebezpečného	?	

	 • jak	jsou	velká?	 • co	je	jejich	výhodou?	
	 • jakou	mají	barvu?	 • dá	se	ovoce	nebo	jiné	

části	jíst	
(syrové/upravené)?	

	 • srst?	peří?	 • jak	je	možné	je	využít?	
	 • jsou	nebezpečná?	

agresivní?	
	

	 • lze	je	zkrotit?	 	
	 • kde	žijí?	 	
	 • čím	se	živí?	 	
	 • rozmnožují	se?	 	
	 • jaké	mají	zvyky?	 	

	
Buďte	připraveni	zodpovědět	otázky	ostatních.	

Nezapomeňte:	jedná	se	o	sen!	
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Tab.	9.2	
	

	
	
6.	PROGRAM	

• Prodiskutujte:	
• Jak	signalizovat	okolo	jedoucím	lodím?	
• Lze	se	z	ostrova	dostat?	
• Jak	je	možné	komunikovat	s	ostatním	světem?	Vytvořte	zprávu?	
• Co	musíte	 udělat	 nejdřív?	 (kde	 budete	 bydlet?	 co	 budete	 jíst?	 jak	 si	 připravíte	

stravu?	 jaké	budete	používat	kuchyňské	náčiní?	 jak	budete	 jídlo	 servírovat?	na	
čem?	jaké	budete	mít	ošacení?	

• Rozdělte	si	úkoly	a	povinnosti.	
• Určete	si	pravidla.	
• Dohodněte	se	na	sankcích.	
• Pojmenujte	ostrov.	
• Můžete	mít	děti?	
• Sami	si	vymyslete	další	otázky	
• Můžete	uspořádat	diskuzi	ve	skupinách.	

To	 znamená,	 že	 může	 vytvořit	 podmínky,	 za	 kterých	 žáci	 cítí	místo	 toho,	 aby	 četli	
nebo	sledovali	filmy	či	videozáznamy,	které	jsou	současné	době	tak	populární.	

„Emigrace do Spojených států" 
Vezměme	 si	 za	 příklad	 situaci,	 kdy	 se	 učíme	 o	 dějinách	 Ameriky.	 Představme	 si,	 že	

jsme	došli	 k	bodu,	 kdy	 se	dozvídáme	o	 enormní	migraci	 z	Evropy	do	Spojených	 států.	
Lidé	 se	 plavili	 přes	 Atlantik	 v	 dřevěných	 lodích:	 přežívali	 hluboko	 v	 podpalubí,	
v	napěchovaných	 kabinách,	 kde	 bylo	 tak	 horko,	 že	mnoho	 lidí	 zemřelo	 na	 nedostatek	
vody	 a	 různé	 nemoci,	 které	 se	 tam	 objevily.	 Pro	 žáky	 nebude	 snadné	 pochopit,	 v	 jak	
strašné	 situaci	 se	 tito	 emigranti	 ocitli.	 Ale	 mohli	 bychom	 jim	 to	 v	 několika	 hodinách	
přiblížit,	 pokud	 žáci	 (a	 jejich	 rodiče)	 budou	 souhlasit	 se	 hrou,	 ve	 které	 se	pokusíme	o	
rekonstrukci.	
Jednou	jsem	tuto	hru	vyzkoušel	během	tříhodinového	večerního	programu.	Žáci	byli	

pozváni	do	 školního	klubu	a	očekávali	 diskotéku,	 ale	místo	 toho	byli	 zastaveni	 v	malé	
hale,	kde	bylo	horko,	a	bylo	jim	řečeno,	že	se	hraje	hra	o	emigraci	do	Spojených	států.	A	
„Spojenými	státy”	byla	místnost,	kde	se	měla	konat	diskotéka.	V	hale	museli	čekat	velice	
dlouho,	protože	dlouho	museli	čekat	 i	emigranti.	Drželi	 jsme	je	v	té	místnosti	hodinu	a	
půl:	150	žáků	jako	sardinky	v	krabičce	bez	vody,	bez	možnosti	odejít,	protože	dveře	byly	
zamčené.	 Ve	 skupině	 samozřejmě	 vypukly	 hádky.	 Někteří	 se	 pokoušeli	 proniknout	 do	
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Diskotékové	místnosti,	jiní	chtěli	odejít	a	vrátit	se	domů,	ale	nic	z	toho	nebylo	možné.	Po	
hodině	 jsme	 jim	 přinesli	 trochu	 vody:	 žáci	 si	 museli	 také	 zažít	 společenské	 rozdíly,	
protože	tak	tomu	tenkrát	mezi	emigranty	bylo,	že	někteří	měli	více	peněz,	 jiní	méně.	A	
tak	někteří	žáci	dostali	vodu,	jiní	ne.	Po	hodině	a	půl	začala	v	„	přístavu“	"vyjednávání“	
s	 	„úřady	Spojených	států".	To	znamenalo,	že	 jsme	brali	do	vedlejší	místnosti	skupinky	
po	dvou	nebo	po	třech,	kde	se	„úředníci“	dívali	na	jejich	„papíry"	(představili	jsme	si,	že	
mají	doklady:	pas	apod.)	Někteří	jedinci	museli	být	také	vyšetření	„doktorem“,	zda	jsou	
zdraví,	aby	se	mohli	„vylodit"	-	to	znamená	do	disko	místnosti.	Například	dvěma	žákům	
bylo	povoleno	vejít	dovnitř,	třetímu	ne:	byl	poslán	domů.	Takže	teprve	po	hodině	a	půl	
se	 první	 jedinci	 dostali	 do	 disko	 místnosti	 a	 ostatní	 stále	 čekali.	 A	 zastavit	 jsme	 to	
nemohli	-	ta	hra	má	trvat	takhle	dlouho.	Poslední	jedinci	byli	vpuštěni	až	pět	minut	před	
koncem.	A	mnozí	byli	posláni	domů	a	samozřejmě	byli	rozezleni.	Ale	naučili	se	tím	vcítit	
do	oné	strašné	situace,	ve	které	se	ocitli	 tehdejší	emigranti:	horko,	málo	místa,	žízeň	a	
okolnosti,	kdy	někteří	byli	„dostatečně	dobří“,	aby	se	do	Spojených	států	dostali,	zatímco	
jiní	ne:	byli	poslání	na	lodi	zpátky	domů.	Příští	den	jsme	na	toto	téma	měli	velice	dobrou	
diskuzi.	 Ti,	 kteří	 byli	 předchozího	 večera	 naštváni,	 se	 svým	 způsobem	 stali	 hrdiny	
příštího	 dne,	 protože	 zažili	 něco,	 co	 ostatní	 ne.	 Všichni	 z	 nich	 byli	 na	 diskotéce	 už	
mnohokrát	 předtím,	 ale	 být	 na	poslán	domů,	 protože	 člověk	není	 „dost	 dobrý,	 to	 byla	
nová	situace.	
Z	 tohoto	příkladu	vidíme,	 že	učitel	příštího	století	 bude	 také	 jiný,	 že	 se	na	vyučovací	

dobu	 nebudeme	 dívat	 stejně	 jako	 dnes.	 Například	 výuce	 dějepisu	 bude	 věnováno	
řekněme	200	hodin	 za	 rok,	 ale	 těchto	200	hodin	 se	dá	 rozložit	 na	denní	nebo	večerní	
výuku:	může	se	jednat	o	celý	jeden	den	nebo	týden	apod.	Ne	4	hodiny	týdně	rozložené	
do	čtyř	různých	časových	„políček“.	Výuka	bude	organizována	úplně	jinak.	
Jako	další	příklad	bychom	mohli	uvést	výuku	o	různých	národech	a	barvách	pleti.	Tato	

myšlenka,	 která	 byla	 několikrát	 použita	 v	 naší	 škole,	 je	 podrobně	 popsána	 na	 jiném	
místě	této	publikace	(viz	kapitola	o	toleranci).	
Způsob	 vyučování,	 při	 němž	 se	 můžete	 vcítit	 do	 různých	 situací	 a	 čerpat	 z	 nich	

zkušenosti,	povede	doufejme	k	tomu,	 že	 se	 žáci	postupně	 sami	budou	snažit	 vzdělávat	
čtením,	diskusemi,	 sledováním	 filmů,	 videozáznamů	apod.	Úlohou	učitele	potom	bude	
organizovat,	 využívat	vlastních	zkušeností	 a	 ty	předávat	 žákům,	aniž	by	do	nich	hustil	
informace	......	..informace	..	..	informace	.........	..	své	názory	........	..	své	názory.	
Učitel	 zítřka	 ukazuje,	 učí	 své	 žáky	 poslouchat	 a	 pozorovat,	 nechá	 je	 na	 vlastní	 kůži	

zakoušet	různé	situace,	a	tím	jim	otevírá	dveře	ke	znalostem	a	tvořivosti.	
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10.	Skupinová	práce	

	 Že	se	lidé	učí	je	neoddiskutovatelný	fakt.	
Že	lidé		dovedou	vyučovat	je	zajímavá	hypotéza,	která	
ještě	potřebuje	ověřit.	

(Jakobovitz)	
	
Klíčové	hodnoty	21.	století	se	budou	lišit	od	klíčových	hodnot	století	dvacátého.	Není	

na	 tom	 nic	 zvláštního,	 protože	 každá	 doba	 má	 své	 specifické	 hodnoty.	 Vezmeme-li	
v	úvahu	 nejvýznamnější	 „pojmy	 životního	 stylu"	 charakteristické	 pro	 dvě	 předchozí	
historická	 období	 a	 srovnáme	 je	 s	 dnešními,	 zjistíme	 zajímavé	 rozdíly.	 Zkusme	 vzít	
v	úvahu:	

• co	bylo	pro	společnost	charakteristické	
• jaké	osobnostní	rysy	byly	ceněny	
• jaký	pracovní	styl	byl	nejpřijatelnější	
• jaký	postoj	k	systému	byl	vyžadován	
• stupeň	osobní	svobody.	
	
Ve	staré	zemědělské	společnosti	převládaly	následující	pojmy:	
Opakování	
Píle	
Střídmost	
Přizpůsobení	
Omezení	
Byla	to	společnost,	v	níž	každý	znal	své	místo	a	přijímal	daný	řád	systému.	
	
Ve	století	průmyslové	společnosti	byly	důležitější	jiné	pojmy,	totiž:	
Řád	
Schopnost	
Racionalita	
Respekt	
Řízení	
Byla	to	doba	produkce.	Důležitá	byla	rychlost,	vydělávání	peněz,	řád	a	disciplína.	
	
Dnes	 se	 přibližujeme	 společnosti	 dříve	 netušených	 možností.	 Stojíme	 tváří	 v	 tvář	

těmto	podmínkám:	
Chaos	
Zaujetí	
Zodpovědnost	
Osvobození	
	
Jak	je	tedy	vidět,	před	námi	doba,	kdy	ve	středu	dění	stane	jedinec.	Budeme	stále	více	

a	více	zodpovědní	za	vlastní	život	a	rozvoj.	Znovu	a	znovu	budeme	vrháni	do	chaosu	a	
nuceni	hledat	si	z	něj	cesty	ven	-	nalézt	nebo	vytvořit	si	svůj	vlastní	vesmír.	
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Vědci	odhadují,	že	k	důležitém	hodnotám	21.	století	bude	patřit:	
stavění	mostů	mezi	lidmi	jako	životní	nutnost	
společenská	a	ekologická	zodpovědnost	
touha	dělat,	co	je	správné	
nadšení	pro	vlastní	věc	
umět	se	chopit	životních	příležitostí	a	zároveň	je	uskutečňovat	spolu	s	ostatními	
odvaha	kráčet	do	neznáma	

Učení je děj 
Skupinová	práce	není	něco,	do	čeho	se	jednoduše	skočí	po	hlavě.	Učitel	musí	být	

na	takovou	činnost	dobře	připraven.	
Za	prvé	by	měl	 zjisti,	zda	je	místnost	třídy	pro	skupinovou	práci	vhodná.	To	znamená		

rozhlédnout	 se	 a	 posoudit,	 zda	 je	 možné	 přestěhovat	 židle	 a	 stoly	 tak,	 aby	 mohlo	
samostatně	pracovat	4	-	5	skupin.	Nejlepší	je,	když	může	skupiny	umístit	do	jednotlivých	
rohů	 v	 takové	 vzdálenosti,	 aby	 se	 při	 práci	 vzájemně	 nerušily.	 Pokud	 stoly	 přemístit	
nelze,	 dvě	 až	 tři	 skupiny	 se	 mohou	 zkusit	 přemístit	 například	 do	 prostoru	 chodby.	
Nejlepší	je	ovšem	nechat	všechny	pohromadě	v	jedné	místnosti	-	brzy	zjistíme	proč.	
Vynikající	je,	když	má	každá	skupina	prostor	k	vystavení	svých	výtvorů	poblíž	místa,	

kde	 sedí.	 To	 znamená,	 že	 se	mohou	 využít	 nástěnky	 a	 zdi	 nebo	 že	má	 každá	 skupina	
navíc	 stolek	 jeden	 nebo	 dva	 žáci	 mohou	 odděleně	 pracovat	 například	 na	 přípravě	
materiálů	větších	formátů.	
Rozhodne-li	 se	 učitel	 pravidelně	 využívat	 skupinovou	 práci	 jako	 výukovou	metodu,	

potom	musí	 žáky	nu	 tento	 styl	 práce	připravit.	 	Taková	 příprava	 je	 proces	 -	může	 být	
velmi	 živá	 a	 zábavná	 a	 žáci	 si	 během	ní	mohou	 uvědomit	 leccos	 nového	 o	 rysech	 své	
vlastní	 osobnosti.	Můžete	 začít	 vytvořením	 různých	 příležitostí	 ke	 skupinové	 práci	 na	
témata,	 která	 nejsou	 pro	 danou	 skupinu	 příliš	 obtížná.	 Učitel	 by	 měl	 se	 svou	 třídou	
procvičovat	dvě	základní	věci:	

• jazyk	
• způsob	práce.	
Pokud	 učitel	 nechá	 žáky	 pustit	 se	 do	 práce,	 aniž	 jim	 dá	 důležité	 instrukce,	 jak	 si	

počínat	a	 jak	spolu	hovořit,	pak	se	z	práce	snadno	může	hned	první	den	stát	anarchie.	
Učitel	 by	 měl	 na	 jasných	 příkladech	 vysvětlit,	 proč	 je	 tak	 důležité	 všímat	 si,	 co	 a	 jak	
říkáme,	když	pracujeme	ve	skupině.		
Praktická	 stránka	 práce	 přináší	 mnoho	 nového.	 Pro	 učitele,	 který	 byl	 až	 dosud	

absolutním	 pánem	 situace,	 není	 pochopitelně	 snadné	 okamžitě	 přejít	 k	 modelu,	 ve	
kterém	Část	odpovědnosti	přejímají	žáci.	
Žákům	 je	 třeba	 říci,	 že	 sami	 postupně	 přijdou	 na	 to,	 jak	 pracovat.	 A	 takový	 přístup	

oceňuje	většina	mladých	lidí,	protože	jsou	možná	právě	v	období	svého	života,	kdy	chtějí	
být	nezávislí	na	dospělých.	
Učitel	má	nyní	mnoho	věcí	na	starosti.	Musí	dohlížet	na	to,	aby	témata,	na	kterých	žáci	

pracují,	byla	dobře	uspořádána	a	aby	bylo	k	dispozici	dost	různorodých	materiálů,	které	
mohou	použít.	Musí	zajistit	nejen	dostatek	materiálů	informačních,	ale	také	se	postarat	o	
materiály	k	produkci	-	čtvrtky,	papíry,	tužky,	fixy,	magnetofon	atd.	
Učitel	dohlíží	na	to,	aby	proces	dobře	probíhal.	Měl	by	zasáhnout	v	případech,	kdy	cítí,	

že	skupina	nefunguje,	jak	by	měla.	Měl	by	také	zasáhnout,	když	vidí,	že	některá	skupina	
má	 organizační	 problémy.	 Je	 stále	 k	 dispozici,	 aby	 pomocí	 svého	 „katalyzátoru“	
posunoval	věci	po	krůčcích	kupředu.	
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Na	 začátku	 i	 později	 je	 důležité	 (postupně	 však	 méně	 a	 méně),	 aby	 učitel	 osobně	
hovořil	s	jednotlivými	studenty.	Právě	v	tom	je	zřejmě	jeho	nejvýznamnější	úloha,	pokud	
hovoříme	o	efektivní	skupinové	práci.	Bere	si	žáky	stranou,	aby	s	nimi	promluvil	nebo	
jim	 poradil,	 	 jak	 lépe	 spolupracovat.	 Někdy	 třeba	může	 někomu	 zadat	 zvláštní	 úkol	 -	
může	se	jednat	o	inteligentního	žáka,	který	by	se	mohl	více	snažit,	nebo	o	žáka,	který	jeví	
nadprůměrný	 zájem	 o	 předmět.	 Učitel	 tu	 má	 příležitost	 dát	 mu	 materiály	 navíc.	
Například	pro	domácí	práci.	Nesmí	však	zapomínat	ani	na	druhou	stránku,	že	má	také	
povinnost	vest	žáky	 jako	 jednotlivce,	cvičit	 je	v	 lepší	spolupráci,	ve	větší	soudržnosti	–	
učit	je,	jak	se	stát	aktivními	občany,	dobrými	členy	rodiny	atd.	
V	neposlední	řadě	musí	učitel	dbát	na	to,	aby	výsledek	skupin	nebyl	výsledkem	jeho	

vlastní	 práce,	 ale	 výsledkem	 snažení	 každé	 ze	 skupin.	 Důležité	 je	 to,	 na	 co	 žáci	 sami	
přijdou.	 Učitel	 by	 měl	 do	 jejich	 práce	 vkládat	 pouze	 svůj	 „katalyzační	 enzym",	 svou	
energii,	 a	 nikoli	 svůj	 vlastní	 pracovní	 styl,	 protože	 ten	 se	 může	 lišit	 od	 stylu,	 který	
vyhovuje	jednotlivým	žákům.	
Co	 je	 hlavní	 podmínkou	 efektivní	 skupinové	 práce?	 	 Lze	 to	 vyjádřit	 slovy	 Ichaka	

Adizese,	který	se	domnívá,	že	musí	hlavně	fungovat	dobrá	spolupráce	mezi	členy	skupiny.	
Někdo	ve	skupině	musí	dohlížet	na	to,	aby	všichni	opravdu	pracovali.	Práce	musí	mít	

tempo,	efektivitu.	je	nutné,	aby	skupina	neustále	pracovala	naplno.	
Ve	skupině	musí	být	někdo,	kdo	má	smysl	pro	zařizování	-	„organizátor“.	 	Stará	se	o	

to,	 aby	 stále	 bylo	 všechno	 v	 pořádku:	 materiály,	 čas,	 peníze,	 rámcové	 podmínky	 -	
zajišťuje,	aby	každý	měl	co	na	práci,	informuje	učitele	atd.	
Potom	jsou	v	každé	skupině	zapotřebí	jedna	až	dvě	zapálené	duše,	aby	se	mohlo	nově	

přemýšlet,	je	zapotřebí	nových	nápadů.	Tato	osoba	nebo	osoby	zajišťují,	aby	se	skupina	
nepohybovala	ve	vyjetých	kolejích.	
A	bylo	by	pěkné	mít	někoho,	kdo	by	se	staral	o	integraci	-	člověka,	který	si	umí	vzít	na	

starosti	 kvalitu	 soudržnosti,	 který	 zajistí,	 aby	 skupina	 věnovala	 určitý	 čas	 hledání	 a	
vytváření	 dobrého	 pracovního	 prostředí	 nebo	 obstará	 občerstvení.	 Každá	 skupina	 by	
tak	vždy	měla	mít	své	zástupce,	kteří	se	budou	starat	o	zmíněné	věci.	
I.	 Adizes	 říká,	 že	 úspěch	 skupinové	 práce	 závisí	 právě	 na	 rovnoměrném	 zastoupení	

těchto	 funkcí	 ve	 skupinách.	 To	 je	 samozřejmě	 ideální	 situace.	 Takovým	 způsobem	
dokážete	sestavit	skupinu,	máte-li	na	výběr	ze	100	lidí.	Reálná	situace	je,	že	ne	v	každé	
třídě	 se	 vyskytnou	 všechny	 typy,	 nebo	 jich	 není	 dost.	 Musíme	 proto	 situaci	 řešit	 tak,		
budeme	 všechny	 žáky	 připravovat	 ve	 všech	 zmíněných	 oblastech.	 Potom	 můžeme	
doufat,	že	se	situace	bude	stále	zlepšovat	a	že	žáci	budou	v	tomto	stylu	stále	zkušenější.	
Ale	 co	 vlastně	 získáme,	 když	 budeme	 používat	 skupinovou	 práci?	 Učitel	 nyní	 získal	

prostor	 pro	práci	 s	 jednotlivými	 žáky.	Má	 čas	 hledat	 dobré	nápady,	 vytvářet	 pro	 žáky	
nové	výukové	situace.	Má	teď	čas	vnášet	do	činností	ten	správný	katalyzátor	místo	toho,	
aby	jen	vykládal	a	přednášel.	
Učitel	 nyní	může	 o	 něco	 hlouběji	 sledovat	 učební	 proces	 jednotlivých	 žáků	 a	 jejich	

schopnost	 vstřebávat	 znalosti.	 Bude	 mít	 více	 času	 provádět	 u	 jednotlivých	 žáků	
kvalitnější	 pozorování	 jejich	 práce,	 kvalitnější	 hodnocení.	 Získá	 čas	 na	 sledování	
osobních	 pokroků	 každého	 žáka	 a	 pomocí	 individuálních	 rozhovorů	může	 být	 žákům	
lepším	 rádcem.	 Získá	 čas	 na	 to,	 aby	mohl	 pečovat	 o	 kulturu	 učení	 ve	 třídě	 a	 rozvíjet	
konstruktivní	spolupráci	ve	vzdělávání.	
Jestliže	 učitel	 skutečně	 využívá	 tento	 systém	 k	 individuálním	 rozhovorům	 s	 žáky,	

vytváří	 to	 mezi	 nimi	 úplně	 jinou	 atmosféru.	 Jestliže	 se	 to	 stane	 pravidelnou	 součástí	
výuky,	 žáci	 přestanou	 mít	 dojem,	 že	 učitel	 s	 nimi	 chce	 mluvit	 jen	 tehdy,	 když	 něco	
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provedli	 a	 mají	 dostat	 kázání.	 Učitel	 si	 je	 bere	 stranou	 k	individuálním	 rozhovorům	
třeba	proto,	že	má	pro	ně	dobrou	radu	nebo	že	našel	něco	zajímavého,	o	čem	chce	s	nimi	
mluvit.	
Tento	 systém	 připravuje	 žáky	 nejen	 pro	 další	 školní	 činnosti,	 ale	 vůbec	 pro	 život,	

protože	situace,	které	jsme	pro	ně	takto	vytvořili,	se	podobají	situacím	jejich	budoucího	
působení	v	zaměstnání.	Budou	muset	na	věci	přicházet	sami,	někdy	společně	s	druhými.	
V	životě	budou	muset	spolupracovat	s	ostatními	 lidmi,	a	k	 tomu	je	škola	může	vybavit	
velkými	 zkušenostmi.	 Budou	 toho	 o	 sobě	 hodně	 vědět.	 Zjistí,	 který	 z	 výše	 zmíněných	
typů	 podle	 I.	 Adizese	 je	 uvnitř	 nich	 nejsilnější.	 Jsem	 společenský	 člověk?	 Jsem	 tvůrčí	
člověk?	Jsem	dobrý	organizátor?	

Cvičení ve skupinové práci 
Následující	 příklad	 cvičení	 mohou	 používat	 jednotliví	 učitelé,	 kteří	 začínají	 se	 svou	

třídou	 skupinově	 pracovat.	 Lze	 ho	 také	 použít	 při	 výcviku	 učitelů	 na	 téma,	 jak	
organizovat	skupinovou	práci.	Užitečné	je,	když	učitel	takové	cvičení	absolvuje	nejdříve	
sám.	Bude	potom	lépe	chápat,	co	je	pro	jeho	žáky	v	začátcích	nejtěžší.	
Začneme	 tím,	 že	 rozdělíme	 žáky	 na	menší	 skupinky	 po	 6-7	 lidech.	 Bude	 následovat	

společná	práce,	která	potrvá	pět	hodin.	Zažijeme	proces	„práce	ve	skupinách”	na	různá	
témata,	 ale	 také	 budeme	 mít	 čas	 průběžně	 diskutovat	 o	 nejdůležitějších	 fázích	 a	
zásadách	skupinové	práce.	

1. Uspořádání pracovního prostředí 
První	úlohou	pro	skupiny	bude	uspořádat	prostor	třídy	pro	skupinovou	práci.	Jedinou	

instrukcí,	kterou	jim	dáme,	je,	že		
• máme	všichni	zůstat	v	téže	místnosti	
• skupiny	by	měly	sedět	odděleně,	aby	se	vzájemně	nerušily	
• mají	pamatovat	na	to,	že	každá	skupina	dostane	za	úkol	vyrobit	plakát,	na	který	

má	zapsat	či	jinak	znázornit	výsledky	své	práce	(použít	lze	arch	balicího	papíru),	
a	vyvěsit	ho	v	blízkosti	místa,	kde	sedí	

Žáci	dostanou	pět	minut	na	přestavění	stolů	a	židlí.	Až	si	sednou,	učitel	(instruktor)	je	
požádá,	aby	se	rozhlédli	a	společně	se	zamysleli	nad	tím,	jestli	je	jejich	pracovní	prostor	
dobře	uspořádán.	Účastníci	by	 to	měli	prodiskutovat	a	případně	uspořádání	pozměnit.	
Učitel	jim	napomáhá	otázkami	např.:	 ..Budete	potřebovat	mou	pomoc?	Jestli	ano,	jak	se	
dostanu	do	tohoto	rohu?	Nebudete	se	navzájem	rušit	s	vedlejší	skupinou?"	apod.		
Poslední	otázka	bude:	„Jak	dlouho	nám	trvalo	uspořádat	pracovní	prostor?“	

2. Program a organizační plán 
Nyní	učitel	představí	téma.	V	následující	diskusi	budou	mít	účastníci	za	úkol:	
• sestavit	program	práce	-	seznam	činností:	zjistit,	co	patří	do	tématu,	jaké	otázky	

bude	 třeba	 zodpovědět	 nebo	 jaké	 informace	 jsou	 zapotřebí	 k	 dosažení	
konečného	 výsledku	 (nejprve	 se	 všechno	 zaznamenává	 na	 papír	 a	 potom	 se	
utřídí	a	napíše	na	plakát),	

• vytvořit	plán	na	organizaci	práce:	zjistit,	kde	 lze	potřebné	informace	získat,	kdo	
co	 bude	 dělat,	 kdy	 bude	 skupina	 pracovat	 společně	 a	 kdy	 se	 rozdělí,	 kdy	 se	
skončí	 a	 udělají	 se	 závěry,	 kolik	 času	 bude	 třeba	 na	 jednotlivé	 fáze.	 (Vše	 se	
uspořádá	do	přibližného	rozvrhu	a	zapíše	na	plakát).	
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Skupiny	 stráví	 těmito	 diskusemi	 alespoň	 25	 minut,	 protože	 jde	 zpočátku	 o	 velmi	
obtížný	krok.	Skupiny	vyvěsí	plakáty	a	chvilku	věnují	prohlížení	toho,	co	napsaly	ostatní	
skupiny.	

3. Pravidla spolupráce 
Následujících	45	minut	je	vyhrazeno	na	diskusi	a	zjišťování	pravidel,	která	skupinám	

pomohou	pracovat	a	spolupracovat.	Nejprve	učitel	uvede	několik	příkladů	na	vysvětlení,	
proč	 je	při	práci	s	druhými	tak	důležité	uvědomovat	si	vlastní	slova	a	 jednání.	Existuje	
několik	 psychologicky	 významných	 skutečností,	 o	 kterých	 by	 účastníci	 měli	 vědět.	
Řekněme,	 že	 některý	 člen	 skupiny	 od	 druhých	 něco	 vyžaduje.	 V	 takovém	 případě	 se	
může	 třída	 změnit	 v	 bojiště.	 Taková	 věta	 jako	 „Myslím,	 že	 bychom	 měli	 udělat...“	 je	
vlastně	vyžadováním,	protože	ve	skutečnosti	znamená	„Myslím,	že	byste	měli	udělat....“	
To	 je	 taktika,	 kterou	mohou	používat	někteří	 členové	 skupiny	 s	 dominantními	postoji.	
Učitel	 by	 měl	 poradit	 žákům,	 aby	 vždy	 zdůraznili,	 že	 mají	 nějaké	 návrhy.	 Měli	 by	 se	
snažit	používat	raději	tyto	obraty:	„Máš	nějaký	dobrý	návrh?	Já	mám	tenhle	návrh....“	To	
poslouží	jako	dobrý	základ	pro	diskusi	o	tom,	jak	organizovat	skupinovou	práci,	a	každý	
bude	 hned	 cítit,	 že	 má	 ve	 skupině	 své	 důležité	 místo.	 Na	 tomto	 místě	 začíná	 cvičení	
v	tom,	 jak	 podávat	 dobré	 návrhy	 a	 vznášet	 argumenty,	 protože	 každý	 návrh	 je	
obohacením	společné	práce	skupiny.	
Jiná	věc,	na	kterou	je	třeba	upozornit,	je	vynášení	příliš	kategorických	soudů.	Některý	

člen	skupiny	například	řekne:	..Koukám	že	Petr	zase	šikanuje	Jirku.“	To	okamžitě	vyvolá	
konflikt	 dalších	 dvou	 až	 tří	 členů	 skupiny.	 A	 naruší	 to	 rovnováhu	 ve	 skupině,	 protože	
jako	hlavní	 zásada	platí,	 že	každý	má	právo	hovořit.	podávat	návrhy.	a	 že	 jedna	osoba	
není	povolána	k	tomu,	aby	hodnotila	zbytek	skupiny.	
Třetí	 situace	 může	 nastat,	 když	 se	 účastnící	 zaplétají	 hlouběji	 a	 hlouběji	 do	

dohadování	a	zapomínají	na	dané	téma.	Někdo	začne	ostatní	vyzývat,	aby	pracovali.	Ten,	
kdo	 to	 navrhne,	 se	 s	 největší	 pravděpodobností	 stane	 terčem	 nadávek	 ostatních.	 To	
přiměje	jiného,	který	má	sklon	být	vůdcem,	aby	řekl	něco	jako	„Ty	o	tom	nerozhoduješ!“.	
A	atmosféra	ve	skupině	se	brzy	pokazí.	 Je	důležité	vypěstovat	si	zdravou	sebekritiku	a	
naučit	se	přijímat	konstruktivní	kritiku	od	ostatních,	aniž	bychom	se	vzájemně	uráželi	-	
naší	hlavní	snahou	je	přece	udělat	práci	co	nejlépe	a	co	nejrychleji.	
Účastníci	 by	 se	 měli	 také	 zamyslet,	 jak	 vyřešit	 problém,	 že	 stále	 mluví	 jeden	 člen	

skupiny.	Pokud	se	pro	tuto	oblast	nestanoví	pravidlo	(například	že	jedna	osoba	si	nesmí	
vzít	slovo	dříve,	než	se	po	ní	dostali	ke	slovu	tři	nebo	čtyři	další),	potom	bude	nesnadně	
zasáhnout	 a	 zastavit	 proud	 výmluvnosti	 někoho,	 kdo	 zrovna	 může	 být	 váš	 nejlepší	
kamarád	nebo	koho	obdivujete.	Ale	je	třeba	to	udělat,	protože	skupinová	práce	není	pole	
působnosti	pro	jednoho	člověka,	který	se	rád	poslouchá.	
A	 ještě	 jedna	nutná	 věc:	 stanovit	 si	 způsob,	 jak	být	v	kontaktu	s	učitelem	a	ostatními	

skupinami.	Důležité	je,	aby	skupina	dobře	porozuměla	úkolu,	aby	na	něj	měla	dostatečný	
čas.	Je	užitečné	sledovat,	 jaké	problémy	mají	ostatní	skupiny	a	informovat	je	o	skupině	
vlastní.	
Mohou	 se	 vyměňovat	 dobré	 nápady.	 Skupiny	 mají	 také	 právo	 protestovat	 nebo	

vyjednávat	s	učitelem	a	klást	mu	kritické	otázky.	
Po	 tomto	 úvodu	 rozdá	 učitel	 papíry	 s	 několika	 otázkami,	 které	 skupinám	pomohou	

vytvořit	si	vlastní	pravidla	spolupráce.	
• Jak	zajistíte,	aby	se	každý	aktivně	účastnil?	
• Jak	předejdete	tomu,	aby	stále	mluvil	jeden	člověk?	
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• Jak	zajistíte,	aby	se	dobrá,	konstruktivní	kritika	přijímala	přátelsky?	
• Jak	 zajistíte,	 že	 se	 skupina	 bude	 držet	 tématu?	 Že	 bude	 pracovat	 a	 ne	 se	 jen	

bavit?	
• Jak	dohlédnete	na	to,	abyste	se	drželi	rozvrhu	práce	a	skončili	včas?	
• Jak	budete	 spolupracovat	 s	ostatními	 skupinami?	 Jsou	 to	vaši	 konkurenti	nebo	

kolegové?	
• Jakým	způsobem	budete	využívat	učitele?	Co	od	něj	očekáváte?	
	
Skupiny	mají	za	úkol	vymyslet	pravidla.	Napíší	je	na	plakát	a	vyvěsí	poblíž	místa,	kde	

sedí,	 aby	 na	 něj	 stále	 viděli.	 Podporujeme	 zde	 fantazii	 a	 humor,	 ale	 pravidla	musí	 být	
jasná	a	stručná,	aby	se	dobře	pamatovala.	
Skupiny	mohou	strávit	pár	minut	hlasitým	čtením	pravidel	a	diskusí	o	nich,	 	protože	

tím	se	učí	jeden	od	druhého.	Je	dobré,	když	při	tom	všem	panuje	dobrá	nálada.	
Přestávka.	Důležité	 je	nezapomenout	při	 této	práci	na	přestávky.	Mohou	 se	vyhlásit	

po	delších	etapách	práce,	zvláště	po	společných	diskusích	ve	velké	skupině.	Účastníci	tak	
mohou	využít	volný	čas	k	přemýšlení	o	tom	právě	vyslechli	od	ostatních.	

4. Práce s tématem (část 1) 
Nyní	budou	skupiny	po	dobu	45	minut	pracovat	podle	 svých	plánů.	Důležité	 je,	 aby	

učitel	 stanovil	přesný	čas	dokončení,	protože	všichni	musí	být	na	konci	 této	části	 zpět	
v	místnosti,	aby	obdrželi	další	instrukce.	
Účastníci	se	dozvědí,	že	učitel	bude	nějakou	dobu	sedět	u	každé	ze	skupin,		prohlížet	

si	 její	 materiály	 a	 všímat	 si	 pracovní	 atmosféry	 ve	 skupině.	 Bude	 také	 individuálně	
hovořit	s	některými	účastníky.	
O	této	práci	se	potom	nemluví	ve	velké	skupině.	

5. Reflexe 
Učitel	pak	skupinám	řekne,	že	nyní	budou	mít	něco	jako	je	ve	sportu	přerušení	hry	–	

bude	to	chvilka,	kdy	mají	všichni	čas	na	reflexi	o	tom,	co	dělají.	Položí	si	tu	dvě	otázky:	
• Co	vlastně	děláme?	
• K	čemu	se	snažíme	dojít?	
Znamená	 to,	 že	o	následnících	10	minut	nebudou	pracovat	na	 tématu,	 ale	pokusí	 se	

zjistit,	jestli	jsou	na	správné	stopě.	
Poté,	co	o	tom	proběhne	asi	desetiminutová	diskuse,	učitel	žáky	přeruší	a	řekne	jim,	

že	 pracují-li	 ve	 skupinách,	 měli	 by	 si	 takový	 čas	 vyhradit	 dvakrát	 až	 třikrát	 denně,	
protože	je	někdy	užitečné	se	zastavit	a	podívat	se	na	vlastní	práci	z	odstupu.	Na	tomto	
místě	 učitel	 navrhne,	 aby	 skupiny	 zapracovaly	 reflexi	 do	 svých	 časových	 rozvrhů	
několikrát	za	den	tam,	kde	se	to	nejlépe	hodí.	
Učitel	 může	 také	 navrhnout,	 aby	 jeden	 člen	 z	 každé	 skupiny	 krátce	 poreferoval	 o	

jakém	hlavním	problému	se	při	reflexi	diskutovalo.	Všichni	tak	získají	představit	o	tom,	
o	jakých	problémech	lze	v	tomto	vyhrazeném	čase	hovořit.	

6. Práce s tématem (část 2) 
Skupiny	pokračují	v	práci	po	dobu	dalších	45	minut.	
Poté	 je	 učitel,	 aby	 shrnuli	 dosud	 vykonanou	 práci.	 mají	 15	 minut	 na	 to,	 aby	 věc	

prodiskutovali	a	zapsali	na	plakát.	Skupiny	vyvěsí	plakáty	na	zeď	poblíž	svých	stolu,	aby	
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si	 je	 ostatní	 mohli	 prohlédnout	 a	 pochopit,	 k	jak	 odlišným	 výsledkům	 mohou	 různé	
skupiny	dojít.	Nevynášejí	se	o	tom	však	žádné	komentáře.	
Učitel	 	vysvětlí,	k	čemu	jsou	taková	shrnutí	užitečná:	pomáhají	skupině	zjistit,	zda	 je	

na	 správné	 cestě.	 Také	 to	 napomáhá	 ujasnit	 si	 kroky,	 které	 je	 třeba	 ještě	 podniknout	
k	dosažení	konečného	cíle.	
Učitel	 navrhne,	 aby	 se	 taková	 shrnutí	 (jednou	 až	 třikrát	 během	 celého	 procesu)	

naplánovala	a	zanesla	do	rozvrhu	a	aby	se	pro	každou	fázi	ustanovil	jeden	člen	skupiny,	
který	bude	dělat	průběžně	poznámky.	Ty	pak	shrnutí	velmi	usnadní.	
Učitel	 se	 také	 zeptá.	 jestli	 si	 skupiny	 naplánovaly	nejprve	 je	 třeba	 vyhradit	 čas	 na	

diskusi	 o	 tom,	 jakým	 způsobem	 bude	 skupina	 prezentovat	 svoje	 závěry	 (formou	
proslovu	 nebo	 písemné	 práce,	 magnetofonové	 nahrávky,	 nastudování	 hry,	
videozáznamu	apod.)	a	poté	čas	na	provedení	shrnutí.	Je-li	potřeba,	vyhradí	se	5	minut	
na	skupinovou	diskusi	o	tomto	bodu.	

7. Reflexe 
Shrnutím	 se	 právě	 zhodnotila	 dosavadní	 práce.	 Nyní	 mají	 účastníci	 za	 úkol	

prodiskutovat	ve	svých	skupinách:	
• jak	se	jim	daří	spolupracovat	
• jak	se	k	sobě	vzájemně	chovají	
• jestli	je	práce	ve	skupině	baví	
• jestli	mají	dobrý	kontakt	s	ostatními	skupinami	
• jestli	jsou	spokojeni	s	pomocí,	kterou	jim	poskytuje	učitel.	
	
Teď	se	členové	skupin	mohou	vrátit	a	podívat	se	na	pravidla	spolupráce,	která	sami	

vytvořili.	Mohou	si	ověřit,	zda	je	v	procesu	práce	skutečně	používají.	
Skupiny	o	tom	čtvrt	hodiny	diskutují	a	potom	zapíší	tři	hlavní	závěry.	
Přečtou	je	nahlas	a	případně	okomentují.	
Učitel	 vždy	 podporuje	 	 diskuse	 mezi	 skupinami,	 pokud	 nějaké	 vzniknou.	 Také	 se	

k	navozeným	 tématům	vyjadřuje.	Vůbec	nejlepší	 však	 je,	 když	 skupinám	pomáhá	dojit	
k	závěrům	 	 pomocí	 vhodně	 volených	 otázek.	 Je	 důležité,	 aby	 se	 neobjevoval,	 pokud	
účastníci	vysloví	kritiku	jeho	osoby,	ale	připustil	možnost	zlepšení	spolupráce.	Pomáhá	
také	účastníkům	pochopit,	že	přední	a	nejdůležitější	je	jejich	vlastní	práce.	
Při	každé	vhodně	příležitosti	by	měl	učitel	zdůrazňovat	význam	soudržnosti	a	pohody	

při	 spolupráci,	 protože	 skupinová	 práce	 by	 také	 měla	 být	 i	 zábavnou,	 příjemnou	
činností.	 Také	 žáky	 vedeme	 k	 hezkému	 chování,	 dobrému	 vyjadřování	 a	 spolupráci	
s	ostatními.	

8. Závěrečné poznámky učitele 
Učitel	nejprve	vyzve	skupiny,	aby	se	rozhlédly	a	zjistily,	jaký	mají	ve	svém	pracovním	

prostoru	 pořádek.	 Mají	 za	 úkol	 prodiskutovat,	 zda	 jim	 současný	 způsob	 uspořádání	
vyhovuje	nebo	je	naopak	ruší.	Poté	mají	najít	všechny	materiály,	které	mají	vypůjčené	od	
ostatních	 skupin,	 od	 učitele	 nebo	 odjinud	 (z	 knihovny	 apod.)	 Učitel	 je	 vyzve,	 aby	
materiály	vrátili,	a	upozorní	na	 to,	 jak	 je	důležité	se	o	 tyto	věci	starat,	pokud	chceme	 i	
v	budoucnu	dobře	spolupracovat.		
Učitel	 také	 řekne	 několik	 slov	 o	 tom,	 jakým	 způsobem	 budou	 skupiny	 prezentovat	

konečné	 výsledky	 své	 práce.	 Zmíní	 se	 o	 úctě	 k	práci	 ostatních.	 Také	 zdůrazní,	 že	
nejdůležitější	 je	proces.	Průběh	práce	 je	důležitější,	 než	 její	 výsledek.	 Skupinová	práce	
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nemá	 končit	 udělením	 známek,	 ale	 společnou	 diskusí	 o	 různých	 způsobech	 řešení	
zadaného	problému.	Žáci	se	vzájemně	dozvěděli	o	svých	názorech	a	mohou	proto	učinit	
společný	závěr	týkající	se	daného	tématu.	
Poté	učitel	připomene,	že	dnešní	program	sloužil	jako	cvičení.	Hodně	času	se	věnovalo	

diskusím	o	způsobech	práce	ve	skupinách.	a	nebylo	proto	možné	úplně	dokončit	práci	
s	tématem.	(Učitel	by	nikdy	neměl	míchat	dohromady	pořádání	výcvikového	programu	
o	 tom,	 jak	 spolupracovat,	 a	 hlubší	 zkoumání	 tématu	 -	 téma	 zde	 slouží	 pouze	 jako	
příklad.)	
Přesto	 se	 dnes	 žáci	 něco	naučili	 -	 příště	 již	 budou	 lepší	 v	 plánování	 a	 organizování,	

možná	 i	 ve	 spolupráci.	 Až	 se	 bude	 opět	 pracovat	 ve	 skupinách,	 budou	mít	 příležitost	
absolvovat	celý	proces	a	dojít	k	výsledku,	protože	se	 již	budou	moci	více	soustředit	na	
dané	téma.	Je	důležité,	aby	se	snažili	pamatovat	na	hlavní	zásady	skupinové	práce,	aby	
zkusili	využít	postupy,	které	si	v	tomto	cvičení	vyzkoušeli	-	to	všechno	až	do	té	doby,	než	
si	 na	 tento	 způsob	práce	úplně	 zvyknou.	Úlohou	učitele	 je	 posoudit,	 kdy	 je	 v	 průběhu	
práce	vhodné	upozornit	žáky	na	to,	co	a	jak	dělají.	
Toto	 jsou	 tedy	 dovednosti,	 ve	 kterých	 by	 se	 měl	 cvičit	 každý	 účastník	 skupinové	

práce:	
1. uspořádat	si	pracovní	prostor	tak,	aby	to	usnadnilo	práci	
2. diskutovat	o	daném	tématu	 sestavit	 seznam	činností	pro	práci	 ve	 skupině	 (CO)	a	

vytvořit	organizační	plán	včetně	časového	rozvrhu	(JAK)	
3. zajistit,	 aby	 skupina	 dobře	 spolupracovala,	 aby	 nikdo	 nedominoval	 na	 ostatními	

vyžadováním	něčeho,	rozkazováním	nebo	přílišným	mluvením	
4. zasáhnout,	když	je	to	pro	úspěch	práce	nutné	
5. používat	konstruktivní	kritiku	a	být	schopen	přijímat	kritiku	od	ostatních	
6. uvědomovat	si,	jaká	slova	požívá	při	práci	
7. projevit	úctu	k	názorům	a	práci	druhých		
8. mít	dobré	vztahy	k	ostatním	skupinám	a	udržovat	dobrou	spolupráci	s	učitelem	
9. být	zodpovědný	za	provedení	práce,	držet	se	tématu,	dodržovat	rozvrh	
10. zavádět	občasné	 reflexe,	 kdy	 lze	diskutovat	o	všem,	 co	 se	 týče	pracovního	 stylu	a	

spolupráce,	a	změnit	zbývající	plány,	je-li	to	potřeba	
11. shrnovat	průběžné	výsledky	a	pečlivě	pracovat	na	prezentaci	výsledku	konečného	
12. zachovávat	v	průběhu	procesu	pořádek	a	postarat	se	o	něj	i	po	dokončení	práce	
13. podporovat	soudržnost	a	snažit	se,	aby	byla	práce	pro	všechny	příjemná.	

11.	Hodnoceni	

Hodnocení	je	významnou	součástí	demokracie	ve	škole.	
Má-li	 mít	 hodnocení	 dobrý	 dopad	 na	 vzdělávání,	 mělo	 vždy	 probíhat	 ze	 čtyř	 úhlů	

pohledu:	
• Žákovské	hodnocení	učitelovy	práce	a	chování	ve	třídě	
• Žákovské	sebehodnocení.	Žáci	sami	hodnotí	to,	 jak	se	připravují	na	hodiny	a	 jak	

spolupracují	 ve	 třídě	 -	 nejen	 při	 skupinové	 práci,	 ale	 obecně	 při	 vytváření	 co	
nejlepšího	prostředí	pro	učení.	Tento	druh	hodnocení	se	příliš	často	nepoužívá,	
je	však	dobrou	příležitostí	k	vytváření	zodpovědného	přístupu	ve	zpětné	vazbě	
žáků	učiteli.	Protože	při	něm	si	žáci	uvědomí,	že	situace	ve	třídě	závisí	nejen	na	
učiteli,	ale	i	na	jejich	snažení.	
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• Učitelovo	 hodnocení	 výsledků	 žáků,	 jak	 se	 připravují	 a	 také	 jak	 jednotliví	 žáci	
přispívají	k	učební	atmosféře	ve	třídě.	

• Učitelovo	 sebehodnocení,	 kdy	 učitel	 hodnotí	 vlastní	 práci.	 To	 možná	 není	 nic	
nového,	protože	je	mnoho	učitelů	-	dobrých	učitelů	-	kteří	se	na	sebe	vždy	dívají	
kriticky.	Ale	je	důležité	zviditelnit	to	i	pro	žáky,	a	dělat	to	opravdově.	

	
Jestliže	 se	 hodnocení	 provádí	 ve	 všech	 těchto	 čtyřech	 oblastech,	 velmi	 se	 tím	mění	

charakter	 školní	 situace.	 Protože	 teď	 už	 to	 není	 jen	 hodnocení	 žáků	 učitelem.	 Je	 to	
společné	 hodnocení,	 prováděné	 oběma	 směry.	 V	 tom	 smyslu	 je	 hodnocení	 v	 morální	
rovnováze.	 A	 sebehodnocení	 k	 této	 rovnováze	 a	 odpovědnosti	 také	 přispívá.	 Ve	
skutečnosti	by	učitelé	a	žáci	měli	sebehodnocením	začít	a	„vyložit	karty	na	stul“.	Teprve	
potom	získávají	všichni	právo	hodnotit	ostatní.	

Co lze hodnotit? 
Dánský	 psycholog	 Sten	 Clod	 Poulsen	 se	 pokusil	 podívat	 se	 na	 hodnocení	 ze	 všech	

stránek.		
1. Prvním	bodem,	o	kterém	se	zmiňuje,	 je	zjistit	kvalitu	učebních	materiálů.	např.:	

Jsou	 učebnice	 moderní?	 Jsou	 příklady	 a	 materiály	 používané	 učitelem	 blízká	
prostředí	 žáka?	 Jde	 o	 pouhou	 teorii,	 nebo	 látka	 skutečně	 souvisí	 s	 dnešním	
světem?	 Vzdělávání	 je	 dnes	 pro	 budoucnost	 žáků	 a	 studentů	 důležitější	 než	
kdykoli	 předtím	 v	 historii.	 A	 žáci	 mají	 oprávněný	 nárok	 na	 to,	 aby	 obsah	
vzdělávacích	materiálů	byl	aktuální	a	pro	učení	relevantní.	

2. Druhým	 předmětem	 hodnocení	 je	 to,	 co	 se	 děje	 a	 vzniká	 během	 hodin,	 např.:	
Jakým	 způsobem	 učitel	 učí?	 Rozumějí	 žáci	 zadaným	 domácím	 úkolům?	 Jsou	
metody	 dostatečně	 různorodé	 -	 způsob	 vyjadřování,	 vysvětlování,	 využívání	
tabule,	práce	s	technickým	vybavením	jako	je	video,	apod.	Ale	stejně	tak	je	třeba	
hodnotit	kvalitu	toho,	co	produkují	žáci,	např.:	Když	mají	napsat	slohovou	práci	
nebo	splnit	skupinový	úkol	je	jejich	výkon	dostatečně	kvalitní?	Je	způsob,	jakým	
se	 učitel	 a	 žáci	 domluvili	 na	 plnění	 úkolů,	 dostatečně	 jasný	 a	 dobře	
propracovaný?	

3. Třetím	 bodem	 je	 podle	 Poulsena	 způsob	hodnocení	 žáků	učitelem.	 Může	 to	 být	
písemné	 či	 ústní	 zkoušení	 ve	 třídě	 nebo	 hodnocení	 výtvorů,	 které	 studenti	
nezávisle	zpracovali	písemnou	formou,	v	podobě	videozáznamu	aj.	Je	dostatečně	
jasná	zpětná	vazba,	kterou	učitel	poskytuje	žákům,	aby	se	z	ní	mohli	něco	naučit?	

4. Čtvrtou	částí	je	společný	dialog	o	tom,	co	se	učit,	o	celkové	náplni	během	určitého	
období,	 například	 jednoho	 školního	 roku,	 intenzívní	 dialog	 může	 mít	 velký	
význam,	 protože	 v	 něm	 žáci	mohou	 dojít	 k	 pocitu	 „Aha!“,	 kdy	 pochopí	 záměry	
učitele	a	možná	i	záměry	celkového	řádu	školy.	

5. Další	 otázkou,	 které	 Poulsen	 věnuje	 pozornost,	 je	 učitelova	 dovednost	
v	obměňování	 vlastních	 pedagogických	 postupů.	 Používá	 učitel	 více	 způsobů	
podávání	 informací,	 než	 jen	 výklad	 od	 tabule?	 Organizuje	 skupinovou	 práci,	
exkurze,	 projektové	 vyučování	 apod.?	 Dokáže	 se	 svými	 žáky	 vést	 průběžně	
dialog	o	tom,	jaký	způsob	učení	je	pro	ně	nejvhodnější?	

6. Šestý,	 velmi	 důležitý	 bod	 se	 týká	 kvality	 soudržnosti,	 mezilidských	 vztahů	 ve	
třídě.	 Žáci	 pochopitelně	 mohou	 zpochybňovat	 učitelovu	 schopnost	 vytvořit	 ve	
třídě	 pocit	 sounáležitosti.	 Ale	 i	 žáci	 jsou	 zodpovědní	 za	 to,	 aby	 ve	 třídě	 byla	
dobrá	 atmosféra.	 Jestliže	 se	 vzájemně	 napadají,	 pak	 tuto	 atmosféru	 poškozují.	
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Avšak	na	druhé	straně	pokud	učitel	ustavičně	káže	o	chování	a	kázni,	pokud	žáky	
zesměšňuje	apod.,	potom	to	může	být	on,	kdo	kazí	atmosféru	soudržnosti.	

7. Poulsen	 se	 dále	 zabývá	 výsledky	 vzdělávání	 a	 zodpovědnosti	 žáků	 v	 učení.	
Pokouší	 se	zjistit,	 zda	 se	 žáci	 skutečně	něco	učí,	 jestli	už	vědí,	 jak	 se	učit,	 jestli	
mají	 pocit,	 že	 učitel	 jim	 pomáhá	 postupně	 nalézt	 nejlepší	 způsoby	 učení	 a	
přípravy.	

8. Dalším	bodem	je	otázka,	kolik	učitel	získává	ze	svého	vyučování.	Často	vidíme,	jak	
je	tento	proces	důležitý.	Žáky	také	zajímá,	co	se	učitel	sám	z	jednotlivých	situací	
učí,	co	mu	v	poslední	době	přinesla	jejich	společná	práce	apod.	

9. Další	otázka	 se	 týká	 snahy	žáků	u	učitele	při	vyučování	a	přípravě	na	ně.	 Pokud	
chce	člověk	studovat	a	být	vzdělaný,	pak	musí	vědět,	že	je	nutné,	aby	se	aktivně	
účastnil,	dobře	se	připravoval,	choval	se	konstruktivně.	To	platí	 jak	pro	učitele,	
tak	 pro	 žáky	 a	 studenty.	 Záleží	 na	 tom,	 kolik	 času	 a	 energie	 jsou	 ochotni	 do	
procesu	vložit.	

10. Posledním	bodem	je	u	Poulsena	plánování,	a	to	jak	na	úrovni	každého	učitele,	tak	
na	vyšší	úrovni	školy	jako	instituce.	To	je	něco,	co	žáci	sami	nevidí,	na	co	možná	
nemají	dost	znalostí.	Ale	přesto	může	být	zajímavé	nechat	žáky	plánovat.	Mohou	
například	 sepsat,	 co	 se	 ve	 výuce	 dělo	 v	 uplynulém	měsíci	 a	 diskutovat	 o	 tom,	
proč	učitel	vybral	to	či	ono	téma.	To	pak	lze	porovnat	s	obecnějším	plánem	školy.	
Jiným	úhlem	pohledu	pak	může	být	zkoumání	celkového	plánu	školy	z	pohledu	
jedné	 třídy.	 Z	 toho	 mohou	 žáci	 zjistit,	 jak	 jejich	 škola	 podporuje	 vzdělávání	
učitelů	a	práci	žáků.	

	
V	každé	třídě,	která	sestává	ze	skupiny	žáků	a	jednoho	nebo	dvou	učitelů,	vzniká	něco,	

co	by	se	dalo	nazvat	specifickou	kulturou	tohoto	„vzdělávacího	společenství“.	Obyčejně	
má	tři	základní	vrstvy.	První	je	oficiální	vrstva,	která	souvisí	s	vyučováním	a	metodami	
hodnocení,	dohodnutými	a	možná	i	písemně	zpracovanými.	Další	vrstvou	je	soudržnost	
této	 skupiny,	 v	 níž	 nejdůležitější	 roli	 hraje	 způsob,	 jakým	 se	Věci	 provádějí.	 Patří	 sem	
například	to,	jestli	učitel	skutečně,	a	to	i	nevědomou	řečí	těla,	bere	žáky	vážně,	jestli	jeví	
skutečný	zájem	o	zpětnou	vazbu	z	jejich	strany.	Potom	je	tu	třetí	vrstva,	která	zahrnuje	
všechno,	 co	 probíhá	 mezi	 jednotlivými	 žáky	 nebo	 skupinkami:	 nevyslovené	 názory,	
všechny	ty	malé	a	větší	skupinky	a	party,	které	fungují	tak	říkajíc	soukromě.	
Pokud	 se	 chceme	 s	 metodami	 hodnocení	 ubírat	 po	 správné	 cestě,	 musíme	 brát	

všechny	tyto	tři	vrstvy	v	úvahu.	Je	pochopitelně	nesmírně	důležité	zjistit,	jaká	je	učební	
atmosféra,	kultura	 líčení,	 což	znamená	ptát	 se:	Mají	 ve	 třídě	podporu	ostatních	 ti	 žáci,	
kteří	 se	 chtějí	 něco	 naučit,	 nebo	 ti,	 kteří	 vyvolávají	 konflikty	 či	 protestují	 proti	
předmětům	 a	 učitelům?	 Má	 daná	 třída	 konstruktivní	 atmosféru	 pro	 učení,	 nebo	 má	
atmosféru	k	učení	nepříznivou?	
Všechny	tyto	aspekty,	o	kterých	se	Poulsen	zmiňuje,	se	pochopitelně	nedají	zhodnotit	

jedním	dotazníkem.	Někdy	může	být	vhodné	soustředit	se	na	mezilidské	vztahy,	příště	
třeba	věnovat	pozornost	obsahu	nebo	vyučovacím	metodám.	Jindy	je	například	dobré	si	
ověřit,	zda	je	vyučování	dostatečně	zajímavé.	Někdy	lze	kombinovat	dvě	nebo	tři	témata.	
Je	však	pokaždé	třeba	vědět,	co	chceme	hodnotit.	
Hodnocení	 by	 vždy	 mělo	 mít	 obsah	 a	 zisk.	 Hodnocení	 musí	 poskytovat	 viditelný	

výsledek.	Proto	bychom	si	také	měli	uvědomit	nejdůležitější	zásadu	hodnocení,	totiž	že	
je	 o	 něm	 potřeba	 vést	 otevřený,	 poctivý	 dialog	 s	 žáky.	 Stejně	 jako	 v	 ostatních	
demokratických	postupech	 -	 aktivním	setkání	 a	dílně	budoucnosti	 -	 se	 snažte	objasnit	
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žákům:	o	tomto	jsme	hovořili	a	bude	to	provedeno	způsobem,	který	nám	přinese	nějaké	
výsledky.	 Jinak	 žáky	 ztratíte,	 nebudou	 s	 vámi	 spolupracovat	 a	 hodnocení	 se	 stane	
neúčelnou	ztrátou	času.	
Je	 to	tak:	pokud	chce	učitel	skutečně	pomoci	žákům	i	sobě	vytvářet	kvalitní	život	ve	

škole,	je	při	hodnocení	nutné	zapojit	všechny	zmíněné	prvky.	

Proč by měl učitel provádět hodnocení své vlastní práce? 
Za	prvé,	učiteli	to	poskytuje	spoustu	informací	o	jeho	třídě	jeho	třídě,	o	 tom,	 jak	dobře	

žáci	 rozumějí	 látce,	 jak	 jsou	 motivováni.	 Dobrý	 učitel	 nemůže	 bez	 těchto	 informací	
existovat,	 protože	 nezajímá-li	 žáky	 vyučování	 nebo	 nerozumějí-li	 látce,	 potom	
neprobíhá	proces	učení.	A	neměli	bychom	zapomínat,	že	veškerá	naše	práce	je	tu	pro	ně,	
pro	naše	žáky	a	studenty.	
Za	druhé,	každý	učitel	má	rád	přehled	o	tom,	co	dělá.	Někdy	učitel	váhá,	jaká	učebnice	

nebo	metoda	je	pro	daný	účel	lepší.	Názory	žáků	mu	mohou	pomoci	rozhodovat	se,	volit	
nejvhodnější	nástroje,	mít	 vlastní	práci	pod	kontrolou.	Hodnocení	pomáhá	učiteli	znát	
lépe	sám	sebe,	dozvědět	se	něco	o	vlastním	stylu	vyučování.	Neboť	po	malém	vyškolení	
jsou	 žáci	 či	 studenti	 schopni	 dát	 učiteli	 jasné	 informace	 ohledně	 jeho	 předmětu,	 o	
způsobu,	jakým	je	informuje,	o	způsobu	jeho	vyučování.	Dovedou	říci,	zda	učitel	správně	
naplánoval	 poměr	 toho,	 co	musejí	 udělat	 sami	 (například	 čtení	 nebo	 zhlédnutí	 filmů),	
vůči	skupinové	práci,	výkladu	apod.	
Za	 třetí	 by	 měl	 učitel	 provádět	 hodnocení	 proto,	 že	 tím	 zapojuje	 žáky	 do	 procesu	

vzdělání	 	a	motivuje	je.	Řekněme,	 že	učitel	bude	hodnotit	každých	14	dní	 a	po	každém	
hodnocení	se	pokusí	ve	své	práci	něco	změnit	podle	 toho,	co	bylo	navrženo.	Žáci	si	ho	
budou	vážit	za	jeho	pracovitost	a	za	jeho	respekt	k	jejich	mínění.	I	když	se	učiteli	nebude	
vše	od	začátku	dařit,	žáci	mu	leccos	odpustí	a	budou	se	během	jeho	hodin	snažit	dobře	
pracovat.	

Jak to provést? 
Existují	 různé	 způsoby	 hodnocení.	 Žáci	 psát,	 kreslit	 nebo	 zaškrtávat	 v	předem	

připraveném	 dotazníku.	 Pro	 některé	 žaky,	 zvláště	 na	 začátku,	 nemusí	 byt	 psaní	
nejvhodnější	metodou,	protože	učitel	zná	jejich	rukopis.	Ale	mohou	psát	na	stroji	nebo	
na	počítači,	pokud	učitel	takovou	možnost	zajistí.	Po	dvou	až	třech	hodnoceních	se	žáci	
přestanou	 bát	 vyjadřovat	 své	 názory,	 protože	 zjistí,	 že	 učitel	 nepoužívá	 získává	
informace	proti	nim.	
Dalším	 způsobem	 je	 připravit	 speciální	 dotazník,	 kde	 se	 odpovědi	 zaškrtávají,	

zakroužkovávají	nebo	podtrhávají.	
Třetí	 metodou	 je	 kreslení.	 To	 se	 zvláště	 hodí	 pro	 mladší	 žáky,	 kteří	 ještě	 neumějí	

dobře	psát	nebo	by	nerozuměli	písemným	otázkám.	
Za	 malou	 chvíli	 uvedeme	 příklady	 různých	 způsobů	 hodnocení.	 Nejprve	 si	 ale	

řekneme	něco	k	otázce,	

Jak často hodnotit? 
Důležité	je,	aby	se	hodnocení	stalo	součásti	každodenního	života	ve	škole.	Učitel	by	se	

měl	 pokusit	 provést	 alespoň	 kratičké	 hodnocení	 jednou	 za	 týden	 nebo	 za	 14	 dní,	
vždycky	však	v	době,	kdy	dokončil	nějaký	úsek,	ze	kterého	si	žáci	mohli	něco	odnést	či	
zapamatovat.	
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Před	prováděním	hodnocení	nejprve	učitel	připomene	žákům,	co	budou	hodnotit.	Měl	
by	krátce	připomenout,	co	se	udělalo	v	období,	kterého	se	hodnocení	týká.	
Učitel	 však	 musí	 být	 tvůrčí,	 protože	 když	 bude	 neustále	 opakovat	 tentýž	 způsob	

hodnocení	nebo	tytéž	otázky,	brzy	se	to	pro	žáky	stane	nezajímavou	rutinou.	

Metody 
První	metodou,	 kterou	 zde	 popíšeme,	 je	 kreslení	 obličeje.	 Žáci	 dostanou	po	 jednom	

listu	papíru	a	mají	za	úkol	nakreslit	uprostřed	ovál,	který	by	připomínal	obličej.	Potom	
po	 stranách	 napíší	 písmena	 P	 a	 L	 označující	 pravou	 a	 levou	 stranu	 obličeje	 (viz	 obr.	
11.1).	 Menším	 dětem	 může	 učitel	 rozdat	 papíry	 s	 předem	 namalovaným	 oválem	 a	
písmeny.	
Poté,	 co	učitel	vysvětlí,	kterého	úseku	se	hodnocení	 týká,	začne	číst	otázky	(obr.	11.	

1).	Má-li	k	dispozici	zpětný	projektor,	je	pro	lepší	porozuměn	í	.vhodné	promítnout	tyto	
otázky	na	zeď.	
	
Obr.11.1	
	

	
	
Uši:	Jak	dobře	jsi	poslouchal?	(pravé	ucho)	
Stála	výuka	za	poslouchání?	(levé	ucho)	
Oči:	Jak	jsi	byl	spokojen	se	svým	chováním?	(pravé	oko)	
Jak	srozumitelné	pro	tebe	bylo	vyučování	(co	učitel	říkal,	ukazovat	aj.)?	(levé	oko)	
Ústa:	Jak	jsi	byl	spokojen	s	tím,	co	jsi	věděl	a	říkal?	
Nos:	Kolik	nového	jsi	„vyčenichal“	pro	své	další	vzdělání?	
Vlasy:	Jak	moc	se	ti	při	vyučování	„zježily	vlasy	na	hlavě“	zvědavostí	
(jak	moc	tě	vyučování	zaujalo)?	
	
Učitel	 by	 měl	 projít	 jednotlivé	 otázky	 a	 pokaždé	 počkat,	 až	 všichni	 žáci	 nakreslí	

k	danému	bodu	příslušnou	část	obličeje.	Například	řekne:	„Ted“	si	vezmeme	pravé	ucho,	
to	je	tohle	/ukáže/.	Jak	dobře	jste	poslouchali?	Jestli	jste	celou	dobu	pečlivě	poslouchali,	
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nakreslete	 veliké	 pravé	 ucho.	 Jestli	 jste	 neposlouchali	 vůbec	 nebo	 jen	 občas,	 tak	
nenakreslete	žádné	ucho,	nebo	jen	maličké."	
Když	žáci	nakreslí	obličeje,	vyvěsí	se	kresby	na	zeď	tak,	aby	na	ně	všichni	viděli.	
Necháme	žáky,	aby	si	obrázky	prohlédli,	zasmáli	se	a	pak	se	vrátíme	k	hodnocení.	Je	to	

hezká	metoda,	protože	diskuse	může	začít	hned.	V	tuto	chvíli	učitel	znovu	zopakuje,	co	
se	popisovalo	obrázkem	pravého	 ticha.	Všichni	 si	prohlédnou	kresby	pravého	 ticha	na	
jednotlivých	obrázcích	a	učitel	pak	řekne,	jak	se	mu	výsledek	jeví,	např.	„Všichni	docela	
pozorně	poslouchali,	ale	tu	a	tam	je	někdo,	kdo	neposlouchal	vůbec.	Zkusme	se	podívat	
dál,	třeba	se	jim	zdálo,	že	ta	výuka	za	poslouchání	nestála.“	Podívají	se	pak	společně	na	
kresby	levého	ucha.	
Když	 je	 z	 některých	 obrázků	 jasně	 patrné,	 že	 někteří	 žáci	 nebyli	 s	 vyučováním		

spokojeni,	učitel	řekne:	„Možná,	že	 jeden	z	vás	nebo	všichni	budou	chtít	říci,	co	nebylo	
tak	 docela	 v	 pořádku.	 Jestli	 to	 říct	 nechcete,	 nic	 se	 neděje,	 ale	 velmi	 by	mi	 pomohlo,	
kdybyste	vystoupili	 a	 řekli	 svůj	názor.	Nemusíte	 se	bát,	 že	bych	se	zlobil	nebo	někoho	
potrestal,	protože	z	toho	se	všichni	můžeme	poučit."	
Učitel	takto	může	obrázky	projít	podle	jednotlivých	otázek	a	zeptat	se	některých,	kteří	

byli	velmi	spokojeni,	a	 jiných,	kteří	vyjádřili	nespokojenost.	 Je	však	rozhodující,	aby	se	
toto	 všechno	 odehrávalo	 v	 přátelské	 atmosféře.	 Dobré	 je,	 když	 tuto	 činnost	 provází	 i	
smích.	 Učitel	 by	měl	 vytvořit	 tak	 dobrou	 atmosféru,	 aby	 žáci	 hovořili	 stále	 otevřeněji.	
Musí	 být	 schopen	 nerozzlobit	 se	 ani	 tehdy,	 když	 řeknou	 něco	 neslušného.	 A	 další	
důležitá	věc:	neměl	by	se	s	žáky	přít.	Ptá	se,	pouze	klade	otázky.	Má	neustále	na	paměti,	
že	 se	 jedná	 o	 cvičení	 na	 to.	 jak	 žáky	 zapojit	 do	 procesu	 jejich	 vlastního	 vzdělávání.	
Zároveň	je	to	příležitost	
pro	něj	samého,	aby	se	něco	dozvěděl.	
Podívejme	 se	 nyní	 na	 další	 dva	 příklady	 (obr.	 11.2,	 11.3).	 Když	 žákům	 rozdáte	

podobný	dotazník,	přečtěte	jim	v	úplnosti	v	něm	stojí.	Dejte	jim	přesné	instrukce,	jak	ho	
vyplnit,	 a	 zeptejte	 se,	 jestli	 všemu	 rozumějí.	 Ať	 začnou	 psát	 teprve	 tehdy,	 až	 všichni	
potvrdí,		vědí,	co	mají	dělat.	Řekněte	jim,	že	se	nemají	podepisovat,	a	informujte	je,	že	po	
dokončení	opustíte	na	jednu	až	dvě	minuty	místnost	a	oni	položí	své	dotazníky	na	stůl,	
takže	se	nebude	vědět,	kdo	co	psal.	
Je	 jasné,	 že	 v	 tomto	 případě	 nelze	 říci	 žákům	 hned,	 rozhodně	 ne	 tentýž	 den,	 jak	

hodnocení	 dopadlo.	 Při	 této	 formě	hodnocení	 si	 učitel	musí	 vzít	 dotazníky	 domů	 a	 na	
čistý	 list	 papíru	 zaznamenat	 hlavní	 postřehy	 žáků	 k	 jednotlivým	 otázkám.	 Např.:	
ohledně	 prvního	 bodu	 bylo	 s	 výukou	 15	 velmi	 spokojeno,	 3	 víceméně	 spokojeni	 a	 4	
velmi	nespokojeni.	Pak	učitel	vybere	několik	příkladů	toho,	co	žáci	napsali,	a	zaznamená	
je	v	jejich	přesném	znění,	bez	jakéhokoli	vylepšování.	
	
Další	den	učitel	ve	třídě	projde	jednotlivé	body	dotazníku	a	řekne	žákům,	kolik	bylo	u	

které	otázky	spokojeno	apod.,	s	uvedením	příkladů	toho,	co	bylo	napsáno.	A	potom	opět	
začne	klást	spoustu	otázek:	„Mohli	by	někteří,	kdo	například	napsali,	že	nebyli	s	výukou	
spokojeni,	říci,	co	by	se	mohlo	zlepšit?	Zkuste	mi	říct	nějaké	návrhy	na	zlepšení	a	 já	se	
vás	 potom	 možná	 zeptám	 na	 další	 podrobnosti.“	 Tímto	 způsobem	 se	 žáci	 postupně	
začnou	více	a	více	zajímat	o	proces	učení,	protože	při	každém	takovém	hodnocení	pocítí,	
že	se	věci	dají	změnit,	a	to	pro	ně	má	ohromný	význam.	Znovu	však	pamatujte	na	to,	že	
učitel	se	nemá	začít	obhajovat	 a	 říkat	 „To	 jsem	udělal	proto,	že...“	atd.	Při	hodnocení	 to	
nemá	žádný	význam.	Důležité	jsou	pouze	otázky	a	vlastní	diskuse	žáků.	
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Obr.	1	1.2	
1. Jak	se	ti	vyučování	celkově	líbí?	
2. Jak	hodnotíš	své	dosavadní	vlastní	výkony?	
3. Jak	jsi	spokojen	s	výkonem	učitele?	
4. Co	bylo	obzvláště	dobré?	
5. Co	bylo	obzvláště	špatné?	
6. Je	něco,	co	by	se	mohlo	změnit?	
7. Jak	se	ti	líbí	uspořádání	naší	třídy?	
8. Další	věci,	o	kterých	bys	rád	napsal:	
	
Obr.	11.3	
	
Tabulka	hodnocení	
Odpověz	podle	vlastního	názoru.	Udělej	na	čáře	značku	tak,	aby	přesně	vyjadřovala	tvůj	

postoj.	
	
1.	Jak	se	ti	líbí	vyučování?	
	
málo	 středně	 velmi	
	 	 	 	 	 	
	
2.	Naučil	ses	něco	
nic		 něco	 hodně	
	 	 	 	 	 	
	
3.	Jak	důležité	to	bylo?	
nedůležité	 docela	důležité	 velmi	důležité	
	 	 	 	 	 	
	
4.	Byl	jsi	aktivní?	
ne	 trochu	 ano,	velmi	
	 	 	 	 	 	
	
5.	Jak	pracoval	učitel?	
špatně	 středně	 skvěle	
	 	 	 	 	 	
	
6.	Byla	výuka	zajímavá?	
vůbec	ne	 někdy	 pořád	
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7.	Co	bylo	pro	tebe	nejdůležitější?	
	
8.	Co	bylo	pro	tebe	méně	důležité?	
	
9.	Co	ti	pomohlo	lépe	věcí	pochopit?	
	
10.	Co	ti	bránilo	v	porozumění?	
	
11.	Co	bys	navrhoval	pro	zlepšení	vyučování?	
	
12.	Jiné	poznámky:	

	 	



	 70	

Pro	rodiče!!!	

12.	Nedělitelný	trojúhelník	

V	 podstatě	 není	 správné:	 vzít	 rodiče	 na	 návštěvy	 školy,	 kde	 jsou	 jejich	 děti	 žáky,	 a	
vyzývat	 je	 ke	 spolupráci.	 Oni	 sami	 by	 se	měli	 považovat	 za	 akcionáře	 firmy	 „Škola“	 a	
podílet	se	proto	na	rozhodování	o	základním	vzdělávání	ve	své	zemi.	A	jejich	spolupráce	
by	měla	začít	šest	let	předtím,	než	jejich	děti	vůbec	vstoupí	do	školy.	
Když	 se	 dítě	 narodí,	 mělo	 by	 od	místní	 školy	 dostat	 pohlednici	 s	 textem:	 „Vítej	 do	

světa!	Ani	nevíš,	jaké	máš	štěstí,	že	ses	narodil	právě	v	téhle	zemi,	abys	na	téhle	planetě	
vykročil	do	života	co	nejlépe,	zveme	tvé	rodiče	na	schůzku	do	školy	dne	...........	 ..	v	l9.00	
hod.“	
Rodiče	platí	daně	jsou	tudíž	součástí	každé	investice	ve	své	zemi,	a	proto	mají	právo	a	

povinnost	zasahovat.	Spolupráce	mezi	školou	a	rodinou	je	celoživotní	záležitost,	v	jejímž	
centru	je	dítě.	
Nejlepší	 spolupráce	 mezi	 školou	 a	 rodiči	 bývá	 většinou	 v	 prvních	 školních	 letech	

dítěte.	 Než	 však	 tento	 počáteční	 zájem	 vyprchá,	 měla	 by	 se	 tato	 spolupráce	 stát	
samozřejmostí.	 Jinak	 může	 uváznout	 uprostřed	 cesty.	 Je	 nesmírně	 důležité	 zajistit	
dostatek	činnosti	právě	v	období,	kdy	jsou	děti	nejaktivnější,	cítí	stále	větší	nezávislost	a	
rozvíjejí	 se	 v	nejrůznějších	 oblastech.	 Rodiče	 mají	 právo	 sledovat,	 zda	 škola	 v	 tomto	
období	 zajišťuje	 dostatek	 různorodých	 aktivit	 -	 sportovní	 činnosti,	 kroužky,	 výlety,	
exkurze	apod.	
Rodiče	 jsou	ohromným	zdrojem	nejrůznějších	dovedností,	 znalostí	 a	 zkušeností.	 Lze	 je	

využít	ve	škole	jako	experty,	kteří	mohou	o	určitých	tématech	vyprávět	nebo	vysvětlit	je	
lépe	než	učitel.	Mohou	brát	děti	 na	 svá	pracoviště,	 hovořit	 o	 svém	zaměstnání	 a	 dělat	
mnoho	dalších	věcí.	Ale	i	rodiče	je	třeba	vzdělávat.	V	některých	zemích	školy	organizují	
povinné	 zubní	 prohlídky	 ještě	 před	 vstupem	 dětí	 do	 školy.	 Rada	 školy	 by	 měla	
v	předstihu	 několika	 let	 začít	 podobným	 způsobem	 pracovat	 s	 rodiči,	 aby	 se	 předešlo	
„kazům“	ve	výchově	dětí.	
Škola	by	měla	mimo	 jiné	povzbuzovat	 rodiče	k	 tomu,	aby	dítěti	poskytovali	 zvláštní	

péči	 tak,	 jako	 by	mu	 říkali:	 „Vítej	 do	 rodiny,	 jsme	 rádi,	 že	máme	 dalšího	 pomocníka.“	
Máme	tím	na	mysli,	že	rodiče	by	od	samého	počátku	měli	dítě	vést	k	nějaké	práci.	Měli	
by	ho	naučit	pracovat	a	dělat	nejrůznější	věci.	Skutečnost	je	totiž	taková,	že	mnohé	dětí	
nejsou	zvyklé	mít	povinnosti	a	zodpovědnost.	Nejsou	k	tomu	vedeny.	Proto	dnes	vídáme	
v	 prvních	 třídách	 děti	 na	 různém	 stupni	 sociálního	 vývoje,	 v	 rozpětí,	 které	 odpovídá	
věku	od	čtyř	do	devíti	 let.	Někteří	rodiče	dnes	zapomínají	na	moudrost	svých	babiček:	
„Kdo	pracuje,	učí	se.“	
Uvádíme	nyní	několik	námětů	pro	spolupráci	školy	a	rodičů.	

S cílem a porozuměním 
Systém	 nazvaný	 ..s	 cílem	 a	 porozuměním“	 („Mal	 og	Med“)	 se	 v	 Dánsku	 používá	 od	

1.	do	10.	 roku	 školní	docházky	 jako	 způsob	hodnocení	 a	následných	 rozhovorů	o	 tom,	
jak	probíhá	 školní	 život	dítěte.	 Tento	 systém	 je	 založen	na	mnohaletých	 zkušenostech	
řady	 učitelů.	 Vznikl	 při	 Pedagogickém	 experimentálním	 centru	 (Statens	 Paedagogiske	
Forsogscentre)	v	Dánsku.	
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Zákon	 o	 základním	 vzdělání	 v	 Dánsku	 říká,	 že	 „žáci	 a	 rodiče	 musí	 být	 pravidelně	
informováni	o	tom,	co	si	žáci	z	pohledu	školy	osvojili	z	vyučování.“	Rodiče	jsou	tradičně	
informováni	o	úspěchu	svých	dětí	těmito	způsoby:	
	
0.-5.	ročník:	 osobní	pohovory	
6.	ročník:	 písemně	v	březnu	a	červnu	
7.-l0.	ročník:		písemně	v	listopadu,	březnu	a	červnu.	
	
Pokud	 se	 na	 tom	 škola	 a	 rodiče	 dohodnou,	 lze	 tyto	 oficiální	 zprávy	 nahradit	

systémem,	který	zde	podrobněji	uvádíme,	nebo	oba	způsoby	kombinovat.	
Zmíněný	 systém	 se	používá	 jednou	nebo	dvakrát	 do	 roka	 jako	nástroj	 dialogu	mezi	

žáky,	rodiči	a	učiteli.	Jeho	cílem	není	zaměřit	se	jen	na	samotnou	školní	práci,	ale	také	na	
plnění	 záměrů	 základní	 školy	 pokud	 jde	 o	 zodpovědnost,	 podíl	 na	 rozhodování,	
sebedůvěru,	soustředění,	soudržnost	apod.	Znamená	to,	že	proběhne	zevrubný	rozhovor	
o	učení	i	o	životě.	
Je	 třeba	 zdůraznit,	 že	 jednotliví	 učitelé	 si	 mohou	 tuto	 metodu	 přizpůsobit	 daným	

žákům	a	třídám,	vlastním	potřebám,	zvyklostem	školy,	přání	rodičů	apod.	
Předtím,	než	se	systém	začne	používat	ve	 třídě,	musí	žáci	a	rodiče	dostat	příležitost	

seznámit	 se	 s	 ním	a	pochopit,	 co	 bude	 takový	 způsob	hodnocení	obnášet.	O	 oblastech,	
které	by	se	měly	hodnotit,	musí	žáci,	učitelé	i	rodiče	nejprve	hovořit,	aby	všichni	shodně	
chápali	užívané	pojmy,	jako	je	„samostatnost“,	„zájem“,	„aktivita“	apod.	
Následující	 ukázky	 (12.1	 u	 12.2)	 obsahují	 tabulky	 pro	 hodnocení	 mladších	 žáků.	

Vyplňují	je	společně	rodiče	s	žákem.	Druhou	kopii	vyplní	třídní	učitel	spolu	s	ostatními	
učiteli	vyučujícími	v	dané	třídě.	
V	9.	a	10.	ročníku	se	u	žáků	hodnotí	určité	dovednosti,	které	jsou	důležité	pro	práci	ve	

všech	 předmětech	 -	 uvádíme	 je	 v	 ukázce	 12.3.	 Žák	 nejprve	 dostane	 možnost	 vyplnit	
vlastní	 sebehodnocení	 v	 těchto	 oblastech,	 které	 si	 vezme	 domů	 a	 probere	 s	 rodiči.	
Rodiče	a	žáci	mají	právo	psát	k	hodnocení	poznámky	a	dotazy.	Druhou	kopii	hodnocení	
vyplní	učitelé,	kteří	v	dané	třídě	učí.	Podle	okolností	mohou	učitelé	vynechat	hodnocení	
v	jedné	 nebo	 více	 oblastech	 -	 mají	 možnost	 vyjádřit	 se	 k	 jednotlivým	 oblastem	
souvislejším	hodnocením	slovním.	
Je	 zvláště	 důležité,	 aby	 studenti	 rozuměli	 tomuto	 systému	 před	 tím,	 než	 ho	 začnou	

poprvé	používat.	K	tomu	slouží	list	s	instrukcemi,	nazvaný	„Žákovi“	(obr.	12.3).	
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Tab.	12.1	

Tabulka hodnocení 
Formulář	pro	0.	-	3.	třídu	
Vyplní	rodiče	spolu	se	žákem	a	přinesou	na	pohovor	
dne	......................	..	v	......................	..	hodin	
	

01.	Nikomu	se	neposmívám	 02.	Dávám	při	hodinách	pozor	
Poznámky	rodičů:	 Poznámky	rodičů:	
	 	
	 	
	 	
Poznámky	školy:	 Poznámky	školy:	
	 	
	 	
	 	
	
03.	Dělám	domácí	úkoly	 04.	Dovedu	si	hrát	a	pracovat	s	jinými	

dětmi	
Poznámky	rodičů:	 Poznámky	rodičů:	
	 	
	 	
	 	
Poznámky	školy:	 Poznámky	školy:	
	 	
	 	
	 	
	
05.	Ve	škole	pracuji	pečlivě	a	mám	ve	
svých	věcech	pořádek	

06.	Dovedu	pomáhat	ostatním	

Poznámky	rodičů:	 Poznámky	rodičů:	
	 	
	 	
	 	
Poznámky	školy:	 Poznámky	školy:	
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07.	Jsem	aktivní	 08.	Škola	mi	jde	a	cítím	se	v	ní	dobře	
Poznámky	rodičů:	 Poznámky	rodičů:	
	 	
	 	
	 	
Poznámky	školy:	 Poznámky	školy:	
	 	
	 	
	 	
	
09.	Když	chci	něco	říci,	vždy	se	přihlásím	 10.	Co	se	mi	daří:	
Poznámky	rodičů:	 Poznámky	rodičů:	
	 	
	 	
	 	
Poznámky	školy:	 Poznámky	školy:	
	 	
	 	
	 	
	
11.	Nejdou	mi	tyto	předměty	 12.	V	těchto	předmětech	bych	se	mohl(a)	

zlepšit	
Poznámky	rodičů:	 Poznámky	rodičů:	
	 	
	 	
	 	
Poznámky	školy:	 Poznámky	školy:	
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Tab.	12.2	

Tabulka hodnocení 
Formulář	pro	4.	-	7.	třídu	
Vyplní	rodiče	spolu	se	žákem	
	

01.	Chodím	do	školy	rád(a)	 02.	K	ostatním	se	chovám	slušně	a	
zodpovědně	

Poznámky	rodičů:	 Poznámky	rodičů:	
	 	
	 	
	 	
Poznámky	školy:	 Poznámky	školy:	
	 	
	 	
	 	
	
03.	Dovedu	při	hodinách	dávat	pozor	 04.	Pracuji	naplno	
Poznámky	rodičů:	 Poznámky	rodičů:	
	 	
	 	
	 	
Poznámky	školy:	 Poznámky	školy:	
	 	
	 	
	 	
	
05.	Umím	pracovat	s	ostatními	 06.	Dovedu	dobře	organizovat	a	vymýšlet	

nové	nápady	
Poznámky	rodičů:	 Poznámky	rodičů:	
	 	
	 	
	 	
Poznámky	školy:	 Poznámky	školy:	
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(Kopii	vyplní	třídní	učitel	spolu	s	ostatními	vyučujícími)	
	
07.	Dělám	domácí	úkoly	a	ve	svých	věcech	
mám	pořádek	

08.	Mám	dost	sebedůvěry	

Poznámky	rodičů:	 Poznámky	rodičů:	
	 	
	 	
	 	
Poznámky	školy:	 Poznámky	školy:	
	 	
	 	
	 	
	
09.	Dovedu	přijímat	kritiku	 10.	Dodržuji	smluvené	schůzky	a	chodím	

včas	
Poznámky	rodičů:	 Poznámky	rodičů:	
	 	
	 	
	 	
Poznámky	školy:	 Poznámky	školy:	
	 	
	 	
	 	
	
11.	Tyto	předměty	mi	jdou	dobře	 12.	V	těchto	předmětech	bych	se	mohl(a)	

zlepšit	
Poznámky	rodičů:	 Poznámky	rodičů:	
	 	
	 	
	 	
Poznámky	školy:	 Poznámky	školy:	
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Když	 je	 dokončen	 první	 krok	 hodnocení,	 sejdou	 se	 vyučující	 dané	 třídy	 a	 hovoří	 o	
současné	 situaci	 ve	 třídě,	 o	 pokroku	 jednotlivých	 žáků,	 o	 jakémkoli	 problému,	 který	
nastal	apod.	
Hovory	mezi	školou	a	rodiči	začínají	hodnocením	a	případnými	komentáři	či	dotazy.	

Po	hodnocení	následují	individuální	schůzky.	Žáci	společně	s	rodiči	přinesou	své	vlastní	
hodnocení	 a	 třídní	 učitel	 donese	 hodnocení	 ostatních	 vyučujících.	 Těchto	 hovorů	 se	
účastní	 žák,	 jeho	 rodiče,	 třídní	 učitel	 a	 popřípadě	 další	 učitelé.	 O	 hodnocení	 lze	 také	
hovořit	na	„otevřeném	setkání“	popsaném	dále.	
Cílem	 těchto	 hovorů	 je	 stanovit	 cíle	 do	 budoucna.	 Na	 základě	 pokroku	

zaznamenaného	v	daném	období	 stanoví	 společně	učitel,	 žák	a	 rodiče	nové	cíle	pokud	
jde	o	učební	látku,	chování	a	rozvoj	osobnosti	žáka.	

„Otevřené setkání" 
Rodiče	 obvykle	 chtějí	 o	 hodnocení	 hovořit	 na	 soukromých	 schůzkách,	 pouze	 za	

přítomnosti	 rodičů,	 třídního	 učitele	 a	 dítěte.	 Avšak	 čtyřikrát	 až	 pětkrát	 do	 roka	může	
škola	 také	uspořádat	 „otevřené	setkání“.	To	 je	méně	 formální	způsob	setkávání	učitele	
s	rodiči.	Může	probíhat	následujícím	způsobem.	
Všichni	učitelé	prvních	 čtyř	 ročníků	například	mohou	 sezvat	v	 jeden	večer	do	 školy	

všechny	rodiče	ze	svých	tříd.	Příště	jsou	zase	pozváni	rodiče	žáků	z	pátých	až	sedmých	
ročníků.	 Učitelé	 budou	 od	 18.00	 do	 22.00	 hodin	 přítomni	 ve	 škole.	 Připraví	 kávu	 a	
zákusky	a	rozesadí	se	na	příjemných	místech	v	prostorách	školy	tak,	aby	za	nimi	mohli	
rodiče	volně	přicházet.	
Někteří	rodiče	chtějí	mluvit	jen	s	jedním	nebo	dvěma	učiteli	a	pak	hned	odejdou,	jiní	

zůstanou	déle	a	promluví	si	se	všemi	vyučujícími	své	třídy.	Někteří	rodiče	mohou	přijít	
za	učitelem	jako	skupina,	například	když	mají	stejný	problém	nebo	prostě	proto,	že	se	
tak	cítí	bezpečněji.	
Celé	setkání	je	volné	a	otevřené.	Lze	diskutovat	o	čemkoli,	co	souvisí	s	životem	školy.	
Může	trvat	delší	dobu,	než	si	rodiče	zvyknou	přicházet	a	uvědomí	si,	že	škola	je	jejich	

a	ne	učitelů.	Učitelé	jsou	zaměstnáváni	rodiči.	Učitelé	nevlastní	školu	ani	děti.	To	je	hlavní	
myšlenka,	na	které	je	založena	„lidová	škola“2	v	Dánsku.	
	
Tab.	12.3	

Žákovi 

„ASPEKTY" TVOJÍ OSOBNOSTI VE TVÉM KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ VE 
ŠKOLE 
Jsou	určité	dovednosti	pro	školní	práci,	které	považujeme	za	důležité.	Ty	budeš	mít	za	

úkol	 zhodnotit	 v	 těchto	 dovednostech	 sám	 sebe.	 Tvé	 hodnocení	 spolu	 s	hodnocením	
tvých	učitelů	se	stane	základem	pro	společný	rozhovor.	
Jedná	se	o	věci,	které	známka	nemůže	vyjádřit.	Je	například	důležité,	abys:	
• měl	dobré	pracovní	návyky	
• cítil	zodpovědnost	za	svou	práci	
• zasloužil	si	důvěru	ostatních,	když	je	potřeba	se	dohodnout	

	

																																																								
2	Základní	škola	v	Dánsku	(1-10.	třída)	se	nazývá	folke	skole,	což	znamená	„lidová	škola“.	
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• byl	přesný	a	chodil	včas	
• měl	na	sebe	vysoké	nároky,	když	je	potřeba	udělat	kus	práce	
• byl	schopen	pracovat	samostatně	
• dokázal	rozumně	spolupracovat	s	ostatními.	
	
Když	 si	 pozorně	 přečteš	 následující	 popisy,	 porovnáš	 je	 s	 vlastními	 projevy	 a	

pohovoříš	 o	 nich	 se	 svými	 učiteli	 a	 rodiči.	možná	 se	 o	 sobě	 dozvíš	 něco	 nového,	 co	 ti	
pomůže	lépe	plánovat	práci	ve	škole	a	doma.	
Právě	proto	klademe	důraz	na	tvé	výsledky	v	těchto	oblastech.	Všichni	učitelé	se	však	

nebudou	moci	 vyjádřit	 ke	 všem	 dovednostem	 -	 záleží	 na	 tom,	 co	 vaše	 třída	 v	 daném	
předmětu	právě	dělala.	
Tento	 postup	 nám	 umožní	 podrobněji	 hovořit	 o	 tom,	 jak	 tě	 vidí	 tví	 učitelé	 a	 jak	 se	

vidíš	ty	sám,	pokud	jde	o	tvou	práci	ve	škole.	

POSTUP 
a) nejdřív	se	vyjádříš	k	uvedeným	dovednostem	ty	sám	
b) toto	 své	 hodnocení	můžeš	 vzít	 domů	a	 pohovořit	 si	 o	 své	 práci	 ve	 škole	 spolu	

s	rodiči.	Ty	i	rodiče	můžete	k	hodnocení	psát	poznámky	nebo	dotazy	
c) Učitelé	se	vyjádří	ke	stejným	dovednostem	
d) bude	se	konat	schůzka	učitelů,	na	které	všichni	vyučující	vaší	třídy	budou	podle	

tohoto	hodnocení	hovořit	o	celkové	situaci	ve	třídě	a	o	jednotlivých	žácích	
e) ty	 i	 rodiče	 budete	 pozváni	 k	 rozhovoru	 s	 třídním	 učitelem,	 kde	 se	 společně	

budete	hodnocením	zabývat.	
	
NĚKOLIK	DOVEDNOSTÍ,	KTERÉ	SE	TI	BUDOU	HODIT	
Až	si	přečteš	 tyto	 ideální	popisy,	bude	se	 ti	možná	zdát,	 že	 je	 těžké	se	 jim	vyrovnat.	

Uvědom	 si	 však,	 že	 to	 jsou	 cíle,	 které	 ti	 mohou	 pomoci	 nasměrovat	 tvou	 každodenní	
práci	tím	správným	směrem.	
Učitelé	 se	budou	vyjadřovat	 k	tomu,	 jak	 se	 jim	 tyto	dovednosti	 u	 tebe	 jeví	 a	 také	 ty	

sám	se	nad	nimi	zamyslíš.	Potom	můžeme	hovořit	o	tom,	do	jaké	míry	se	ti	podařilo	se	
těmto	cílům	přiblížit	a	co	musíš	ještě	udělat	pro	to,	abys	jich	dosáhl.	
1.	Samostatná	práce	
Pokračuješ	 v	 práci	 bez	 pomoci	 ostatních	 a	 když	 narazíš	 na	 potíže,	 pokoušíš	 se	 je	

vyřešit	 sám.	 Plníš	 uložené	 úkoly	 a	 řešíš	 problémy	 nezávisle	 a	 samostatně.	 Kritický	
ověřuješ	výsledky.	
2.	Soustředění	a	zaujetí	pro	práci	
Jsi	vždy	ponořen	do	práce	na	zadání	nebo	problému.	Dokážeš	soustředěně	pracovat,	

dokud	nenajdeš	uspokojivě	řešení.	Nenecháš	se	rušit	ničím,	co	by	tě	odvedlo	od	řešení	
úkolu.	
3.	Nápaditost	
Často	máš	nové	a	originální	nápady,	jak	vyřešit	zadanou	úlohu.	Rád	experimentuješ	a	

jsi	 ochoten	 vzdát	 se	 tradičních	 představ	 a	 návyků	 pro	 dosažení	 dobrého	 výsledku.	
Přispíváš	ke	společné	práci	vlastními	názory.	
4.	Zájem	
Projevuješ	 aktivitu	 a	 zájem	 o	 práci	 ve	 škole.	 Rozšiřuješ	 si	 obzory	 a	 rozvíjíš	 své	

dovednosti	ve	škole	i	mimo	školu.	Tvůj	zájem	se	projevuje	zvídavostí	a	otázkami.	
5.	Spolupráce	
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Tvůj	 postoj	 ke	 spolupráci	 se	 vyznačuje	 chápáním	 ostatních	 a	 zodpovědností.	 To	
znamená,	 že	 aktivně	 řešíš	 společné	 úkoly	 ve	 třídě	 nebo	 v	 malých	 skupinkách.	
Napomáháš	 dobrému	 průběhu	 práce	 ve	 skupině	 tím,	 že	 provádíš	 konkrétní	 úkoly,	
podáváš	návrhy	nebo	konstruktivní	kritiku.	
6.	Aktivita	
Aktivně	 se	 účastníš	 hodin.	 Po	 dokončení	 jednoho	 úkolu	 začneš	 z	 vlastní	 iniciativy	

pracovat	na	dalším.	Přemýšlíš	o	tom,	jak	by	nejlépe	mohla	vypadat	společná	práce	třídy,	
a	rád	pomáháš	ostatním	spolužákům.	
7.	Pečlivost	a	přesnost	
Jsi	zodpovědný	za	to,	že	
• chodíš	včas	na	hodiny,	schůzky	apod.	
• dodržuješ	uzavřené	dohody	
• vedeš	si	záznamy	o	plánech,	termínech	odevzdání	úkolů,	časech	schůzek	apod.	
8.	Nároky	na	sebe	sama	
Očekává	 se,	 že	 budeš	 dobře	 pracovat	 ve	 všech	 předmětech.	 To	 znamená,	 že	 plníš	

všechny	úkoly	nejlépe,	jak	umíš.	Je	vidět,	že	usiluješ	o	kvalitu	své	práce	během	procesu	i	
při	 odevzdávání	 konečného	 výsledku.	 Dokážeš	 realisticky	 zhodnotit	 vlastní	 snažení	 a	
nést	následky.	
9.	Tvůj	vztah	k	ostatním	
Máš	 kladný	 a	 příjemný	 přístup	 k	 lidem.	 Tvůj	 kontakt	 s	 ostatními	 se	 vyznačuje	

toleranci,	 zodpovědnosti	 a	 snahou	 v	 každé	 situaci	 co	 nejlépe	 komunikovat.	 Když	máš	
možnost,	snažíš	se	ovlivnit	vzájemné	jednání	druhých	lidí	tak,	aby	to	bylo	ku	prospěchu	
všech.	Usiluješ	o	porozumění	a	vyřešení	konfliktů.	

13.	Kurzy	pro	rodiče	

Jsme	přesvědčení,	že	každá	škola	by	ráda	měla	otevřený	a	pozitivní	vztah	s	rodiči.	
Všichni,	 kdo	 se	 ubírají	 tímto	 směrem,	 vědí,	 že	 proces	 vzdělávání	 je	 společnou	 prací	

učitelů	 a	 rodičů.	 Vědí,	 že	 kontakt	 s	 rodiči	 je	 nezbytný	 k	tomu,	 aby	 se	 schopnosti	
jednotlivých	žáků	mohly	rozvíjet	ve	školním	i	mimoškolním	životě.	Škola,	která	k	tomu	
směřuje,	 bude	 usilovat	 o	 smysluplný	 dialog	 s	 rodiči	 všech	 žáků	 a	 bude	 se	 snažit	 o	
vytváření	dobré	atmosféry	–	uvolněné,	přátelské	a	stimulující.	
Moderní	 škola	 ví,	 že	 komunikace	 mezi	 školou	 a	 domovem	 není	 jednosměrnou	

záležitostí,	jako	tomu	bylo	dříve,	kdy	všechno	přicházelo	ze	školy	jako	jakýsi	příkaz	pro	
rodiče	 a	 žáky.	 Dnešní	 učitelé	 se	 neobejdou	 bez	 podpory	 rodičů,	 bez	 spolupráce	 na	
nejrůznějších	úrovních	a	v	rozličných	oblastech,	ať	už	jsou	to	konzultace.	povzbuzování	
žáku	či	praktická	pomoc	v	organizačních	záležitostech	školy.	
Dnešní	učitel	není	dobrým	učitelem,	pokud	dobře	nezná	jednotlivé	žáky.	Informací	o	

nich	nemůže	mít	nikdy	dost	-	a	tyto	informace	přicházejí	právě	od	rodičů.	Každý	učitel	si	
musí	 najít	 takový	 způsob	 jednání	 s	rodiči,	 	 který	 ho	 nebude	 zatěžovat	 jako	 náročná	
práce,	ale	který	bude	pro	něj	i	pro	rodiče	příjemný.	Může	mít	formu	zajímavých	kurzů,		
akcí	či	rozhovorů.	Má-li	učitel	přehled	o	tom,	 jak	ta	či	ona	rodina	žije,	poskytuje	mu	to	
lepší	 možnost	 dobře	 a	 efektivně	 pracovat	 s	 jednotlivými	 žáky.	 Pokud	 spolu	 škola	 a	
rodina	komunikují.	snadno	se	odstraní	i	různá	nedorozumění.	
Když	učitel	dostane	novou	třídu,	je	jeho	úkolem	začít	usilovat	o	dobrou	komunikaci	a	

spolupráci	s	rodiči.	Ti	se	navzájem	neznají,	stejně	jako	neznají	učitele.	Nevědí	mnoho	o	
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požadavcích	 školy	 ani	 o	 záměrech	 učitele	 a	 jeho	 plánech.	 Proto	 je	 vhodné	 začít	 sérií	
schůzek,	které	se	stanou	základem	další	spolupráce.	
	
PROGRAM	PRO	RODIČOVSKÉ	KURSY	

První večer 
Písnička,	přivítání	
K	čemu	je	tento	kurz?	Pohled	na	program	čtyř	večerů	
Představování	
Rozdíly	mezi	jednotlivými	dětmi	při	vstupu	do	školy	
Přestávka	na	kávu	
Seznámení	se	jmény	ostatních	a	ještě	něco	navíc	
Plánování	času	(„20	věcí,	které	je	třeba	udělat“)	
Písnička	shrnutí	

Druhý večer 
Přivítání,	písnička	
Dozvídáme	se	jména	ostatních	a	něco	více	o	sobě	navzájem	
Plánování	času	(„kruhy	volného	času“)	
Přestávka	na	kávu	
Rodiče	jako	zdroj	pomoci,	zkušeností	a	informací	
Písnička	a	shrnutí	

Třetí večer 
Přivítání,	písnička	
Hra:	„Kludermor“	(Propletenec“)	
Dětské	strachy	a	Aktivní	naslouchání	
Srážení	
Přestávka	na	kávu	
Hra	„Na	vlka"	
Pozitivní	pozornost	
Písnička	a	shrnutí	

Čtvrtý večer 
Přivítání,	písnička	
Umíme	už	dobře	komunikovat?	(Cvičení)	
Životní	postoje	
Přestávka	na	kávu	
Tři	přání	pro	mé	dítě	
Podmínky	pro	dobrou	spolupráci	školy	a	rodiny	
Písnička	a	závěr	
	
Před	zahájením	každého	večera	vytvoří	učitel	příjemné	prostředí.	Dbá	na	to,	aby	se	od	

prvního	 okamžiku	 rodiče	 cítili	 uvolněně	 a	 aby	 ve	 třídě	 byla	 atmosféra	 beze	 strachu.	
Snaží	se,	aby	od	začátku	všichni	měli	pocit,		tato	setkání	mají	význam	a	že	právě	oni	jsou	
zde	jako	účastníci	důležití.	
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Učitel	 uspořádá	 lavice	 ve	 třídě	 tak,	 aby	 se	 sedělo	 v	 půlkruhu	 a	 aby	 zbyl	 prostor	 na	
případné	postavení	židlí	do	plného	kruhu.	Mělo	by	být	uklizeno	atd.	O	přestávce	by	měla	
být	k	dispozici	káva.	
K	 vytvoření	 dobré	 atmosféry	 je	 potřeba,	 aby	 se	 lidé	 znali.	 Proto	 program	 obsahuje	

dost	her,	při	kterých	mají	rodiče	příležitost	lépe	se	poznat.	

První večer 
Podívejme	 se	 nyní	 na	 program	prvního	 večera.	 Když	 všichni	 dorazí,	 učitel	 navrhne,	

aby	se	začalo	písničkou	a	poté	samozřejmě	všechny	přivítá	a	vysvětlí,	proč	se	tento	kurz	
pořádá	a	že	po	tomto	večeru	budou	následovat	další	tři.	Pak	proběhne	první	seznámení,	
kde	se	každý	jen	představí	jménem	a	řekne,	čím	se	zabývá.	Potom	učitel	seznámí	rodiče	
s	programem	prvního	večera.	
Později	se	bude	hrát	hra	se	jmény,	aby	se	lidé	lépe	poznali.	Nejprve	však	učitel	udělá	

něco	 velmi	 důležitého,	 a	 sice	 pohovoří	 krátce,	 ale	 velmi	 informativně	 o	 rozdílech	mezi	
jednotlivými	 dětmi	 při	 vstupu	 do	 školy.	 Může	 udělat	 dvě	 věci	 pro	 to,	 aby	 se	 rodičům	
rychle	otevřely	oči	a	ihned	situaci	pochopili.	
Přinese	 z	 domova	 různé	 druhy	 semínek	 a	 zrníček	 různých	 velikostí.	 Zapne	 zpětný	

projektor,	ukáže	na	něm	rodičům	tato	semínka	a	řekne	jim:	„Představte	si,	že	tohle	jsou	
vaše	děti.	Jsou	tu	se	všemi	možnostmi,	které	uvnitř	sebe	mají.	Některá	jsou	větší,	některá	
menší,	 některá	 mají	 spoustu	 vnitřní	 energie	 a	 jiná	 jsou	 drobnější,	 protože	 z	 různých	
důvodů	 neměla	 ideální	 půdu	 pro	 svůj	 růst.	 To	 obyčejně	 stačí	 k	 tomu,	 aby	 lidé	 začali	
přemýšlet	o	rozdílech	ve	skupině	dětí.	
Na	druhém	stole	má	učitel	spoustu	lahviček,	velkých	i	malých,	které	se	liší	také	šířkou	

hrdla.	 Dvě	 mají	 hrdla	 hodně	 rozšířená.	 Stejně	 jako	 se	 semínky	 učitel	 provede	 další	
ilustraci	 toho,	 co	 se	 děje	 s	 dětmi	 v	 první	 třídě.	 Vezme	 rozstřikovač,	 jímž	 lze	 pokrýt	
velkou	plochu,	 a	 celý	 jej	 vyprázdní	 nad	 všemi	 láhvemi.	 Potom	 rodiče	 vyzve,	 aby	přišli	
blíž	 a	 podívali	 se,	 že	 v	 některých	 lahvičkách	 je	 jen	 pár	 kapek,	 	 zatímco	 v	 jiných	 je	 i	
centimetr	vody.	Ve	dvou	láhvích	s	hrdly	rozšířenými	je	vody	nejvíc.	To	je	ilustrace	toho,	
co	 se	 děje,	 když	 učitel	 začne	 vyučovat.	 Některé	 děti	 mají	 lepší	 možnosti	 vstřebávat	
informace	a	učit	se	než	jiné,	a	to	
z	mnoha	 příčin.	 Jsou	mezi	 nimi	 často	 příčiny,	 které	mají	 původ	 v	 rodině	 -	 to	může	

učitel	otevřeně	říci.	
Když	 si	 o	 tom	 učitel	 s	 rodiči	 pohovoří,	 třeba	 i	 s	 uvedením	 dalších	 praktických	

příkladů,	 je	 vhodné	 vrátit	 se	 ke	 jménům.	Učitel	může	 uvést	 nejrůznější	 hry,	 které	 dají	
rodičům	příležitost	říci	něco	víc	o	sobě.	Jedna	možnost	je	postavit	se	do	kruhu	a	každý	
po	řadě	udělá	krok	doprostřed	a	řekne	o	sobě	něco	osobnějšího.	Tato	hra	probíhá	zcela	
volně.	Každý	může	také	říci,	jestli	chce	být	oslovován	křestním	jménem,	příjmením	nebo	
třeba	 přezdívkou.	 Hra	 jde	 po	 kruhu,	 ale	 účast	 v	 ní	 je	 dobrovolná.	 Těm,	 kdo	 o	 sobě	
hovořit	nechtějí,	položí	učitel	pár	otázek	později	v	soukromí.	

Plánování času 
Následuje	 přestávka	 na	 kávu	 a	 potom	 poslední	 bod	 večera,	 kterým	 je	 diskuse	 o	

„plánování	vlastního	času“.	Na	zahájení	učitel	vyzve	účastníky,	aby	si	každý	vzal	tužku	a	
papír	zkusil	napsat	20	věcí,	které	rád	dělá.	Když	všichni	napíšou	přibližně	20	věcí,	mají	
každou	zapsanou	položku	označit	písmeny:	
A	–	věci,	které	nic	nestojí	
B	-	věci,	které	děláte	nebo	můžete	dělat	s	druhými	lidmi	
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C	-	věci,	které	jste	dělali	za	posledních	14	dní	
D	-	věci,	které	děláte	spolu	se	svými	dítětem,	dětmi	
	
Smyslem	 tohoto	 cvičení	 je	 ukázat	 různorodé	 možnosti	 lidské	 bytosti	 -	 je	 to	 malý	

portrét	vaší	osobnosti.	Ale	dělá	se	to	také	proto,	abychom	se	zamysleli	nad	možnostmi	
našich	dětí.	Je	to	cvičení,	které	rodiče	upozorní	na	to,	jak	mnoho	nebo	jak	málo	činností	
dělají	společně	se	svými	dětmi.	
Učitel	výsledky	příliš	nekomentuje,	ale	 je	vhodné	vyvěsit	všechny	seznamy	na	zeď	a	

nechat	rodiče,	aby	si	je	četli	a	hovořili	mezi	sebou	i	s	učitelem.	Možná,	že	někteří	budou	
sami	od	sebe	chtít	říci	ostatním	něco	o	svých	zálibách.	Rodiče	při	tom	budou	zjišťovat,	
jak	se	od	sebe	navzájem	liší,	jak	různé	představy	mají	různí	lidé	o	využití	volného	času.	
Možná	si	z	toho	odnesou	něco	pro	sebe.	Možná	se	později	mezi	sebou	domluví	na	nějaké	
společně	 akci	 nebo	 na	 řešení	 společného	 problému,	 jako	 je	 třeba	 hledání	 vhodného	
místa	ke	sportování	o	víkendech	a	večerech.	
Je-li	 to	možné,	uzavřete	tento	hovor	diskusí	o	tom,	co	všechno	rodiče	dělají	spolu	se	

svými	 dětmi.	 Možná	 je	 napadne,	 co	 by	 se	 dalo	 dělat	 společně.	 Nebo	 se	 třeba	 dojde	
k	diskusi	 o	 tom,	 že	 jsou	 děti	 přetížené,	 když	 mají	 velké	 množství	 kroužků	 a	 činností,	
takže	jim	nemusí	zbývat	čas	na	učení.	
Vytvořené	 seznamy	 uschovejte,	 aby	 se	 podle	 potřeby	 mohly	 později	 opět	 vyvěsit,	

pokud	by	o	nich	chtěli	rodiče	někdy	znovu	hovořit.	
První	 večer	 skončí	 opět	 písničkou.	 Ale	 ještě	 předtím	 učitel	 shrne	 to,	 o	 čem	 se	

v	průběhu	 večera	 diskutovalo.	 Pokud	 by	 šla	 debata	 opravdu	 do	 hloubky,	 je	 	 možné	
promítnout	na	 zpětný	projektor	obrázek	znázorňující	 schéma	 „pyramidy	potřeb"	 (obr.	
13.	1)	vypracované	A.	H.	Maslowem.	
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Obr.	13.	1	
	

	
	

Druhý večer 
Druhý	večer	začne	také	písničkou.	Potom	se	znovu	v	půlkruhu	projdou	všechna	jména	

a	každý	navíc	řekne	jednu	věc,	ve	které	je	dobrý	(jestli	máte	čas,	mohou	to	být	dvě	věci)	
a	jednu	věc,	která	mu	naopak	nejde.	Slouží	to	opět	k	bližšímu	vzájemnému	poznání.	

Plánování času 
Prvním	bodem	dnešního	 večera	 bude	 pokračování	 tématu,	 o	 kterém	 se	 hovořilo	 na	

setkání	 předchozím,	 a	 sice	 plánování	 času.	 Učitel	 tentokrát	 začne	 konstatováním,	 že	
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osobní	 čas	 se	 dá	 rozdělit	 do	 tří	 kategorií:	 A	 -	 čas,	 který	 lze	 prodat,	 B	 -	 čas	 potřebný	
k	zabezpečování	a	C	-	čas,	který	můžeme	strávit	dle	vlastního	uvážení.	K	typu	A:	je	to	čas,	
který	 jsme	 prodali	 v	 souvislosti	 s	 prací	 -	 čas	 strávený	 v	 zaměstnání,	 cestou	 do	 práce,	
čekáním	 na	 autobus	 apod.	 Typ	 B	 je	 čas,	 který	 trávíme	 péčí	 o	 sebe:	 spánkem,	 jídlem,	
mytím,	 oblékáním	 a	 také	 péčí	 o	 ostatní	 -	 nákupy,	 opravováním	 věcí,	 uklízením	 apod.	
Typ	C	je	čas,	který	zůstává	volný,	
který	můžeme	strávit	podle	vlastních	představ.	Právě	o	této	kategorii	času	si	budeme	

dnes	večer	povídat.	
Učitel	rozdá	rodičům	po	listu	papíru.	Na	něm	je	nakreslený	kruh	a	všichni	dostanou	za	

úkol	zamyslet	se	nad	tím,	co	by	rádi	dělali	ve	svém	volném	čase.	Mají	pak	rozdělit	kruh	na	
„krajíce“	 tak,	 aby	 jeho	 rozdělení	 odpovídalo	 jejich	 neopravdovějším	 přáním.	 Jak	 by	 to	
vypadalo,	 kdybych	 měl	 skutečně	 příjemně	 využít	 volný	 čas?	 Činnosti	 mají	
charakterizovat	jen	krátce,	jedním	nebo	dvěma	slovy.		
Když	 všichni	 skončili	 dostanou	další	 list	 papíru,	 na	 kterém	 je	 také	namalován	kruh.	

Ten	mají	 opět	 rozdělit	 na	 části,	 tentokrát	 podle	 toho,	 jak	opravdu	 tráví	čas,	který	mají	
k	dispozici.	Je	dobré	používat	stejná	slova	a	spojení	jako	v	kruhu	prvním.	Ale	většinou	se	
budou	kruhy	velmi	lišit,	protože	přání	jsou	jedna	věc	a	realita	je	věc	druhá.	
Obvykle	se	pár	účastníků	ujme	slova	a	diskutuje	na	téma,	proč	tyto	rozdíly	existují.	A	

může	 následovat	 velmi	 zajímavá	 debata	 o	 tom,	 proč	 neproměňujeme	 svá	 přání	 ve	
skutečnost.	Ale	 lze	na	 tomto	místě	 také	hovořit	 o	 tom,	odkud	brát	 energii.	Máme	dny,	
kdy	nejsme	schopni	nic	dělat,	kdy	čas	je	zcela	nevyužit.	Ale	většina	z	nás	má	v	průběhu	
dne	 několik	 „dobrých“	 hodin.	 V	 takových	 dobrých	 hodinách	 cítíme,	 že	 nám	 přicházejí	
nápady	a	že	máme	spoustu	fantazie	a	odvahy;	máme	zkrátka	dostatek	pracovní	energie	
a	baví	nás	něco	dělat.	A	když	máme	úspěch	v	jedné	oblasti,	dává	nám	to	sílu	vypořádat	
se	i	s	dalšími	úkoly.	
Ale	mezi	lidmi	jsou	v	tomto	ohledu	rozdíly.	Věci,	které	jednoho	člověka	naplní	energií,	

mohou	v	 jiném	vyvolávat	obavy.	To	 je	skutečnost	a	 je	 třeba	 ji	akceptovat	Někdo	čerpá	
energii	jenom	z	toho,	že	pracuje	sám,	jiným	to	jde	lépe	ve	skupině	více	lidí.	A	to	je	věc,	na	
kterou	si	každý	musí	přijít	sám:	v	jakých	situacích	právě	já	získávání	energii?	Je	důležité	
si	 to	 uvědomit.	 A	 také	 to,	 jak	 můžeme	 tuto	 energii	 využít,	 abychom	 pomáhali	 svým	
dětem.	
K	rozproudění	diskuse	položíme	rodičům	dvě	otázky:	
• Co	vám	říkají	nakreslené	kruhy	o	tom,	jak	právě	teď	žijete?	
• Odkud	berete	energii?	
• Další	téma,	o	kterém	se	bude	tento	večer	hovořit,	je		

Rodiče jako zdroj informací, zkušeností a podpory. 
Samozřejmě	může	být	Velmi	 těžké	naučit	 rodiče,	 aby	spolupracovali	 jak	mezi	 sebou	

navzájem,	tak	i	se	školou.	Existují	však	různé	způsoby	jak	je	dovést	k	pochopení	toho,	že	
jsou	pro	tuto	spolupráci	užiteční	a	důležití.	
Ve	skupině	rodičů	se	pochopitelně	vyskytnou	nejrůznější	profese,	nejrozličnější	druhy	

povolání.	Někdo	 je	 lékař,	 jiný	 zemědělec,	 další	 prodává	 noviny.	Někdo	 vlastní	 obchod,	
jiní	pracují	v	továrně	a	další	jsou	zaměstnanci	státu	nebo	obce.	
Dalším	skrytým	zdrojem	v	 takové	 skupině	 jsou	různé	dovednosti.	Někdo	se	 zajímá	o	

zvířata,	 jiný	 zahrádkaří,	 další	 třeba	 vede	 skautský	 oddíl	 a	 někteří	 se	 věnují	 různým	
druhům	sportu.	Třetím	zdrojem	ve	skupině	rodičů	je	to,	co	se	samo	ukáže	při	společných	
rozhovorech,	 totiž	 že	 jde	 o	 velmi	 různé	 typy	 lidí.	 Jeden,	 který	 se	 často	 chlubí,	 jiný	 je	
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zamlklý,	další	se	hned	pro	všechno	nadchne.	Možná	máte	ve	třídě	dobrého	vypravěče	a	
někoho,	kdo	je	velice	společenský.	A	budete	si	postupně	uvědomovat,	s	kým	byste	si	rádi	
povídali	více,	koho	si	vážíte	a	které	z	těchto	užitečných	skrytých	zdrojů	by	bylo	možné	
pro	třídu	využít.	
Podívejme	se	na	dva	jednoduché	příklady	toho,	jak	lze	využít	zdroje	skryté	v	rodičovské	

skupině.	 	 Řekněme,	 že	 někdo	 z	 rodičů	 pracuje	 v	 zemědělském	družstvu.	 Tento	 tatínek	
(nebo	maminka)	může	vzít	třídu	řekněme	čtyřikrát	do	roka	-	na	jaře,	v	létě,	na	podzim	a	
v	 zimě	 -	 na	 pole	 a	 na	 statek,	 ukázat	 jim,	 jako	 činnosti	 zde	 v	 jednotlivých	 obdobích	
probíhají	 a	 vysvětlit,	 jak	 se	 odtud	 věci	 dostávají	 do	 obchodů	 a	 k	 lidem.	 Někdy	 může	
zatelefonovat	 a	pozvat	 třídu	na	návštěvu	při	nějaké	 zvláštní	příležitosti,	 třeba	když	 se	
rodí	telátka.	Žáci	mohou	třeba	i	den	nebo	dva	na	statku	pomáhat,	aby	získali	představu	
taková	práce	obnáší.	
Další	 příklad:	 některý	 rodič	 vede	 skautský	 oddíl.	 Může	 škole	 pomoci	 zorganizovat	

tábory	nebo	výlety,	 třeba	 také	vícekrát	do	roka	 -jednou	v	zimě	a	 jednou	když	 je	 teplo.	
Může	 děti	 učit	 stavět	 lodičky,	 ukázat	 jim,	 jak	 vařit	 na	 ohni,	 jak	 přežít	 v	 zimě	 ve	 volné	
přírodě	 apod.	 Třeba	 může	 i	 vést	 nějaký	 odpolední	 kroužek,	 například	 rybaření,	
horolezení	apod.	Tímto	způsobem	pomáhá	učiteli	s	činnostmi	pro	volný	čas.	
Nejobtížnější	 je	 využít	 třetí	 typ	 skrytých	 zdrojů,	 a	 sice	 rozdíly	 v	 povahách.	 Jako	

zkušený	učitel	poznáte,	se	kterými	rodiči	můžete	spolupracovat,	když	ve	třídě	vzniknou	
vážnější	problémy,	 se	kterými	 lze	diskutovat	a	získat	od	nich	radu	nebo	pomoc.	Tento	
typ	zdrojů	lze	využít	k	vytváření	společenské	sítě	mezi	rodiči.	Je	to	síť,	která	by	se	také	
dala	nazvat	rodičovským	společenstvím.	V	 takové	 skupině	 se	obvykle	vyskytnou	 rodiče,	
kteří	skvěle	spolupracují,	a	pak	takoví,	kteří	s	tím	mají	velké	potíže.	Může	se	jednat	třeba	
o	svobodné	matky	a	otce.	Ale	když	se	ve	skupině	 intenzivně	o	věcech	hovoří,	ukáže	se	
kteří	 lidé	mají	podobné	problémy.	Je	vhodné	při	diskusích	občas	upozornit	na	to,	že	se	
věci	dají	dělat	společně.	
Řekněme,	 že	některé	dítě	 ve	 třídě	má	narozeniny	 a	 chtělo	by	 je	 oslavit.	 Výborné	 je,	

pokud	 se	 rodiče	 mezi	 sebou	 ve	 skupině	 natolik	 dobře	 znají,	 aby	 si	 dovedli	 navzájem	
zatelefonovat	 a	 pomoci	 s	 organizováním.	 Když	 se	 například	 děti	 chystají	 přijít	 na	
večírek,	dvě	maminky	zavolají	mamince	oslavenkyně,	jestli	k	nim	jejich	děti	mohou	přijít	
rovnou	po	škole,	protože	to	mají	domů	daleko.	Na	oplátku	mohou	nabídnout,	že	příště	
odvezou	 její	 holčičku	 autem,	 až	 se	 bude	 konat	 jiná	 akce	 na	 okraji	města.	 Takto	 si	 lze	
vzájemně	 vypomáhat.	 Lze	 si	 ale	 také	 představit	 třeba	 situaci,	 že	 ve	 třídě	 jsou	 dvě	
maminky,	které	mají	stejný	problém,	třeba	jak	najít	vhodné	činnosti	pro	děti	v	době,	kdy	
ony	ještě	musejí	být	v	práci.	Mohou	si	navzájem	účinně	pomáhat	sdílením	nápadů,	stejně	
jako	získat	pomoc	 i	od	ostatních	rodičů.	To	 jsou	 jen	dva	příklady	praktické	spolupráce	
školy	a	rodiny.	
Na	konci	večera	by	měl	učitel	zdůraznit,	jak	důležité	je	zahájit	takovou	spolupráci	a	že	

to	není	vůbec	obtížné.	Možná	by	měl	krátce	pohovořit	i	o	tom,	jak	mohou	spolupracovat	
nejen	 rodiče	 mezi	 sebou,	 ale	 také	 škola	 a	 rodičovská	 skupina	 jako	 celek.	 Večer	 opět	
skončí	krátkým	shrnutím	a	písničkou.	

Třetí večer 
Opět	 se	 začne	 přivítáním	 a	 písničkou	 a	 pak	 se	 bude	 hrát	 hra.	 Nyní	 už	 rodiče	 znají	

vzájemně	svoje	jména	a	vědí	něco	víc	o	sobě,	díky	aktivitám	z	předchozích	večerů.	Dnes	
se	začne	hrou,	která	se	v	Dánsku	jmenuje	„Kluddermor“	(„Propletenec“).	
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„Kluddermor“	se	hraje	následujícím	způsobem.	Začíná	se	v	kruhu.	Vyzvete	všechny	až	
na	jednoho,	aby	zkřížili	ruce	před	tělem,	šli	doprostřed	a	našli	dvě	jiné	ruce.	Nejlepší	je,	
když	 každá	 z	 těchto	 rukou	 patří	 jinému	 člověku.	 Když	 každý	 chytl	 dvě	 další	 ruce,	
dovedete	 si	 představit,	 v	jakém	 jsou	 teď	 všichni	 obrovském	 klubku.	 Snaží	 se	 pak	 za	
pomoci	 jednoho,	 který	 se	 nezúčastnil,	 vymotat	 z	 propletence	 tak,	 aby	 skončili	 ve	
skupinkách	2	 -	3	 lidí,	držících	se	za	ruce.	Obvykle	 je	u	 toho	hodně	smíchu,	ale	dochází	
tím	také	k	žádoucímu	sblížení.	Můžete	tuto	hru	ještě	zkomplikovat	tím,	že	hráči	mají	při	
hledání	rukou	nebo	při	v	průběhu	celé	hry	zavřené	oči.	
Po	skončení	hry	uvedeme	témata	„Dětské	strachy“	a	„Aktivní	naslouchání“.	

Dětské strachy 
Všechny	děti	se	něčeho	bojí	a	všechny	mají	své	problémy.	Některé	se	bojí	hadů,	 jiné	

pavouků	 a	 další	 mají	 strach,	 že	 se	 tatínek	 s	 maminkou	 rozvedou	 nebo	 že	 na	 ně	 pod	
postelí	číhá	neznámé	zvíře.	Když	si	uděláte	seznam	věcí,	kterých	se	děti	bojí,	na	předním	
místě	seznamu	bude	obvykle	 figurovat	strach	z	války.	Ale	bude	 tam	 i	 strach,	 že	 rodiče	
přijdou	o	práci.	Často	děti	nedokážou	příčinu	strachu	vysvětlit.	Je	však	zřejmé,	že	se	tyto	
obavy	často	přenášejí	na	děti	z	rodičů.		
Ve	svém	každodenním	životě	se	děti	setkávají	s	mnoha	problémy.	Mají	třeba	problém	

s	kamarády	-	někdo	se	jim	posmívá	nebo	jim	ubližuje.	Nebo	nesmějí	dělat	něco,	co	si	moc	
přejí,	 protože	 jim	 v	 tom	 dospělí	 brání.	 Nebývá	 to	 tak,	 že	 by	 děti	 celý	 den	 chodily	 a	
přemýšlely,	z	čeho	mají	strach.	Je	však	skutečností,	že	některé	děti	se	tak	bojí,	že	tento	
strach	více	či	méně	ovlivňuje	 jejich	každodenní	život.	Velké	množství	dětských	strachů	
pochází	z	novin,	rádia	a	televize.	Vždyť	novináři	přicházejí	do	blízkého	styku	s	krutými	
věcmi	a	podávají	o	nich	zprávy	i	v	obrazech,	aby	o	události	nemohla	být	mýlka.	
Děti	dnes	mají	více	všeobecných	znalostí	než	dříve,	ale	to,	co	zažívají	a	co	vidí,	pochází	

většinou	z	druhé	ruky.	Od	doby,	kdy	byly	děti	nesmírně	aktivní,	když	byly	malé,	vidíme	
dnes	 posun	 k	 tomu,	 že	 děti	 se	 stávají	 pasivnějšími.	 Místo	 aby	 samy	 lezly	 na	 stromy,	
dívaly	 se	 do	 ptačích	 hnízd	 nebo	 pitvaly	 brouky	 a	 žáby,	 se	 raději	 dívají,	 co	 dělá	 někdo	
druhý.	
Velkou	část	dětského	času	zabírá	televize,	video	a	počítače,	a	proto	se	musejí	vyrovnat	

s	něčím,	co	by	se	dalo	nazvat	pasivní	bez/nocí.	Dětský	styl	života	lze	rozdělit	na	rovinu	
aktivní	 a	 pasivní.	Mezi	 těmito	 dvěma	 styly	 života	 se	 vytváří	 hradba,	 která	 vzniká	 tím,	
jakým	způsobem	dospělí	hovoří	s	dětmi.	Možnosti	dítěte	k	 jednání	 lze	snadno	potlačit.	
Místo	toho,	aby	dělaly	spoustu	věcí	a	hrály	si.	jsou	děti	nuceny	si	věci	představovat.	
Na	obrázku	(obr.	13.2)	vidíme	několik	příkladů	aktivního	a	pasivního	života.	Veškerý	

růst	a	vývoj	začíná	na	aktivní	straně.	Většina	dětí	na	této	aktivní	úrovni	žije.	Jenže	jsou	
bohužel	často	trestány,	když	něco	provedou,	zapomenou	nebo	otevřeně	dají	najevo	své	
pocity.	 Proto	 jsou	děti	 často	nuceny	k	 opatrnosti	 a	 učí	 se	 přizpůsobovat	 a	 poslouchat.	
V	tradiční	 škole	 je	 například	 důležité	 správně	 odpovídat.	 Musí	 se	 mlčet,	 tiše	 sedět	 a	
poslouchat,	 co	 říká	 učitel.	 Tak	 děti	 začínají	 žít	 na	 pasivní	 rovině.	 Místo	 aby	 daly	 své	
pocity	 najevo,	 vzpomenou	 si	 na	 dřívější	 zkušenost	 a	 začnou	 o	 svých	 pocitech	 pouze	
přemýšlet.	To	je	mnohem	bezpečnější.	
Takže	když	dítě	vyroste,	naučí	se	po	nějakém	čase	přemýšlet	o	věcech,	které	by	rádo	

dělalo,	místo	 aby	 je	 dělalo	 doopravdy	 -	 začne	 si	 představovat,	místo	 aby	 aktivně	 žilo.	
Dítě	zapomnělo,	jak	si	hrát,	a	místo	toho	vede	dlouhé	intelektuální	hovory.	
V	 životě	 jde	 vlastně	 o	 vyváženost	mezi	 těmito	 dvěma	 způsoby	 života.	 Potřebujeme	

obojí	 -	 přemýšlení	 i	 konání.	 Ale,	 ale,	 ale...	 Převážná	 část	 našeho	 vzdělání	 a	 výchovy	
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bohužel	probíhá	na	pasivní	úrovni.	Děti,	dalo	by	se	říci,	se	příliš	málo	„dotýkají	reality".	
A	to	je	škoda.	To	je	také	důvod,	proč	tyto	kurzy	zahrnují	tolik	her	a	dění,	protože	činnost	
okamžitě	proměňuje	atmosféru	ve	skupině,	nutí	lidi	žít	na	aktivní	úrovni.	
	
Obr.	13.2	
	

	
	
Avšak	bez	ohledu	na	to,	jak	malé	nebo	velké	jsou	dětské	problémy,	je	důležité	o	nich	

s	dětmi	 hovořit.	 Děti,	 které	 se	 při	 strachu	 chovají	 agresivně,	 snadno	 poznáme.	 Ale	
mnoho	dětí	obrací	své	strachy	dovnitř,	a	právě	pro	ně	je	rozhovor	velmi	důležitý.	Někdy	
je	 potřeba	 jít	 do	 detailů,	 i	 když	 se	 toho	 zprvu	 možná	 budeme	 trochu	 obávat.	 Jedna	
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důležitá	věc	nikdy	neříkejte	dětem,	že	není	čeho	se	bát.	Protože	skutečnost	je	taková,	že	
špatné	 věci	 se	 dějí.	 Nemůžete	 strach	 odstranit,	 ale	 můžete	 děti	 naučit,	 jak	 se	 s	 ním	
vyrovnat.	
Je	 snadné	 vyjmenovat	 příklady	 věcí,	 kterých	 se	 děti	 nejčastěji	 bojí,	 jak	 to	 ukázaly	

průzkumy	v	dánských	školách.	Na	předních	místech	seznamu	se	vždycky	objevuje:	
• že	dostanu	špatné	známky	
• že	na	sebe	tatínek	s	maminkou	budou	zlí	(„a	mě	nebude	nikdo	chtít“)	
• že	mi	bude	někdo	ubližovat	a	posmívat	se	
• že	bude	válka	
• že	budeme	chudí	
• že	se	na	mě	budou	rodiče	zlobit	
• že	se	budeme	muset	stěhovat	
• že	umřu	
• (v	poslední	době)	nezaměstnanost.	
	
Na	 tomto	místě	 je	 dobré	 se	 na	 chvíli	 zastavit	 a	 zeptat	 se,	 jestli	 by	 rodiče	 vymysleli	

příklady	drobných	příhod	z	každodenního	života,	kdy	za	nimi	děti	přišly,	že	se	něčeho	
bojí.	 Většinou	 to	 do	 debaty	 vnese	 velmi	 živý	 prvek.	 A	 učitel	 by	 na	 tomto	 místě	 měl	
otevřít	 i	 diskusi	 o	 tom,	 jak	 dospělí	 někdy	 využívají	 své	 tělesné	 i	 duševní	 převahy.	
Dospělý	má	k	dispozici	více	slov,	více	zkušeností,	líp	věcem	rozumí	a	dává	dítěti	pocítit,	
že	 „tady	 rozhoduju“.	 	 Malá	 debata	 o	 tomto	 problému	 je	 dobrým	 úvodem	 k	 dalšímu	
tématu,	kterým	je	

Aktivní naslouchání 
Tato	 část	 začne	 cvičením.	 Učitel	 rozdělí	 skupinu	 na	 poloviny.	 Skupina	 A	 odejde	

z	místnosti	 a	 tam	 obdrží	 instrukce.	 Skupina	 B	 zůstane	 v	 místnosti	 a	 dostanou	 tento	
pokyn:	 „Až	 se	 skupina	A	vrátí	do	místnosti,	 každý	z	vás	bude	někomu	z	nich	vyprávět	
nějakou	historku	asi	tři	minuty	dlouhou.	Může	to	být	něco	zábavného,	co	se	vám	stalo,	
zážitek	z	dovolené	nebo	něco	zajímavého,	co	jste	četli	nebo	slyšeli.“	
Skupina	A	dostane	za	dveřmi	 tuto	 instrukci:	 „Až	 se	vrátíte	do	místnosti,	posadíte	 se	

naproti	libovolnému	člověku	z	druhé	skupiny	a	on	vám	bude	něco	vyprávět.	Vy	budete	
zpočátku	 velmi	 pozorně	 poslouchat,	 asi	 tak	 minutu.	 Velmi	 intenzivně	 -	 budete	
přikyvovat,	 udržovat	 oční	 kontakt.	 drobnými	 poznámkami	 budete	 vypravěči	
přisvědčovat.	Ale	asi	po	minutě	 z	 této	 role	vypadnete	a	už	vás	příběh	nebude	zajímat.	
Budete	se	dívat	pokradmu	na	hodinky.	z	okna	nebo	na	ostatní.	Ale	nemělo	by	to	být	zase	
příliš	nápadné	-jenom	pozvolná	proměna,	jako	když	někdo	ztratí	zájem,	ale	snaží	se	být	
zdvořilý.	Ale	v	poslední	minutě	se	opět	vrátíte	k	příběhu	a	aktivnímu	naslouchání.	Pokud	
váš	partner	už	domluvil,	položte	mu	k	příběhu	pár	dotazů.“	
„Posluchači“	by	se	neměli	dívat	na	hodinky,	aby	přesně	dodrželi	čas.	Snaží	se	ho	 jen	

odhadnout.	 Proto	 učitel	 nemusí	 cvičení	 po	 třech	 minutách	 přerušit.	 Bude	 snadné	
pozorovat	dané	tři	fáze	cvičení:	Na	začátku	bude	ve	třídě	spousta	Veselého	ruchu,	potom	
se	skupina	zklidní	a	třetí	fáze	bude	opět	hlučnější.	
Když	se	skončí,	učitel	se	zeptá	několika	„vypravěčů“,	jak	se	jim	to	líbilo,	jak	se	cítili	při	

vyprávění,	jestli	se	jim	jejich	vlastní	příběh	zdál	zajímavý	nebo	ne.	
Potom	se	bude	diskutovat	následujícím:	
Jak	jste	se	cítili,	když	jste	vyprávěli	příběh	člověku,	který	
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a) velmi	bedlivě	naslouchal,	
b) neposlouchal	příliš	pozorně?	
Jaké	to	bylo,	když	jste	museli		
a) aktivně	naslouchat,	
b) neměli	poslouchat	příliš	pozorně?	
V	průběhu	diskuse	 sedí	 „vypravěč“	 a	 „posluchač“	 stále	 ještě	pohromadě,	 aby	dostali	

možnost	sdělit	své	dojmy	a	 také	spolu	promluvit	a	zbavit	se	případných	nepříjemných	
pocitů.	Později	jim	povíte	o	šesti	zásadách,	které	mohou	člověku	pomoci	stát	se	aktivním	
posluchačem	a	vytvořit	pozitivní	vztah	mezi	sebou	a	ostatními:	

• Zaměřte	se	na	toho,	kdo	mluví.	Musíte	se	na	něj	soustředit	a	udržovat	dobrý	oční	
kontakt.	

• Myslete	na	pocity,	kdo	mluví.	Musíte	 se	 snažit	 vcítit	 se	do	druhého	 a	 co	nejlépe	
mu	porozumět.	

• Snažte	se	rozpoznat	přátelské	a	nepřátelské	pocity.	 Když	 si	 budete	uvědomovat,	
co	druzí	prožívají,	oni	naopak	budou	cítit,	že	jim	rozumíte	a	budou	otevřenější	a	
uvolněnější.	

• Dejte	najevo,	 že	 chápete,	 co	 vám	druhý	 říká.	 Když	 posloucháte,	 je	 dobré	 čas	 od	
času	 si	 ověřit,	 že	 jste	pochopili,	 co	druhý	 chtěl	 říci.	Můžete	k	 tomu	použít	 věty	
„Chceš	 říct,	 	 „To	 znamená,	 že	 ...“	 apod.	Tím	 si	můžete	ověřit	 pocity,	 stejně	 jako	
obsah.	Obojí	je	stejně	důležité.	

• Buďte	 vybíravý	 posluchač.	 Když	 posloucháte,	 dostanou	 se	 k	 vám	 pochopitelně	
informace	 důležité	 i	 méně	 důležité.	 Ale	 jako	 posluchač	 musíte	 použít	 své	
dovednosti	 a	 city	 k	tomu,	 abyste	 oddělili	 významné	 informace	 od	
nevýznamných.	 To	 vyžaduje	 soustředěné	 poslouchání,	 pokud	 nemáte	 sejít	 se	
správné	cesty.	

• „Neškatulkujte“	 vypravěče.	 Jinak	 řečeno,	 slyšíme	 někdy	 to,	 co	 chceme	 slyšet.	
Všechno,	co	posloucháme,	prochází	filtrem,	který	jsme	si	během	života	vytvořili.	
Závisí	 na	 způsobu	 naší	 výchovy,	 na	 všem,	 co	 jsme	 dosud	 prožili.	 Když	
nasloucháme,	 musíme	 se	 snažit	 zapomenout	 na	 předem	 vytvořené	 názory.	
hodnoty	 a	 normy,	 abychom	 toho,	 kdo	 k	 nám	mluví,	 hned	 nezařadili	 do	 nějaké	
škatulky.	

	
Zejména	 rodiče	musejí	být	dobrými	posluchači,	 když	 jejich	děti	mají	problémy.	 Jako	

rodiče	 rychle	 vycítíme,	 kdy	 se	 dítě	 chová	 jinak	než	 obyčejně.	Dítě	 se	může	ponořit	 do	
sebe,	 chovat	 se	 podrážděně	 nebo	 agresivně	 reagovat,	 ale	 ve	 všech	 případech	 je	 nutně	
zjistit,	co	se	děje,	a	aktivně	naslouchat,	aby	se	problém	mohl	vyřešit.	Děti,	které	dostávají	
takovou	 pomoc	 při	 řešení	 svých	 problémů,	mají	 dobrou	 šanci	 být	 v	 pozdějším	 životě	
zdravé	 a	 vyrovnané.	 Naopak	 děti,	 které	 tuto	 pomoc	 nedostanou,	mohou	mít	 se	 svými	
pocity	potíže.	Když	aktivně	nasloucháte,	předáváte	ostatním	lidem	důležité	signály:	„Máš	
pro	mě	cenu.	Chci	ti	porozumět.“	

Srážení 
Mezi	dětmi	není	vhodné,	když	někdo	například	řekne:	„Tohle	se	mi	povedlo.“	„Myslím,	

že	 tyhle	džíny	mi	sluší".	Ostatní	děti	by	 totiž	rychle	došly	k	závěru,	že	se	chlubí	a	není	
sebekritický,	 nebo	 by	 mu	 záviděly.	 Kultura,	 ve	 které	 žijeme,	 nám	 nedovoluje	 hovořit	
příliš	otevřeně	o	sobě	samých,	o	svých	hodnotách	a	znalostech.	Když	se	o	to	pokusíme,	
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brzy	nás	někdo	začne	napadat	a	srážet	nás.	Žijeme	spíše	v	systému,	kde	nám	okolí	říká:	
„Nemysli	si,	že	jsi	někdo“,	„Nemyslí,	že	ti	něco	moc	dobře	jde“.	Ve	škole	i	později	v	životě	
se	vychovává	hlavně	pomocí	opravování	chyb	a	neúspěchů.	Tímto	nápravným	systémem	
nepřímo	říkáme	svým	žákům:	„Jsi	hloupý.“	„Nic	nevíš.“	„Pořád	zapomínáš“,	„Chováš	se	
neslušně.“	A	když	jednoho	dne	učitel	žáka	pochválí,	vrtá	žákovi	hlavou,	„Co	má	asi	za	

lubem?“	 To	 asi	 nebyl	 původní	 záměr	 tohoto	 systému	 -	 bohužel	 je	 to	 však	 jeho	
důsledkem.	
„Srážením“	se	myslí	slovo	,	věta,	výraz,	gesto	nebo	situace,	která	způsobí,	že	se	někdo	

cítí	méněcenný,	hloupý,	odmítnutý,	méně	důležitý	nebo	něco	podobného.	Výsledkem	je,	
že	lidé	mají	pocit	viny.	
Někdo	vás	může	srážet	za	to,	co	děláte,	nebo	za	to,	kdo	 jste	a	co	ztělesňujete.	Zde	 je	

vhodné	 zeptat	 se	 rodičů	 na	 příklady	 z	 jejich	 vlastní	 zkušenosti,	 z	 jejich	 dětství,	
každodenního	 života,	 pracoviště,	 jednání	 na	 institucích.	 Řekněte,	 že	 srážení	 může	
začínat	obraty	jako	„To	je	hloupý	nápad...“,	„I	blázen	by	pochopil,	že...“	„To	jsi	celý	ty...“,	
„Od	tebe	jsem	čekal	něco	chytřejšího“	„To	je	tedy	vrchol,	cos	udělal...“	apod.	To	jsou	dost	
jasné	 způsoby	 srážení,	 ale	 můžete	 vyzvat	 rodiče,	 aby	 zkusili	 vymyslet	 i	 specifičtější	
příklady	 jako	 je	 například	 vynechávání	 nebo	 ignorování	 někoho	 při	 hovoru,	 protože	
ignorování	je	skrytým	případem	srážení.	
Na	 konci	 diskuse	 se	 učitel	 může	 také	 zmínit	 o	 tom,	 jak	 často	 srážíme	 sami	 sebe.	

Děláme	to	například	odmítnutím	pochvaly	nebo	komplimenty:	Říkáme	třeba:	„Ale	ne,	to	
není	ani	moje	zásluha,	to	byla	jenom	náhoda.“	Srážíme	se	tím,	že	druhým	lidem	dáváme	
zásluhy	za	to,	co	jsme	ve	skutečnosti	udělali	sami.	Někdo	třeba	řekne:	„Ty	jsi	toho	udělal	
většími,	já	jsem	ti	jenom	tu	a	tam	pomáhala.	Sama	bych	to	nikdy	nedokázala.“	
Je	mnoho	dalších	způsobů,	jak	sami	sebe	srážíme:	
• neoceníme	se,	protože	máme	pocit,	že	si	to	nezasloužíme	
• obracíme	věci	často	proti	sobě,	protože	si	dost	neceníme	vlastní	pohody	
• odpovíme,	když	nás	někdo	osloví	„Hele,	ty	blázne...“	
• necháme	si	líbit	přezdívky	a	nadávky	jako	„piloun“,	„tlusťoch“	nebo	„prcek“	
• neoslovíme	druhé	lidi	nebo	se	vyhýbáme	setkání	s	nimi,	protože	si	myslíme,	že	jim	

nejsme	sympatičtí	nebo	se	nás	určitě	budou	stranit	
• myslíme	si,	že	když	o	nás	někdo	řekne	něco	hezkého,	dělá	to	jen	ze	zdvořilosti	
	
Tuto	část	můžeme	zakončit	skupinovou	debatou,	v	níž	se	proberou	otázky:	
• Jaký	vliv	má	na	nás	takové	srážení?	Jak	nám	škodí?	
• Jaké	 následky	 to	 na	 nás	 bude	mít,	 když	 akceptujeme	 příliš	mnoho	 podobného	

srážení?	
• Co	se	stane,	když	někoho	ostatní	neustále	srážejí?	
	
Po	 přestávce	 na	 kávu	 je	 čas	 na	 drobnou	 hru,	 která	 se	 jmenuje	 „Na	 vlka".	 Je	 velice	

jednoduchá.	Jeden,	dva	nebo	tři	hráči	jsou	vlci	a	snaží	se	chytit	některé	z	ostatních,	kteří	
potom	přejímají	 roli	 vlků.	 Vlk	 někoho	 chytí	 tak,	 že	 se	míčkem	nebo	 něčím	 podobným	
dotkne	 jeho	 hrudníku.	 Zachránit	 se	 oběť	může	 tím,	 že	 rychle	 obejme	 někoho	 dalšího.	
Může	tak	ale	setrvat	jen	3	vteřiny,	potom	musí	běžet	dál.	Pokud	tak	neučiní,	vlk	ji	může	
chytit.	 Když	 stojí	 pohromadě	 tři	 osoby,	 vlk	 může	 chytit	 jednu	 z	 nich	 podle	 vlastního	
výběru.	Cílem	hry	je	dotykem	při	hře	opět	prohloubit	sblížení	ve	skupině.	
Posledním	tématem	večera	bude:	
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Pozitivní pozornost 
Od	 raného	 dětství,	 pokud	 máme	 vyrůst	 ve	 zdravé	 jedince,	 máme	 všichni	 potřebu	

pozornosti	 a	 péče,	 která	 musí	 být	 uspokojována.	 Potřebujeme,	 aby	 nás	 někdo	 vzal,	
pochoval,	 objal,	 pohladil,	 mluvil	 s	 námi,	 políbil	 nás.	 Jen	 ten,	 kdo	 takovou	 pozornost	
dostává,	roste	a	vyvíjí	se	dobře.	
Ale	 jak	 čas	 plyne	 a	 my	 rosteme,	 dostáváme	 pozornosti	 čím	 dál	 tím	 méně,	 protože	

ostatní	si	začnou	myslet,	že	už	jsme	dost	staří	na	to,	abychom	o	sebe	pečovali	sami.	Ale	
není	to	pravda.	Bez	ohledu	na	to,	jak	je	člověk	starý,	potřebuje	pozornost	a	péči	druhých	
lidí,	má-li	se	rozvíjet	a	žít	spokojeným	životem.	
V	 dánské	 kultuře	 není	 zvykem	mít	 po	 7.	 -	 l0,	 roce	 života	 už	 příliš	mnoho	 fyzického	

kontaktu	 s	 ostatními.	 Takže	 když	 hovoříme	 o	 pozitivní	 pozornosti,	 máme	 na	 mysli	
především	uznání	slovy,	výrazem	obličeje	a	řečí	těla.	
Nejhorší,	 co	 se	může	 člověku	 stát,	 že	 nezíská	 uznání	 nebo	 je	 ignorován.	 Je	 to	 totéž,	

jako	 by	 mu	 říkali:	 „Za	 nic	 nestojíš,	 tvoje	 přítomnost	 nic	 neznamená,	 neexistuješ.“	 Je	
dokonce	 lepší	dostávat	negativní	pozornost	než	vůbec	 žádnou.	Všichni	 známe	někoho,	
kdo	 se	 chová	 nevhodně,	 protože	 tím	 způsobem	 získává	 pozornost.	 Někdo	 má	 raději,	
když	mu	ostatní	nadávají	a	křičí	na	něj,	než	když	ho	ignorují.	Většina	učitelů	tohle	ze	své	
praxe	zná.	
Pozitivní	 pozornost	 může	 člověk	 získat	 bud	 v	 souvislosti	 s	 nějakými	 skutky,	 které	

vykonal,	 nebo	 čistě	 za	 to,	 že	 je	 takový,	 jaký	 je.	 Nejlepší	 forma	 pozornosti	 -	 podmínka,	
kterou	potřebujeme	k	 růstu	 a	 rozvoji	 -je	 stejná	 jako	 ta,	 kterou	 jsme	potřebovali,	 když	
jsme	byli	malí:	pozornost	naplněná	péčí,	vřelosti	a	přijetím	za	to,	že	jsme	takoví,	jací	jsme.	
Z	toho	člověk	nevyroste	nikdy.	
Nyní	 se	 prostřednictvím	 cvičení	 pokusíme	 v	 rodičovské	 skupině	 naučit	 něco	 o	

pozitivní	pozornosti.	Každý	dostane	 list	papíru,	který	se	mu	přišpendlí	nebo	přilepí	na	
záda,	a	jeden	silnější	fix.	Každý	z	účastníků	napíše	ostatním	na	jejich	listy	několika	slovy	
něco	pozitivního,	čeho	si	u	nich	během	tří	společných	večerů	všiml.	Může	to	být	dojem,	
něco	 konkrétního,	 co	 daný	 člověk	 řekl	 či	 udělal,	 nebo	 třeba	 skrytý	 zdroj,	 o	 kterém	 si	
myslíme,	 že	 by	 mohl	 být	 přínosem.	 Jsou	 pouze	 dvě	 pravidla:	 a)	 musí	 to	 být	 něco	
pozitivního.	b)	musí	to	být	upřímné.	To	znamená	něco,	co	jste	si	doopravdy	mysleli	nebo	
cítili.	Každý	účastník	to	napíše	alespoň	dvěma	až	třem	dalším	lidem.	Nesmí	však	psát	na	
záda	nikomu,	kdo	už	má	napsáno	 tři	nebo	čtyři	komplimenty.	 Smyslem	 tohoto	 cvičení	
totiž	není	zjistit,	kdo	je	ve	skupině	nejoblíbenější.	
Když	je	cvičení	u	konce,	hráči	si	vzájemně	pomohou	sundat	listy	papíru	ze	zad.	Učitel	

vyzve	účastníky,	aby	na	 list	připsali	 ještě	 jednu	věc,	které	si	 sami	na	sobě	cení.	Potom	
požádá	několik	dobrovolníků,	aby	přečetli,	co	jim	ostatní	na	záda	napsali	a	co	napsali	oni	
sami.	Pak	se	může	diskutovat:	

• Jak	jste	se	cítili,	když	jste	poprvé	četli,	co	máte	na	papíře	napsáno?	
• Jak	jste	se	cítili,	když	jste	napsané	četli	nahlas	ostatním?	
• Bylo	snadné	napsat	o	sobě	něco	pozitivního?	
• Jaké	to	bylo,	psát	komplimenty	ostatním?	
Závěr	 se	 může	 udělat	 tím,	 že	 se	 pohovoří	 o	 tom,	 a)	 co	 jsme	 zjistili	 během	 tohoto	

cvičení?	b)	jak	můžeme	v	budoucnu	tuto	zkušenost	využít?	
Učitel	 může	 udělat	 ještě	 jednu	 věc	 navíc,	 a	 sice	 vyzvat	 rodiče,	 aby	 si	 napsali	 tři	

pozitivní,	upřímně	míněné	poznámky,	které	druhý	den	nebo	třeba	příští	neděli	mohou	
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říct	svým	dětem.	Tím	tedy	skončí	třetí	večer,	znovu	se	zazpívá	písnička	a	učitel	provede	
shrnutí,	

Čtvrtý večer 
Opět	 začneme	písničkou	a	přivítáním	a	potom	uvedeme	drobné	 cvičení,	 které	by	 se	

mohlo	jmenovat	„Umíme	už	dobře	komunikovat?“	Vždyť	jsme	dnes	spolu	čtvrtý	večer,	to	
znamená,	 že	 jsme	 společně	 strávili	 nejméně	 l0	 -	 12	 hodin.	 Rozdělíme	 se	 do	 dvojic	 a	
každá	dvojice	 si	 sedne	 zády	 k	 sobě.	 .leden	 z	 dvojice	 (A)	 dostane	 kus	 papíru	 a	 tužku	 a	
druhý	 (B)	 se	 dívá	 na	 zpětný	 projektor,	 kde	 je	 promítnuta	 zvláštní	 kresba	 (obr.	 13.3).	
Osoba	 (B)	 říká	 svému	 partnerovi,	 co	 má	 kreslit	 tak,	 aby	 vznikl	 stejný	 obrázek,	 např.	
„Nakresli	čáru...,	vodorovnou....	Teď	udělej	čáru	doleva,	pak	nahoru,	pak	doprava...“	Také	
říká	osobě	A	o	vzdálenostech:	„3	centimetry	doprava“,	„půl	centimetru	dolů“,	apod.	Snaží	
se,	aby	ten,	kdo	kreslí,	měl	obrázek	co	nejpřesnější.	Cvičení	nám	ukáže,	jak	dobře	spolu	
dokážeme	hovořit	a	jak	dobře	spolupracujeme.	
	
Obr.	13.3	
	

	
Hlavní	kapitola	dnešního	večera	se	jmenuje:	

Životní postoje 
Už	jsme	hovořili	o	srážení	a	o	pozitivní	pozornosti.	Ale	i	další	věci	jsou	důležité,	když	

děti	 vyrůstají,	 a	 sice	 naše	 obecné	 životní	 postoje,	 které	 se	 odrážejí	 ve	 všech	 našich	
činnostech	a	slovech.	Všechno,	co	jsme	od	narození	zažili,	se	ukládá	na	„diskem“	v	našem	
mozku.	 Je	proto	dobré	zamyslet	se	nad	tím,	co	s	dětmi	děláme,	když	vyrůstají.	Co	 jsme	
jim	řekli,	když	měly	nějaký	problém,	když	zažily	konflikt	 se	spolužáky,	když	se	nudily,	
když	byly	 rozhněvané?	 Jaké	postoje	 jsme	 jim	předávali?	 Sami	 sebe	 se	můžeme	zeptat:	
„Co	je	důležité,	když	mluvíme	o	postojích	k	životu?"	
Všichni	 rodiče	 společně	 se	 mohou	 pokusit	 vymyslet	 a	 na	 velký	 kus	 papíru	 napsat	

několik	faktorů,	které	v	životních	postojích	hrají	roli	-	přátelství,	vzdělání,	záliby,	vztahy	
v	rodině,	hospodaření	s	penězi	apod.	
Po	diskusi	učitel	promítne	rodičům	na	zpětném	projektoru	obrázek	s	názvem	„Hora“	

(obr.	 13.4).	 Kresba	 znázorňuje	 typické	 příklady	 odlišných	 životních	 postojů.	 Všichni	
účastníci	dostanou	2-3	 listy	papíru.	Mají	 se	podívat	na	obrázek	a	dostanou	následující	
úkoly:	
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a) najděte	postavy,	které	se	vám	zdají	pozitivní,	a	zapište	si,	co	„říkají“	(co	je	u	nich	
napsáno),	

b) najděte	postavy,	které	vnímáte	jako	negativní,	a	zapište	si,	co	říkají,	
c) najděte	postavu	či	postavy,	které	jsou	uvnitř	vás	samých	právě	teď,	a	zapište	si,	

co	říkají,	
d) jsou	nějaké	postavy,	kterými	byste	chtěli	být?	Zapište	si,	co	říkají.	
e) najděte	 postavy,	 které	 se	 podobají	 vašim	 dětem,	 jaké	 jsou	 teď,	 a	 zapište	 si,	 co	

říkají,	
f) najděte	takové	postavy,	jaké	byste	chtěli,	aby	byly	vaše	děti,	a	zapište	si,	co	říkají.	
	
Pote,	 co	 si	 rodiče	 ve	 dvojicích	 ukáží,	 co	 napsali,	 nebo	 si	 poslechnou	 dva	 až	 tři	

dobrovolníky,	se	diskuse	věnuje	dvěma	otázkám:	
Měli	bychom	se	snažit	ovlivnit	děti,	aby	byly	takové,	jako	my?	
Jaký	je	nejlepší	způsob	působení	na	vlastní	dítě?	
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HORA 
	

	
	
Další	téma	se	jmenuje	

„Tři přání pro mé dítě" 
Pokud	chceme	nalézt	společný	výchozí	bod	pro	spolupráci	školy	a	rodiny	i	mezi	rodiči	

navzájem,	 je	 k	 tomu	 zapotřebí	 spousty	 porozumění	 na	 všech	 stranách.	 V	 následujícím	
cvičení	 rodiče	 velmi	 stručně	 charakterizují,	 na	 co	 kladou	 ve	 škole	 důraz.	 Později	
dostanou	příležitost	podívat	 se,	 co	chtějí	ostatní	 rodiče	a	učitelé,	a	na	co	kladou	důraz	
oni.	Mimo	toto	cvičení	můžete	ve	skupině	diskutovat	o	tom,	jak	zorganizovat	práci,	aby	
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se	 všechny	 děti	 cítily	 ve	 škole	 dobře	 a	 aby	 pro	 ně	 byl	 školní	 život	 v	 souladu	 s	 jejich	
ostatními	činnostmi:	doma,	ve	volném	čase	atd.	
Všichni	 rodiče	 teď	 napíší	 na	 kus	 papíru	 seznam	 přání,	 která	 mají	 pro	 své	 dítě	 do	

následujícího	roku.	Když	dopíší,	papíry	se	sesbírají	a	každý	účastník	napíše	3	přání	pro	
své	 dítě	 na	 příštích	 deset	 let.	 Když	 se	 i	 tyto	 papíry	 sesbírají,	 dají	 se	 všechna	 přání	
roztřídit	do	určitých	skupin.	Nechte	to	udělat	rodiče.	
„Přání	na	rok“	se	dají	roztřídit	do	tří	skupin:	
1. přání,	které	může	nejlépe	splnit	rodina,	
2. přání,	která	závisí	na	práci	učitele	a	
3. přání,	která	lze	vyplnit,	pouze	když	na	nich	budou	rodiče	a	učitelé	spolupracovat.	
	
V	první	skupině	možná	uvidíme	věty	jako	„aby	se	těšil	domů,	když	se	odněkud	vrací",	

„aby	měl	hezké	vztahy	s	rodiči,	kamarády“.	V	druhé	skupině	-	to,	co	dělá	škola	a	učitelé	-	
se	 může	 objevit	 „aby	 vycházel	 dobře	 se	 svými	 učiteli“	 nebo	 „aby	 měli	 stejnou	 třídní	
učitelku	až	do	konce	docházky".	A	ve	třetí	skupině	-	věci,	které	je	třeba	dělat	společně	-	
se	možná	ocitnou	přání	jako	„aby	si	navykl	na	určitý	denní	rytmus	povinností“,	„aby	jí	to	
ve	škole	šlo“,	ale	také	přání	týkající	se	mezilidských	vztahů.	
Pokud	jde	o	přání	na	příštích	deset	let,	lze	je	dát	všechna	do	jedné	skupiny.	Tato	přání	

mohou	zůstat	ve	škole,	aby	se	o	nich	mohlo	hovořit	v	průběhu	nadcházejícího	roku.	
Avšak	 má-li	 se	 sebraný	 materiál	 opravdu	 dobře	 využít,	 měl	 by	 učitel	 doma	 přání	

roztřídit	 a	 popřípadě	 zapsat,	 co	 rodiče	 napsali	 o	 vzdělání,	 výchově,	 povahových	
vlastnostech,	 o	 rozvoji	 každého	 žáka	 jako	 samostatného	 člověka,	 o	 kvalitě	 života,	
vztazích	v	rodině,	tělesném	rozvoji	nebo	čemkoli	jiném.	
Poslední	 činností	 dnešního	 večera	 bude	 diskuse	 o	 tom,	 co	 si	 rodiče	 myslí	 o	

předpokladech	dobré	práce	ve	škole.	Nejprve	mohou	napsat,	které	podmínky	považují	
pro	dobrou	práci	za	důležité.	Například	aby	dítě	vstávalo	s	elánem	a	do	školy	se	těšilo,	
aby	 mělo	 v	pořádku	 aktovku	 a	 všechny	 věci,	 aby	 s	 sebou	 mělo	 svačinu,	 aby	 se	 cítilo	
bezpečně	a	pohodlně,	aby	bylo	motivované	pro	učení,	aby	zajímavě	využívalo	volný	čas,	
aby,...	atd.	Rodiče	vždycky	přijdou	se	spoustou	dobrých	nápadů.	
Mezitím	 nebo	 potom	 učitel	 promítne	 seznam	 věcí,	 které	 děti	musí	 ve	 škole	 dělat	 a	

rozvíjet	 (tab.	 13.5).	 Celá	 skupina	 potom	 hovoří	 o	 podmínkách	 pro	 dobrou	 spolupráci	
mezi	školou	a	rodinou.	To	je	svým	způsobem	shrnutí	všeho,	o	čem	se	diskutovalo	a	s	čím	
se	pracovalo	během	všech	čtyř	večerů.	
A	než	se	rozloučíte	na	dobrou	noc,	můžete	si	čtvrt	hodiny	popovídat	s	rodiči	o	tom,	jak	

v	 podobné	 činnosti	 pokračovat.	 Jak	 často	 se	 nyní	 budete	 setkávat:	 pořádat	 takové	
společné	 setkání	 jednou	 za	 rok,	 dvakrát	 za	 rok?	 A	 nezapomeňte	 skončit	 písničkou	 a	
velikým	úsměvem.	
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Obr.	13.5	
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Pro	společnost!!!	

14.	Škola	jako	kulturní	centrum	

	
Během	 „sovětského“	 období	 vznikl	 ve	 východní	 Evropě	 systém,	 kdy	 každá	 instituce	

pracovala	pro	 sebe,	používala	vlastní	budovu	pro	vlastní	potřeby,	 zamykala	dveře	pro	
ostatní,	a	to	všechno	proto.	„aby	se	ochránil	majetek"	uvnitř.	
Systém	poskytoval	 rozumné	možnosti	 určitým	skupinám	populace.	Talentovaní	 žáci	

mohli	 rozvíjet	 své	 schopnosti,	 mnoho	 dětí	 se	 zúčastnilo	 levných	 letních	 táborů	 apod.	
Zdroje,	 které	 byly	 k	 dispozici,	 se	 však	 využívaly	 neefektivně.	 Školy	 s	 obrovskými	
tělocvičnami,	 spousty	 prázdných	 místností	 -	 to	 vše	 se	 po	 večerech	 zamykalo.	 Veliké	
táborové	 plochy	 čekaly	 nečinně	 deset	 měsíců	 v	roce,	 aby	 v	 létě	 ožily	 na	 pouhé	 dva	
měsíce	prázdnin.	
Na	 druhou	 stranu	 bylo	 hodně	 mládeže	 i	 dospělých,	 kteří	 hledali	 možnosti	 využití	

volného	 času	 či	místnosti	 pro	 pořádání	 zájmových	 akcí.	 Ale	 nešlo	 to	 –	 ti,	 kdo	 systém	
vytvořili,	to	„neměli	v	plánu“.	S	nezávislostí	a	přestavbou	ekonomického	systému	ovšem	
nastaly	 finanční	potíže.	Došlo	k	omezení	dřívějších	možností.	Mnohé	kulturní	domy	na	
venkově	 se	 zrušily,	 protože	 nebyly	 	 peníze	 na	 jejich	 údržbu	 a	 na	 personál.	 Většina	
zájmových	činností	pro	děti	už	dnes	není	zadarmo.	Pro	běžného	člověka	je	těžké	sehnat	
místo	 pro	 kulturní	 nebo	 sportovní	 akce,	 pokud	 nenajde	 sponzora,	 který	 by	 pronájem	
zaplatil.	
Zároveň	se	však	mnoho	škol	 stále	drží	 starých	sovětských	 tradic	a	zamyká	školu	na	

odpoledne,	večery	a	svátky,	s	občasnými	výjimkami	vlastních	akcí.	Na	venkově	jsou	dnes	
školy	často	jedinými	kulturními	institucemi,	protože	mívají	knihovnu	a	někdy	i	prostory	
na	 divadelní	 či	 hudební	 představení.	Mají	 k	 dispozici	menší	 i	 větší	místnosti,	 které	 by	
mohli	 snadno	 využívat	 místní	 lidé	 k	 	 nejrůznějším	 účelům:	 kulturním	 a	 politickým	
setkáním,	vzdělávacím	kurzům,	činnosti	různých	spolků	a	sdružení	apod.	
Kultura,	která	dlouhá	 léta	přežívala	pod	tlakem,	 to	dnes	dobrovolně	vzdává.	Lidé	už	

totiž	 nemají	 dojem,	 že	 je	 věcí	 všech	 -	 každého	 učitele,	 každého	 ředitele,	 každého	
místního	politika	a	poslance	a	každého	dalšího	Člověka	v	 zemi.	Kultura	by	měla	přece	
měla	 žít	 a	 rozvíjet	 se	nejen	na	 scénách	velkoměstských	divadel,	 ale	 i	 v	malých	obcích,	
v	rodinách,	 v	 srdcích	 lidí.	 A	 právě	 tady	 by	 měla	 své	 místo	 zaujmout	 škola.	 Školy	 se	
mohou	stát	kulturními	centry.	
Podívejme	se	krátce	na	otázku:	

Jak tento systém funguje v Dánsku? 
Začíná	 to	už	v	 zákoně.	 Jedná	 se	o	 tzv.	 „zákon	o	 svobodném	vzdělávání	dospělých“	 a	

„svobodném	 vzdělávání	 mládeže“	 a	 zákon	 o	 organizování	 občanských	 sdružení	
v	Dánsku.	
V	 jednom	 z	 těchto	 zákonů	 se	 říká,	 že	 každá	 obec	 (komunita)	 v	 Dánsku	 -	 a	 těchto	

komunit	 je	 275	 -	 musí	 umožňovat	 svobodné	 vzdělávání	 dospělých	 v	 době	 večerní,	 o	
víkendech	a	o	svátcích.	Další	zákon	říká,	že	v	každé	obci	musí	být	organizace	pro	mládež,	
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propojená	podle	možností	s	jedním	nebo	více	kluby3.	A	třetí	zákon	říká,	že	všichni	mají	
právo	zakládat	sdružení.	V	celém	Dánsku	může	kdokoli	založit	občanské	.sdružení	nebo	
spolek.	 Mohou	 to	 být	 třeba	 jen	 Čtyři	 osoby	 -	 jediné	 musí	 udělat,	 je	 stanovit	 pravidla	
fungování	 spolku	 a	 zaslat	 je	 místním	 učitelům.	 Pokud	 není	 daná	 věc	 v	 rozporu	 se	
zákonem,	bude	schválena	jako	legální	sdružení.	
Stanovení	 zákona	 je	 prakticky	 jediná	 věc,	 o	 kterou	 se	 stará	 stát,	 protože	 veškerou	

organizaci	a	provádění	těchto	tří	zákonů	přenechává	obcím.	Obce	si	na	podporu	těchto	
činností	 vypracovávají	 vlastní	 rozpočty.	 To	 znamená,	 že	 v	 jedné	 obci	 mohou	 mít	
podobné	 akce	 podporu	 velkou	 a	 v	 jiné	menší.	 Ale	 každá	 obec	má	 povinnost	 vyhradit	
těmto	 aktivitám	 prostory	 a	 platit	 za	 jejich	 vytápění,	 údržbu	 apod.	 Také	 musí	 tyto	
činnosti	 finančně	 podporovat	 -	 ne	 přímo	 činnost	 sdružení,	 ale	 například	 různé	
vzdělávací	akce	nebo	dětské	a	mládežnické	kroužky.	Ale	to	se	v	jednotlivých	obcích	dosti	
liší.	 Když	 se	 založí	 sdružení,	 večerní	 kurzy	 nebo	 kluby	 mládeže	 a	 obec	 jim	 poskytne	
nějaké	prostory,	mají	 ze	 zákona	 také	právo	využívat	místnosti	v	budovách,	které	patří	
státu	nebo	obci.	
Když	obce	hledají	 tyto	prostory	pro	činnost	spolků,	večerní	nebo	víkendové	kurzy	a	

dětské	kroužky,	často	se	obrací	právě	na	místní	školu,	protože	ta	podobné	možnosti	má	
a	většinou	je	v	době	po	vyučování	příliš	nevyužívá.	
Možná	si	řeknete,	že	mnoho	učitelů	a	ředitelů	určitě	zakroutí	hlavou:	„Proč	bychom	to	

měli	 povolit?	Něco	 nám	 tu	 rozbijí	 nebo	 poškodí	 nábytek!“	 v	Dánsku	 se	 tento	 problém	
také	 někdy	 objevuje.	 Aleje	 na	 řediteli	 školy	 a	 vedoucích	 kroužků	 a	 sdružení,	 aby	 se	
rozumně	dohodli	a	zajistili,	 že	všechno	bude	 fungovat,	 jak	má.	Takže	každé	ráno,	když	
děti	přijdou	do	školy,	je	opět	všechno	v	pořádku,	je	uklizeno	apod.	
Uveďme	malý	příklad	pro	ilustraci,	jak	široký	záběr	mají	podobně	činnosti	v	Dánsku.	
Vezmeme-li	město,	které	má	20	tisíc	obyvatel,	určitě	v	něm	najdeme:	

• čtyři	až	pět	otevřených	večerních	škol	pro	vzdělávání	dospělých	
• jednu,	dvě	nebo	tři	mládežnické	školy	s	různými	kroužky	a	kluby	
• kolem	200	nejrůznějších	spolků	a	sdružení.	

Jen	velmi	málo	z	nich	přitom	má	svou	vlastní	budovu.	
Ale	nyní	se	věnujme	otázce:	

Co se dá udělat v jedné obci někde na venkově, kde tyto věci ještě 
neexistují? 
Můžeme	 začít	 s	 představou	 či	 snem,	 že	 v	 daně	 zemi	 byl	 schválen	 zákon	 o	 těchto	

kulturních	 aktivitách	 podobný	 zákonu	 v	 Dánsku,	 který	 říká,	 že	 tyto	 činnosti	 musí	
existovat	 ve	 všech	 obcích,	 že	 se	 obec	 musí	 postarat	 o	 vytápění	 a	 úklid.	 To	 by	 mohlo	
zatím	 stačit,	 pokud	 země	 nemá	 zatím	 dost	 finančních	 prostředků.	 Takový	 zákon	 je	
nezbytným	předpokladem,	pokud	chceme	využít	školy	a	jiné	státní	budovy	jako	kulturní	
centra.	Ale	soustřeďme	se	zatím	na	školu.	
Každý,	kdo	chce	pořádat	vzdělávací	kurzy	pro	dospělé	a	mládež,	má	tedy	možnost	své	

plány	 realizovat,	 protože	 má	 nyní	 zákonem	 zajištěné	 prostory.	 Zpočátku	 však	 bude	
muset	 většina	 těchto	 průkopníků,	 většinou	 to	 budou	 nejrůznější	 učitelé,	 pracovat	 za	
malý	 plat	 nebo	 úplně	 zdarma.	 Takhle	 však	 začínala	 většina	mládežnických	 organizací	
v	Dánsku.	
																																																								
3	V	Dánsku	hojně	existují	tzv.	„Ungdomssskolen““,	což	znamená	„školy	pro	mládež“.	jejich	cílem	je	
poskytovat	činnosti	pro	volný	čas	a	mimoškolní	vzdělávání	mládeži	ve	věku	13-19	let.	
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Pokud	má	škola	v	dané	obci	opravdový	zájem	o	podobnou	činnost,	může	na	začátku	
prokázat	 velkou	 službu.	Nejen,	 že	může	poskytnout	prostory,	 ale	 třeba	 i	 zajistit	 provoz	
jídelny	odpoledne	a	večer.	Může	jít	o	kuchyňku,	kam	si	 lidé	mohou	nosit	vlastní	 jídlo	a	
pití,	 nebo	 přímo	 bufet,	 kde	 lze	 zakoupit	 jídlo	 hotové	 -	 měl	 by	 to	 zkrátka	 být	 nějaký	
příjemný	prostor,	kde	se	dospělí	mohou	scházet	během	přestávek	mezi	kurzy	nebo	při	
kulturních	 příležitostech.	 Může	 se	 využít	 velká	 společenská	 místnost,	 kde	 se	 obvykle	
konají	hromadnější	akce.	
Dalším	krokem	je	zjistit,	v	čem	by	se	lidé	v	dané	obci	skutečně	chtěli	ve	volném	čase	

vzdělávat.	 Bude	 se	 to	 třeba	 týkat	 jejich	 koníčků.	 Nebo	 to	 může	 být	 něco	 jim	 pomůže	
usnadnit	 jejich	práci,	 naučí	 je	 novým	dovednostem.	Dokonce	 to	mohou	být	přednášky	
z	psychologie	 nebo	 filozofie.	 Je	 pouze	 třeba	 zjistit,	 jaké	 zájmy	 a	 jaká	 přání	 se	 v	obci	
vyskytují.	Lze	to	provést	buď	formou	osobního	obcházení	rodin	a	dotazováním,	což	může	
udělat	skupinka	lidí,	nebo	rozesláním	pozvánek	na	setkání	ve	společenské	místnosti,	kde	
všichni	mohou	 říci,	 o	 co	 by	měli	 zájem.	 Dalším	 krokem	 bude	 najít	 dostatek	 lidí,	 kteří	
budou	ochotni	v	 takové	zřízené	večerní	škole	pracovat	 jako	učitelé,	pravděpodobně	za	
dost	málo	peněz.	
Lidé	však	za	 toto	vzdělávání	mohou	 i	platit.	 (V	Dánsku	si	musí	dospělí	platit	 třetinu	

výloh	na	učitele	a	výukové	materiály.)	
Pak	už	může	škola	zahájit	výuku.	Může	se	jednat	o	večerní	kurzy	pro	dospělé,	ale	lze	

začít	i	odpoledními	kurzy	pro	mládež.	Jestliže	chce	mládežnická	organizace	založit	klub,	
pak	 přijde	 na	 řadu	 jiný	 postup.	 Potřebuje	 k	 tomu	 klubovnu,	 která	 bude	 sloužit	 pouze	
jeho	činnostem.	Je	to	proto,	že	mladí	lidé	potřebují	volnost	v	organizování	vlastních	akcí	
a	v	zařízení	klubovny,	a	proto	taková	místnost	nebývá	vhodná	pro	jiné	činnosti.	Je	tedy	
třeba	najít	sklep	nebo	starý	dům,	který	může	obec	klubu	věnovat,	a	opravit	ho	za	pomoci	
drobného	přispění	obce	nebo	veřejnou	sbírkou	peněz.	 Je	třeba	najít	několik	dospělých,	
kteří	pomohou	stavbu	klubovny	zorganizovat	tak,	aby	se	jí	mladí	aktivně	účastnili:	půjde	
o	 opravování,	 vymalování,	 shánění	 nábytku	 atd.	 Na	 začátku	 kluby	 většinou	 potřebují	
dospělé	dobrovolníky.	
Pokud	 jde	 o	 sdružení	 pracující	 při	 škole,	 ta	musejí	 fungovat	 jinak,	 protože	 většinou	

souvisejí	 se	 sportem,	politikou,	 náboženstvím	nebo	nějakým	speciálním	zájmem.	Když	
takové	sdružení	vznikne	-	když	se	ukáže,	kolik	členů	má,	stanoví	si	pravidla	fungování	a	
je	 schváleno	 místními	 úřady	 -	 potom	má	 právo	 pouze	 na	 využívání	 prostor	 v	 nějaké	
budově.	
Vedoucí	 spolků	 a	 sdružení	 v	 Dánsku	 obyčejně	 nejsou	 placeni,	 jejich	 práce	 je	 zcela	

dobrovolná.	 Většinou	 se	 začínalo	 s	 učiteli,	 kteří	 odpoledne	 a	 večer	 zadarmo	 vedli	
sportovní	 nebo	 jiné	 kroužky.	 Tato	 tradice	 přetrvává	 a	 do	 těchto	 sdružení	 ani	 dnes	
neplynou	žádné	státní	peníze.	Takové	spolky	většinou	potřebují	větší	místnosti	jako	jsou	
tělocvičny,	ale	 i	menší	prostory	 třeba	pro	Šachový	kroužek.	Účast	v	nich	většinou	není	
drahá.	
Škola,	která	chce	fungovat	v	obci	jako	kulturní	centrum,	nemusí	nést	zodpovědnost	za	

všechny	aktivity,	které	ve	školní	budově	probíhají,	ať	už	jsou	to	akce	dospělých,	mládeže	
nebo	činnost	spolků.	Tyto	aktivity	mají	své	vlastní	vedoucí.	Jediná	zásadní	věc	je	ochota	
spolupracovat	na	vytvoření	dobrého	plánu	ohledně	využívání	a	údržby	budovy.	
Není	 ani	 potřeba	 budovat	 kolem	 těchto	 kurzů	 a	 sdružení	 nový	 byrokratický	 aparát.	

V	Dánsku	 to	bez	problémů	 funguje	 tak,	 že	každý	spolek	 je	 jedinečnou,	nezávislou	částí	
celého	kulturního	kruhu.	Je	jen	potřeba,	aby	někde	na	místním	úřadě	poblíž	starostovy	
kanceláře	 seděla	 osoba,	 která	 bude	 dohlížet	 na	 využívání	 těchto	 prostor	 ve	 školách	 a	
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jiných	veřejných	budovách,	aby	každé	sdružení	mělo	pro	dané	období	místnost	pro	své	
činnosti.	 Ale	 místní	 politici	 by	 do	 toho	 neměli	 příliš	 zasahovat,	 protože	 smyslem	
podobných	kulturních	 center	 je	 dát	 lidem	volnost,	 dát	 prostor	 kulturnímu	 životu,	 a	 to	
nezávisle	na	státu	a	částečně	i	nezávisle	na	místních	úřadech.	
V	Dánsku	 je	 zvykem,	 že	 jeden	nebo	dva	 víkendy	 v	 roce	 se	 všechna	 tato	dobrovolná	

sdružení	 spojí	 a	 uspořádají	 velkou	 společnou	 akci.	 Třeba	 veliký	 den	otevřených	 	dveří,	
kdy	 se	ukazuje	 všechno,	 co	 je	 k	dispozici	 v	 té	 které	 škole	nebo	 sdružení,	 co	má	každý	
občan	možnost	dělat	a	podnikat.	Takový	den	otevřených	dveří	obvykle	lidem	poskytne	
mnoho	inspirace,	do	jaké	práce	by	se	mohli	zapojit	jako	organizátoři	nebo	jako	účastníci.	
Pochopitelně	zajímá	i	místní	politiky,	jak	na	tom	jejich	obec	je,	jestli	poskytuje	dostatek	
kulturních	 možností	 a	 jestli	 jsou	 lidé	 spokojeni.	 Každý	 politik	 si	 ve	 skrytu	 duše	
uvědomuje,	že	komunita,	
která	má	bohatou	kulturu,	má	menší	problémy	s	kriminalitou,	obecně	méně	potíží	a	

lidé	jsou	v	ní	spokojenější.	
Je	 žádoucí,	 aby	 podobné	 aktivity	 co	 nejrychleji	 vznikaly	 i	 ve	 východoevropských	

zemích.	Protože	když	země	nebo	komunita	nemá	na	tyto	záležitosti	strategii	či	plán,	pak	
je	všechno	odkázáno	na	neoficiální	subkultury.	A	kdo	si	dokáže	představit,	co	se	bude	dít	
v	následujících	letech?	
Je	také	třeba	stále	zdůrazňovat,	že	kultura	není	záležitostí	žádné	kulturní	elity,	ale	že	

je	pro	každého.	Proto	se	v	Dánsku	stalo	součástí	zákona,	že	každý	jedinec	má	právo	se	
vzdělávat,	právo	organizovat	akce	pro	ostatní	dospělé	nebo	si	vytvořit	sdružení,	pokud	
k	tomu	najde	alespoň	tří	další	osoby.	
Když	Dánsko	začalo	po	druhé	světové	válce	tento	systém	vytvářet,	byl	na	velmi	nízké	

úrovni.	První	kluby	mládeže	v	Dánsku	(a	od	té	doby	se	to	stalo	téměř	tradicí)	budovali	
sami	jejich	členové,	vedoucí	společně	s	mladými	lidmi.	Upravili	si	staré	místnosti	podle	
vlastních	představ	a	všechno	dělali	s	málo	penězi	a	úsporně.	Mnohé	spolky	i	dnes,	pokud	
chtějí	 mít	 vlastní	 místnost	 nebo	 klubovnu,	 začínají	 sbírkou	 peněz,	 které	 získávají	
nejrůznějšími	 způsoby.	 Vše	 si	 pak	 platí	 sami.	 Někdy	 je	 možné	 získat	 malou	 podporu,	
třeba	od	nadací	nebo	od	obce,	ale	není	to	pravidlem.	I	mnoho	kurzů	pro	dospělé	funguje	
na	základě	dobrovolné	práce.	Ne	zcela,	protože	vzdělání	se	čím	dál	více	stává	hodnotou,	
avšak	 na	 počátku	 toho	 všeho	 bylo	 nadšení	 několika	 učitelů	 v	 několika	 školách,	 kteří	
nabídli	otevřené	vzdělávání	mládeži	i	dospělým.	
Možné	 to	 tedy	 je.	 Začíná	 to	 schválením	 zákona,	 který	 říká,	 že	 se	 každá	 obec	musí	 o	

podobné	věci	starat.	Potom	se	začnou	aktivity	objevovat	a	růst.	
To	 nejlepší	 na	 práci	 těchto	 mládežnických	 organizací	 a	 sdružení	 je	 skutečnost,	 že	

právě	 v	 nich	 nacházíme	 základy	 dánské	 demokracie.	 Každé	 sdružení	 má	 totiž	 správní	
radu,	 která	 zodpovídá	 za	 činnost	 organizace.	 Členové	 těchto	 správních	 rad	 procházejí	
výcviky	 v	organizování,	 hledání	 možností,	 vyjednávání	 apod.	 To	 znamená,	 že	 se	 školí	
v	opravdové	 demokracii.	 A	 právě	 tady	 začínají	 místní	 i	 národní	 politici	 svou	
demokratickou	 a	 politickou	 činnost.	 Přinášejí	 pak	 tyto	 vlastnosti	 s	 sebou	 do	 systému:	
demokratické	uvažování,	demokratickou	tradici,	demokratické	způsoby	rozhodování.	
Takže	vedle	každodenního	cvičení	v	demokracii,	které	probíhá	v	běžné	škole,	si	nelze	

představit	 lepší	 příležitost	 k	 demokratickému	 školení,	 než	 je	 právě	 vybudování	
podobného	systému.	
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15.	Styk	s	veřejností	

Je	 jasné,	že	snad	každý	učitel,	ať	už	 je	z	kterékoli	části	Evropy,	by	rád	pracoval	v	co	
nejlépe	vybavené	škole,	s	co	nejlepšími	kolegy	a	s	co	nejaktivnějšími	žáky.	Ale	k	 tomu,	
aby	se	škola	v	takovou	mohla	proměnit,	musí	aktivně	spolupracovat	s	okolním	světem.	
Proč	je	tomu	tak?	
Za	 prvé	 potřebujete	 podporu	místních	 politiků.	 Existuje	mnoho	 způsobů,	 jak	místní	

úřady	mohou	 utratit	 peníze,	 a	 ne	 všechny	 z	 nich	 jsou	 stejně	 užitečné	 a	 důležité	 jako	
výchova	 a	 vzdělání	 mladé	 generace.	 Ale	 abychom	 politiky	 přesvědčili,	 že	 mají	 školu	
podpořit,	 je	 třeba	 ukázat	 jim,	 že	 se	 v	 ní	 pilně	 pracuje	 a	 dosahuje	 se	 co	 nejlepších	
výsledků	s	prostředky,	kterou	společnost	v	současné	době	škole	poskytuje.	
Jestliže	 vaše	 škola	 opravdu	 pilně	 pracuje,	 má	 šanci	 další	 podporu	 získat,	 ale	 pouze	

v	případě,	že	okolní	společnost	bude	vědět	o	všech	zajímavých	iniciativách,		které	u	vás	
probíhají.	Proto	je	tak	důležité,	abyste	hojně	informovali	okolní	svět	o	tom,	co	vaše	škola	
dělá	 reprezentuje.	 Pak	máte	 velikou	 šanci,	 že	místní	 politici	 budou	na	 tuto	 školu	hrdí.	
Jsou	 to	 právě	 oni,	 kdo	 může	 vám,	 vašim	 žákům	 a	 kolegům	 zprostředkovat	 nové	
možnosti,	a	sice	kvalitní	financování	a	podporu	v	dalších	oblastech	-	může	jít	o	zajištění	
dalších	prostor,	nové	sportovní	příležitosti	nebo	cokoli	dalšího.	
Další	 důvod	 pro	 navázání	 dobrých	 styků	 s	 veřejností	 souvisí	 se	 zásadou,	 že	 škola	

nemůže	fungovat	bez	podpory	rodičů.	Pokud	jsou	rodiče	na	školu	hrdí,	budou	na	ni	hrdé	i	
jejich	 děti.	 Rodiče	 mohou	 škole	 pomoci	 mnoha	 různými	 způsoby:	 asistencí	 ve	 třídě,	
organizováním	 akcí,	 nalézáním	 nových	 možností	 pro	 školu,	 ovlivňováním	 postojů	
společnosti	k	určité	škole,	podporováním	nápadů	učitelů	v	radě	školy.	
Ale	rodiče,	stejně	jako	zbytek	společnosti,	musejí	být	neustále	informováni	o	činnosti	

školy,	aby	měli	přehled	o	tom,	co	se	děje,	a	mohli	nabídnout	pomoc,	když	je	potřeba.	
Existuje	 mnoho	 způsobů,	 jak	 okolí	 informovat.	 Nejjednodušším	 z	 nich	 jsou	

pochopitelně	 školní	noviny	 -	 noviny	 otevřené	 a	 demokratické.	 Znamená	 to,	 že	 by	měly	
být	otevřené	různým	názorům.	Mohou	přinášet	program	školy	na	nadcházející	období,	
než	vyjde	další	číslo,	třeba	na	jeden	měsíc,	informují	o	tom,	co	nového	se	bude	dít,	jaké	
projekty	se	ve	škole	připravují,	 jaká	setkání	se	budou	konat,	 jaké	proběhnou	sportovní	
události	nebo	divadelní	představení.	Budou	tam	také	informace	od	ředitele	a	příspěvky	
učitelů.	 Žáci	 na	 stránkách	 novin	 mohou	 dostat	 příležitost	 klást	 vedení	 školy	 dotazy	
ohledně	konkrétních	problémů.	
U	takových	školních	novin	 je	 totiž	důležité,	aby	v	nich	zazněl	 i	hlas	žáků	a	studentů.	

Měli	 by	 mít	 možnost	 napsat,	 co	 si	 o	 něčem	myslí	 a	 co	 cítí.	 Může	 to	 být	 článek	 nebo	
informace	 o	 něčem,	 co	 je	 potěšilo	 nebo	 naopak	 zklamalo.	 Mohou	 tam	 být	 básničky,	
povídky	a	spousta	dalších	věcí.	Takové	školní	noviny	a	časopisy	jsou	nesmírně	užitečné,	
protože	když	nejsou	pod	přílišným	dozorem,	pak	představují	opravdový	hlas	školy.	
Další	možnost	propagace	poskytuje	místní	tisk.	Pokaždé,	když	škola	přichází	s	něčím	

novým,	pozvěte	místní	novináře,	povídejte	jim	o	tom	a	nechte	je	fotografovat	a	ptát		ať	je	
společnost	stále	v	obraze.	Tím	také	dáváte	lidem	možnost	navštívit	školu	a	ptát	se	na	vše	
možné.	 Možná	 budou	 s	 něčím	 nesouhlasit,	 možná	 přijdou	 s	 nějakou	 stížností	 nebo	
dokonce	napíší	proti	 škole	něco	do	novin.	Nebojte	 se	 toho!	Ve	vaší	obci	 se	 tím	vytváří	
dobrá,	aktivní	demokracie.	
V	každé	zemi	existují	místní	rozhlasové	nebo	televizní	stanice.	Proč	by	v	těchto	médiích	

neměla	mít	 každá	 škola	 svůj	 hlas?	Možná	 je	 to	 nejlepší	 způsob	 pěstování	 efektivního	
dialogu	 mezi	 okolním	 světem	 a	 školou.	 Čím	 více	 se	 pedagogové	 dozvědí	 o	 názorech	
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veřejnosti,	o	tom,	co	společnost	potřebuje	nejen	v	místním,	ale	i	širším	meřítku,	tím	lepší	
učitelé	 z	nich	 budou.	 Tím	 lépe	 bude	 ředitel	 moci	 plánovat	 nové	 předměty,	 předměty	
užitečné	i	pro	příští	století.	
Už	bylo	řečeno,	že	nejlepší	způsob	styku	školy	s	veřejností	je	neustálý	dialog	s	lidmi,	

kteří	mají	stejné	i	odlišné	názory.	A	škola	by	nikdy	neměla	litovat,	když	zaslechne	zvenčí	
hlas	 kritiky.	 Přispívá	k	 to	 k	proměňování	programu	 školy,	 změně	postojů	 a	 oceňování	
odlišných	názorů,	 aby	 se	 tento	dialog	posílil,	může	 škola	 zorganizovat	odpolední	nebo	
večerní	 veřejná	 setkání	 k	 důležitým	 otázkám.	 Řekněme,	 že	 učitelé	 byli	 informováni	
ministerstvem	 -	 což	 se	 často	 stává	 -	 o	 nějakém	 novém	 nařízení.	 Může	 jít	 o	 zavedení	
nových	předmětů,	posílení	 jazykové	výuky,	pořádání	demokratických	 školení	ve	všech	
školách	 nebo	 zpráva	 o	 tom,	 že	 něco	 ve	 školách	 nefunguje	 tak,	 jak	 má.	 Škola	 může	
uspořádat	 setkání,	 kde	 se	 daný	 problém	 prodiskutuje	 s	 rodiči,	 nebo	 pozve	 i	 zástupce	
místního	úřadu,	 aby	 se	 k	 problému	vyjádřili.	 To	může	být	 velice	 důležité,	 protože	 tím	
škola	ukazuje	 svému	okolí,	 že	 je	moderní	 institucí,	 že	 sleduje	 veškerý	nový	vývoj	 a	 že	
chce	o	aktuálních	otázkách	vést	otevřený	dialog.	
Osvědčenou	věcí,	 kterou	 školy	dělaly	 a	 stále	 dělají,	 je	 výroba	viditelných	poutačů	na	

pořádané	 akce,	 na	 které	 se	 zvou	 lidé,	 aby	 se	 podívali,	 co	 se	 ve	 škole	 udělalo.	 To	
samozřejmě	 platí	 stále.	 Je	 to	 součást	 styku	 školy	 s	 veřejností,	 kdy	 se	 odloží	 veškeré	
formality	 a	 důraz	 je	 položen	 na	 dovednosti,	 na	 ukázky	 toho,	 jak	 jsou	 žáci	 šikovní,	 co	
umějí	a	jak	pěkně	škola	dovede	věci	zorganizovat.	
Škola	může	uspořádat	svou	vlastní	tzv.	otevřenou	večerní	školu.	Ta	nemusí	vzdělávat	

ve	 všech	 předmětech,	 ale	 vybírá	 některé	 věci,	 které	 se	 učitelům	 zdají	 v	daných	
podmínkách	 důležité.	 Může	 to	 být	 jazyková	 výuka,	 kurzy	 práce	 s	 počítačem	 nebo	
dokonce	 debatní	 večery	 jednou	 za	 týden	 nebo	 za	měsíc,	 kde	 lze	 hovořit	 o	 aktuálních	
otázkách	 i	 celostátního	 významu.	 Jejich	 cílem	 není	 vzdělávat,	 ale	 po	 krátkém	 úvodu	
otevřít	debatu	a	v	ní	dojít	s	obecenstvem	k	nějakým	závěrům.	Taková	činnost	školu	stále	
omlazuje	a	udržuje	rodiče	a	obyvatele	v	kontaktu	se	životem	školy.	Dává	rodičům	pocit,	
že	škola	je	jejich,	že	
společnost	 se	nedá	změnit	a	udržovat	v	dobrém	chodu,	pokud	se	oni	 sami	nezapojí,	

pokud	se	nesnaží	podílet	se	na	rozhodování.	
Školy,	 kterým	 dobře	 funguje	 styk	 s	 veřejností	 a	 v	 nichž	 učitelé	 a	 žáci	 dokáží	 dobře	

prezentovat	výsledky	své	práce	-	takové	školy	budou	ve	svém	okolí	nesmírně	populární.	
Bude	 pro	 ně	 snazší	 přilákat	 do	 školy	 v	 průběhu	 roku	 další	 a	 další	 rodiče	 a	 probouzet	
v	nich	zájem	o	každou	součást	školního	života	dětí.	Ale	musíme	být	připraveni	na	to,	že	
to	 také	 bude	 pro	 učitele	 zároveň	 nádherné	 a	 popuzující.	 Bude	 to	 totiž	 spolupráce	
opravdová,	 kdy	 rodiče	budou	přicházet	 a	přinášet	podněty	a	 informace	o	 jednotlivých	
dětech.	Popuzující	to	bude	proto,	že	se	učitel	už	nebude	moci	spokojit	se	vším,	co	udělá.	
Nádherné	proto,	že	to	bude	vytvářet	stále	lepší	situaci	pro	učitele	i	pro	dítě.	
Přesto	 i	 s	maximální	 podporou	místních	 politiků	 a	 rodičů	může	 škola	 někdy	 pocítit	

nedostatek	peněz,	zvlášť	pokud	v	ní	probíhá	mnoho	projektů.	Proto	může	kombinovat	
styk	 s	 veřejností	 s	 velmi	 užitečnou	 činností,	 a	 sice	 sbírkou	 peněz.	 Je	 dobře	 známo,	 že	
školy	mohou	organizovat	slavnosti	a	burzy,	kde	prodávají	různé	výrobky,	jídlo	a	nápoje,	
kde	návštěvníci	zaplatí	vstupné	a	škola	tak	získá	nějaké	prostředky.	Ale	spolupracuje-li	
škola	 intenzívně	 s	 obcí	 a	 jejími	 obyvateli,	 může	 uspořádat	 ještě	 lepší	 akce	 na	 získání	
peněz.	Jedním	takovým	příkladem	je:	
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„Sponzorovaný pochod". 
Tento	nápad	pochází	z	Walesu	v	Británii.	Spočívá	v	tom,	že	škola	uspořádá	veřejnou	

sportovní	akci,	při	níž	mají	děti	uběhnout	nebo	ujít	co	nejdelší	vzdálenost,	řekněme	do	
10	kilometrů.	Lidé	jsou	na	tento	pochod	či	běh	pozváni	zvláštní	pozvánkou.	
Škola	například	potřebuje	peníze	na	něco	konkrétního,	co	přispěje	ke	zlepšení	výuky.	

Všichni	učitelé	i	žáci	mají	o	tuto	věc	zájem.	Takový	cíl	se	vylíčí	ve	zvláštním	dopise,	kde	
se	také	říká,	že	peníze	na	tento	účel	budou	vybírat	žáci,	kteří	se	zúčastní	pochodu.	Zadní	
strana	 dopisu	 má	 formu	 dohody,	 která	 se	 uzavírá	 mezi	 žákem	 a	 kýmkoli,	 kdo	 se	
rozhodne	ho	podpořit.	
Každý	 žák	 si	 vezme	 jednu	 kopii	 dopisu,	 obejde	 s	 ním	 babičku,	 dědečka,	 tetu	 nebo	

sousedy	a	poví	jim	o	této	akci.	Zeptá	se	jich:	„Kolik	byste	mi	přispěli	za	každý	kilometr,	
který	ujdu?“	Samozřejmě	jim	vysvětlí,	nějaký	účel	škola	peníze	použije.	Částka	může	být	
větší	i	docela	malá.	To	všechno	je	vysvětleno	na	zadní	straně	dopisu.	
Každý	dopis	má	číslo,	aby	bylo	snadné	je	na	konci	znovu	vybrat.	
„Sponzorovaný	pochod“	se	pořádá	v	neděli.	Rodiče	pomáhají	s	organizací,	protože	děti	

jsou	mezitím	 na	 cestě.	 Někdo	 se	 stará	 o	 občerstvení	 nebo	 třeba	 o	 prodej	 koláčů.	 Jiní	
dohlížejí	na	 to,	aby	každý	žák	dostal	žeton	za	každý	kilometr,	který	ujde	nebo	uběhne,	
aby	bylo	zcela	jisté,	že	se	zúčastnil	a	ušel	jeden,	dva	nebo	i	deset	kilometrů.	„Sponzorům“	
se	 taková	akce	obvykle	 líbí	a	 těší	 je	vědomí,	že	pomáhají	škole,	že	se	podílejí	na	dobré	
věci,	která	ve	škole	probíhá.	
Žáci	 potom	 jdou	 a	 vybírají	 peníze.	 Přinesou	 je	 druhý	 den	 do	 školy	 třídnímu	 učiteli,	

který	 má	 seznam	 všech	 žáků.	 Takové	 akce	 většinou	 přinesou	 nejen	 dost	 peněz,	 ale	 i	
dobré	styky	s	veřejností,	protože	se	do	nich	zapojí	spousta	lidí	z	okolí	školy.	Pro	místní	
rozhlasovou	nebo	televizní	stanici	bývá	zajímavé	natočit	z	takové	akce	reportáž.	
Jestliže	je	ve	škole	dobrá	atmosféra,	žáci	se	podobných	akcí	rádi	účastní	a	jejich	rodiče	

také.	 Peníze	 postupně	 vybrané	 lze	 použít	 na	 zakoupení	 počítačů,	 školního	 autobusu,	
přístavbu	 nových	 místností	 nebo	 tvorbu	 projektů,	 kterých	 se	 mohou	 účastnit	 všichni	
žáci.	
To	byl	jen	příklad,	jak	daleko	až	může	zasahovat	navazování	styku	s	veřejností.	
Celkově	však	platí,	že	si	nelze	představit	demokracii	ve	škole,	pokud	tato	škola	není	

otevřena	změnám,	pokud	není	připravena	vést	neustálý	dialog	se	společností.	
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16.	Epilog	

	
Stane	se	něco	nového	
	
Herci	říkají,	
že	vyjadřují	tvé	myšlenky.	
Kdy	se	tě	naposled	ptali,	
co	tě	trápí?	
	
Herci	říkají,	
že	popisují	
tvůj	život.	
Kdy	tě	naposled	navštívili?	
	
Herci	říkají,	
že	budou	tvými	mluvčími.	
Žádné	nepotřebuješ.	
Mluv	za	sebe.	
	
Stane	se	něco	nového,	
až	ty,	komu	vždy	přisuzovali	
roli	diváka,	
vstoupíš	do	hry.	
	

Carl	Scharnberg	
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Vřelý	dík	patří	následujícím	osobnostem,	v	jejichž	knihách,	přenáškách	a	seminářích	

našli	autoři	podněty	pro	práci	a	pro	napsání	této	knihy:	
	
psychologové:	
Ichak	Adisez	
Leif	Zazho	
Erik	Häkonsen	
Arne	Sjølund	
	
pedagogové:	
Steen	Larsen	
Helge	Kristensen	
Vagn	Strandgård	
Rubert	Jungh	
Hans	Kjær	
Sting	Rimhoff	
Sten	Clod	Poulsen	
Daniel	Bouchet	
	
Dánské	státní	centrum	pedagogického	výzkumu	
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