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ÚVOD 

Téma bakalářské práce bylo vybráno s ohledem na mé mnohaletému působení v oboru. 

Již od dětství jsem se účastnil velkého množství různých volnočasových programů a již 

řadu se aktivně zapojuji do činností spolku Ochrana Klokočských skal Z.S., Spolek 

v rámci své činnosti upravil naučnou stezku pro zrakově a sluchově postižené. Naskytla 

se tedy příležitost vytvořit volnočasový program k naučné stezce v rámci mého studia na 

univerzitě i činnosti ve spolku.  

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a zrealizovat volnočasové aktivity pro děti 

a mládež s možností zařazení dětí s postižením (inkluze, zrak a sluch) v prostorách 

naučné stezky Klokočskými skalami. 

Práce je rozdělena na teoretická východiska a praktickou část. První kapitola je věnována 

stručnému vývoji pedagogiky a vzdělávání od pravěku až po současné trendy. V druhé 

kapitole naleznete vliv rodiny a prostředí na výchovu a vzdělávání dítěte, ale také vliv 

a úlohu učitele ve výchovně vzdělávacím procesu dítěte. Ve třetí kapitole se věnuji 

volnému času a oboru pedagogika volného času a její úloze v současném vzdělávání. 

V této kapitole se také zaměřuji na hru a její význam ve vývoji dítěte a dospívajícího. 

Zmíněna je taktéž prožitková pedagogika a některé z jejích principů např. Kolbův cyklus 

učení. Ve čtvrté kapitole se práce věnuje inkluzi a integraci v oblastech volnočasové 

pedagogiky. V páté kapitole nastiňuji využití a význam didaktické pomůcky (pracovního  

a metodického listu) v rámci tvorby volnočasového programu. Šestá kapitola shrnuje 

důležitost zpětné vazby a evaluace. 

V praktické části se pak věnuji popisu tvorby a realizace volnočasového programu 

a způsoby, kterými bylo dosaženo vymezených cílů. Nechybí zde metody, které byly 

využity při tvorbě programu a pracovních listů a které se odrážely i na výstupech v rámci 

jednotlivých aktivit realizovaného volnočasového programu. V další kapitole se věnuji 

cílovým skupinám a vybrané lokalitě, kde se program realizuje. Následuje kapitola 

s vlastní realizací programů. Desátá kapitola se zabývá evaluací programů, dotazníkovým 

šetřením a výstupům z něj. V kapitole jedenácté jsou shrnuty cíle práce a dílčí cíle 

programu se stanovenými cílovými skupinami. Diskuse se nachází v předposlední 

kapitole této práce, která je zakončena závěrem. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 HISTORIE VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ 

V dějinách lidstva jsou černé mezníky, které znamenají zlom ve vývoji celé společnosti, 

zákonitě tak i změny ve výchově dětí, v jejich hrách a dalších činnostech. Se změnami 

společnosti se také mění úloha rodiny při výchově. 

1.1 Pravěk – výchova nápodobou  

Z nejstarších lidských dějin nemáme žádné písemné prameny. Četné archeologické 

nálezy, nám však dokládají důležitost výchovy a vzdělání v té nejjednodušší podobě již 

pravěku. Tedy v časovém období, které můžeme ohraničit zhruba obdobím cca tři miliony 

let před naším letopočtem, což je přibližný výskyt prvního živočišného předchůdce 

člověka, až po dataci čtyři tisíce let před naším letopočtem do vzniku písma a prvních 

staroorientálních států. Na území Evropy je pak konec období pravěku definován zhruba 

koncem doby halštatské, tedy cca rokem 480 př. n. l.  

Jak vyplývá z vyhodnocení četných archeologických výzkumů, po celou dobu pravěku 

již od nejútlejšího věku se děti účastnily práce dospělých, kterou napodobovaly. Na 

výchově dětí se podíleli v tehdejší společnosti všichni dospělí z tlupy, později rodu. 

Zajímavé je, že již v této době můžeme sledovat diferenciaci, která se odrazila do 

výchovy. Ta vyplývala z jasného rozdělení práce mezi mužem a ženou a jejich úlohami 

v tehdejší společnosti. Ženy se staraly o oheň, vařily, zpracovávaly kůže, muži bojovali, 

lovili, chránili příbytky.  Stejně byly vychovány i děti. Z chlapců se měli stát lovci, 

válečníci a dívky se učily vařit, udržovat oheň atd. Posláním rodiny v této společnosti 

můžeme spatřovat v zabezpečení reprodukce, jako pokračovatele rodu. A celé rodové 

společenství se pak podílí na výchově, potažmo „vzdělání dětí“. Ani v tomto období však 

nechyběly dětem hračky. Byly různé předměty, které nabízelo okolí, kousky dřeva, pírka, 

kameny, části kůže. V pozdějším období cca čtyři tisíce let před naším letopočtem se 

začínají objevovat hračky zhotovované z hlíny.  Známé jsou nálezy miniaturních nádob 

na vodu nebo napodobenin nástrojů. Na území Libereckého kraje je unikátní naleziště 

pohřebiště z pozdní doby bronzové v lokalitě Příšovice. „Stovky pohřebních 

keramických nádob obsahují kromě kosterních ostatků i další předměty, např. bohatě 

zdobené miniatury, nebo tzv. šamanská chrastítka, solární kotouče, napodobeninu 
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v podobě pentagonálního sekeromlatu, či 6 miniaturních cca 1 cm vysokých trojbokých 

jehlanů.“1 Jak se postupně rozvíjela řemeslná výroba, zdokonalovaly se i tvary 

a vypracování hraček pro děti, i když o volném čase či cíleném vzdělávání hovořit 

rozhodně nelze. 

1.2 Starověk 

Období starověku se vyznačuje vznikem prvních států. Dochází tedy k proměnám 

společnosti. V Persii, Egyptě, Indii, Číně a Mezopotámii dochází ke vzniku vysoce 

organizovaných a centrálně řízených státních útvarů, které potřebují pro své fungování 

na tehdejší dobu vysoce vzdělané jedince. Zároveň potřebují také informovat obyvatele 

daných sídelních útvarů o zákonech a nařízeních. To souvisí s rozvojem písma 

v nejrůznějších podobách a také nutnosti, písemné záznamy umět interpretovat, tedy 

se vzděláním. Schopnost cokoliv napsat dává ve společnosti větší možnost obeznámit 

s daným textem co nejvíce lidí. Nejznámější je Chammurapiho zákoník z osmnáctého 

století před naším letopočtem. Tedy sedm stop vysoké čedičové sloupy, které hlásaly  

a kodifikovaly zákony Staro-babylonské říše a také to, jaký trest provinilce proti nim 

čeká.2 Silně se rozvíjí také specializovaná řemesla a vojenství.  O tehdejším způsobu 

výchovy dětí již máme nějaké písemné doklady na svitcích, papyrusech, hliněných 

deskách, nástěnných malbách, v hieroglyfech, a legendách. Asi nejstarším výukovým 

nástrojem je kamenná deska, která ve starověké hebrejštině dává informace týkající se 

zasetí a sklizeň plodin. Její originál je vystaven v Muzeu starověkého Orientu 

v Istanbulu.3 Silnou úlohu v celém fungování společnosti, stejně jako ve výchově dětí 

hraje náboženství, které nesmírně ovlivňuje morálku celé společnosti.  

1.3 Vzdělávání a výchovné procesy v Řecku a Římské říši  

 Starověké Řecko přináší rozkvět vzdělanosti, změny ve výchově, pokládá základy 

mnoha filozofických směrů. Jednotlivé státy však mají ve své době zcela odlišné způsoby 

 
1 Národní památkový ústav, (2015). Památkový katalog. Pohřebiště z pozdní doby bronzové. Dostupné z: 

https://www.pamatkovykatalog.cz/pohrebiste-z-pozdni-doby-bronzove-12117465 
2 KAČER, J. (Ed.). (2019). Dějiny psaného slova. Ilustrovaná historie, (1), 42-45. 

 
3  KAČER, J. (Ed.). (2019). Dějiny psaného slova. Ilustrovaná historie, (1), 42-45. 

https://www.pamatkovykatalog.cz/pohrebiste-z-pozdni-doby-bronzove-12117465
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výchovy a vzdělávání dětí a rozličná je také úloha rodin. Fakta dochovaná ve spisech 

filozofů té doby jsou do dnes předmětem četných diskusí a bádání vědců z mnoha oborů. 

Dá se říci, že základy dnešní pedagogiky položily Athény, jako centrum, kde bylo dbáno 

na všestranný rozvoj osobnosti. Vznikl tam třístupňový systém škol. Vyučovalo se tak, 

aby absolvent vzdělávacího systému byl rozvinutou harmonickou osobností – 

kalokagathia.4 Školy byly soukromé, ovšem určené výhradně chlapcům. Athénské dívky 

byly většinou negramotné, provdány byly hned, jak začaly prvně menstruovat a o 

nějakém rozvoji osobnosti nebo volném čase nemohla být řeč.5 (SCHRADER, 2017) 

 Do dnes se nám zachovalo rčení „Sparťanská výchova“. Výchova ve starověké Spartě 

silně potlačila úlohu rodiny. Pouze zdravé děti mohly být vychovávány do sedmi let věku 

v rodině, pak nastupovala státní, ústavní výchova. Silný důraz byl kladen 

u chlapců na potlačení bolesti, obratnost, a vojenský výcvik, ovšem základy vojenského 

výcviku procházely ve Spartě i dívky, aby v případě napadení města, mohla být i jim 

svěřena obrana. „I když byla výchova jednostranná, lze kladně hodnotit: - názor Sparťanů 

na výchovu, jako na důležitou státní a společenskou funkci – státní výchovné ústavy, které 

zajistily výchovu veškeré mládeži vládnoucí třídy – velkou pozornost, kterou Sparťané 

věnovali vlastenecké výchově – péči Sparťanů o výchovu žen. Sparťané preferovali 

sociální cíle nad vlastními individuálními. „Veškeré mé jednání musí mít na zřeteli na 

prvním místě blaho státu, ve prospěch státu se musím zříci osobních přání.“6 

Římská říše přejala řecké typy škol a vzdělání zdokonalila. Velká pozornost byla 

věnována matematice, geometrii, rozvoji technologií, které měli pomoci při vojenských 

výpravách. Římští králové potažmo císaři (césarové) pak soustředili kolem sebe mudrce 

a vzdělance z podrobených zemí a do svých systémů přebírali to nejlepší z tehdy známého 

světa. Velmi rozvinutá byla řemesla, jak lze doložit na našem území mimo jiné 

archeologickými nálezy římských táborů a hrobů římské elity na území Moravy v okolí 

 
4 VODÁKOVÁ, A. (2017), Kalokagathia. In: Sociologická encyklopedie. Dostupné z:  

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Kalokagathia  
5 SCHRADER, H. (2017), Obrázek manželství ve starověkých Athénách a Spartě. Dostupné z: 

https://orientalismus.cz/texty/Manzelstvi-Atheny-Sparta.html 

6 ŠMAHELOVÁ, B. (2009). Vznik výchovy. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/el/1441/podzim2009/MSBK_ZPD/materske_skoly-_kombinovane_studium.pdf 

(studijní materiály). 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Kalokagathia
https://orientalismus.cz/texty/Manzelstvi-Atheny-Sparta.html
https://is.muni.cz/el/1441/podzim2009/MSBK_ZPD/materske_skoly-_kombinovane_studium.pdf
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Novomlýnských nádrží. Zajímavostí je, že jedna z nejstarších římských knih, zápisky 

Marca Aurelia „Hovory k sobě“ byla sepsána právě v oblasti Pálavy.7 (CÍLEK, 2011) 

1.4 Středověká výchova a vzdělávání  

S příchodem středověku a nástupem křesťanství se výchova a vzdělávání mění. V případě 

šlechticů se odehrávala buď na dvoře jiného šlechtice, nebo se soustředí do klášterů 

a klášterních škol.  Výchovy v klášterech se dostávalo i urozeným dívkám, později také 

dětem bohatých měšťanů a řemeslníků. Učili se číst, psát, základům víry a jazykům, dívky 

pak ručním pracím, chlapci základům ekonomiky. Výchova na dvoře šlechtice 

obsahovala sedm rytířských ctností. Jízdu na koni, boj s mečem, umění dvoření se dámě, 

tanec, umění lovu, čtení a psaní., někdy se udává také hra na loutnu a zpěv. Velmi 

významným krokem k rozvoji vzdělání bylo pak založení nejstarší evropské univerzity 

v Boloni v roce 1088, následovaly univerzity v Oxfordu, Paříži a později také v roce 1348 

univerzita v Praze. Všechny univerzity byly určeny pouze pro žáky, nikoliv pro dívky. 

S univerzitami se rozvíjely také aktivity žáků, pouliční divadlo, žáci udržovali celou řadu 

zvyků a tradic, které vylepšovali a velmi tak přispívali k rozvoji „kultury.“  

Pro většinu obyvatel venkova bylo jedinou cestou ke vzdělání v minimální míře návštěva 

kostela či synagogy.  To bylo místo, kde se lidé mohli setkat s uměním, ať ve formě hry 

na nástroj, zpěvu písní či obrazy a sochami.  Žákovská divadla či Pašijové hry a podobná 

vystoupení pak přinesla i na venkov možnost dozvědět se více.  Děti byly na venkově od 

malička považovány za pracovní sílu, musely pomáhat s obživou rodiny tak, jak stačily. 

Vysoká byla také dětská úmrtnost, bylo běžné, že v rodinách bývalo více jak deset 

narozených dětí a pouze dvě nebo tři se pak dožily dospělého věku. Smrt byla všudy 

přítomná. Třetina dětí umírala do jednoho roku života a 40 až 50 procent ze všech 

narozených zemřelo do 15 let.8 (MOŽNÝ, 1990) Obtížný byl přístup ke knihám. Knihy 

se ručně přepisovaly v klášterních skriptoriích a byly velice drahé. Teprve vynález 

knihtisku v roce 1447 dal výchově a vzdělání zcela nový směr.  

 
7 CÍLEK, V. (2011). Magické hory – Pálava. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214728374-magicke-hory/210572230130001-palava/ 

(audiozáznam). 
8 MOŽNÝ, I. (1990). Moderní rodina – mýty a skutečnosti. Brno: Nakladatelství Blok. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214728374-magicke-hory/210572230130001-palava/
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1.5 Jan Ámos Komenský  

Odborné a zároveň čtivé shrnutí dějin pedagogiky přináší ve svém díle Dějiny pedagogiky 

pedagogové Tomáš a Dana Kasperovi. Právě dílo Kasperových, obsah i struktura kapitol 

napomohla v lepší orientaci v historii pedagogiky – začátek moderní pedagogiky směřují 

autoři publikace právě k Janu Ámosi Komenskému, který do výchovy a vzdělávání dítěte 

a mladistvých přispěl mnoha reformními myšlenkami a je jakýmsi milníkem mezi starou 

středověkou a novověkou pedagogikou.9 (KASPER, KASPEROVÁ, 2008) 

Zcela mimořádnou osobností přinášející nový pohled na děti, jejich výchovu, 

vzdělávání a na postavení dítěte v rodině je biskup Jednoty bratrské Jan Amos Komenský. 

(1592–1670). Svět o něm do dnes hovoří, jako o učiteli národů, protože svým přístupem 

k dětem, jejich úloze a postavením v rodině přinesl řadu zcela revolučních myšlenek, 

z nichž mnohé nacházejí uplatnění až ve dvacátém a na počátku 21. století. Nejlépe své 

teze o výchově dítěte v rodině především potřebám věnovat se všestrannému rozvoji 

dětské osobnosti do šesti let věku popsal v díle „Informatorium školy mateřské“, které je 

dodnes považováno za základ metodiky rodinné a předškolní výchovy dětí od narození 

do šesti let.10 (UHER, 1990)  

1.6 Osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II.  

Osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II. přinesly zásadní změnu do celé 

společnosti. Zrušení nevolnictví, a zavedení povinné školní docházky, změna v sociální 

politice vedené státem, to přispělo k rozvoji vzdělanosti. „Od druhé poloviny 18. století 

se začala vytvářet novodobá školská soustava, přizpůsobená tehdejším potřebám 

společnosti. Byla odrazem života hospodářského, politického, kulturního, národnostního 

a také jazykových podmínek. Vytváření nových institucí vyvolalo poptávku po právnicky 

vzdělaných a koruně oddaných úřednících…“11 (CINKOVÁ, 2013) 

 
9 KASPER, T., KASPEROVÁ, D. (2008). Dějiny pedagogiky. Praha: Grada Publishing, a.s. 
10 UHER, B. (1990). Vyprávění o Velkém učiteli. Evangelické nakladatelství. 
11 CINKOVÁ, M. (2013). Sociální politika v habsburské monarchii v období vlády Marie Terezie a Josefa 

II. 1740-1790 (Bakalářská práce). Dostupné z: https://theses.cz/id/b917yi/bakalsk_prce.pdf  
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„Zájem Marie Terezie o školství nebyl diktován pouze nezbytností vychovat výkonné 

služebníky státu. Byla v tom u ní také nesporná vůle zvýšit kulturní úroveň svých národů.“ 

12 (BOGDAN, 2003, s. 147) 

Reformy Marie Terezie zahrnovaly i vzdělávání dívek, které měly v průběhu školní 

docházky zvládnout i teoretické základy „moderní“ péče o dítě, vedení domácnosti 

a ručních prací. 

1.7 Změny společnosti v průběhu devatenáctého století 

 Po roce 1820, tedy po nástupu průmyslové revoluce se opět změnilo složení skladby 

obyvatel. Rozvíjely se manufaktury, některé státy zakazovaly práci dětí mladších 

dvanácti let.  Část obyvatel se stěhovala z venkova do měst, byly kladeny větší nároky na 

učitele v městských školách, protože nové stroje v továrnách potřebovaly vzdělanou 

obsluhu. Na území současné České republiky pak přístup ke školství změnilo vydání 

Hasnerova školského zákona v roce 1869, který školský systém upevnil a zkvalitnil.  

Například školní docházka byla stanovena pro věk od 6 do 14 let (novelou z roku 1883 

byl školský zákon modifikován a upraven tzv. úlevami, kdy mohly děti nemajetných 

studovat pouze 6 a ne 8 let), byly zavedeny osmileté obecné školy a obecné osmileté školy 

měšťanské 

a čtyřleté učitelské ústavy s maturitou. Vzdělání učitelů, dlouholetá praxe před vlastním 

působením a jejich pravidelné zkoušení vedlo k jejich profesionalizaci. 

1.8 Reformní pedagogika  

Rozvoj moderní výchovy a vzdělání v průběhu dvacátého století.  Po roce 1900 se 

společnost proměnila, v důsledku hospodářských změn, zavádění moderních technologií, 

jako byly elektřina do domácností apod. Měnily se požadavky na vzdělávání lidí a také 

se s lepší organizací práce a postupnou automatizací objevil fenomén volného času.  

Školství v některých státech se začínalo odklánět od standardního modelu vzdělávání 

obvyklého v tehdejší době. Tedy od jednotného systému, přesně daných osnov 

a tabulkových požadavků na žáky. Vznikaly alternativní výukové metody a přístupy 

založené na individuálních potřebách žáků či studentů, specifických přístupech ke 

vzdělávání. Objevil se pojem Reformní pedagogika. Ta má do dnes obecně větší příklon 

 
12 BOGDAN, H. (2003). Historie Habsburků. Sedm století rodu, Nakladatelství Brána a. s.  
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k pedocentrismu, svobodné výchově, respektu k dítěti a jeho individualitě, velmi dbá na 

spolupráci nejen mezi žáky, ale také mezi školou, učitelem, rodiči a dítětem. Dále je 

změněna organizace výuky do delších bloků s osnovami, které jsou více nakloněny 

přirozenému světu dětí, zařazování více praktického a zážitkového učení a využívání 

aktivizačních metod ve výuce. S odkazem, mimo jiné, na didaktické spisy Jana Amose 

Komenského se rozvíjela waldorfská pedagogika. Jejím zakladatelem je Rudolf Steiner. 

Ten založil systém waldorfských škol, vedených v duchu jeho vlastní filozofie 

„antroposofie.“ 13 (DVOŘÁKOVÁ, 2020) 

Významný podíl na poli pedagogiky zanechala také Italka Maria Montessori, jejíž 

koncepce a metody, které se dají stručně shrnout do věty: „Pomoz mi, abych to dokázal 

sám.“ jsou hojně uplatňovány i v současné době po celém světě.  „Vychovatel dává dítěti 

volnost a nebrání mu ve spontánní práci. Spíše zprostředkovává spojení mezi dítětem 

a prostředím, je mu průvodcem při pronikání do uspořádaného světa. Pomáhá volit 

pomůcky a chápat jejich smysl.“14 

Současné vzdělávání na základních a středních školách je pestrou škálou různých 

výukových stylů.  Různí se školní vzdělávací plány i možnosti volnočasových aktivit 

realizovaných na školách. K tomu funguje alternativní domácí vzdělávání.  S dětmi všech 

typů vzdělávání pak pracuje současná volnočasová pedagogika. V současné době čeká 

pravděpodobně pedagogiku čas změn, protože aktuální situace vyvolaná pandemií 

coronaviru, jako je domácí výuka, výuka online, projekty jako „učí telka“ apod. pak klade 

různé způsoby výuky a výchovy do zcela jiného světla.  

  

 
13 „Antroposofie je myšlenkovým proudem otevřeným lidem přicházejícím z jakékoliv náboženské tradice. 

Vychází z přesvědčení, že člověk má svůj původ v duchovním světě, s nímž se má ve své pozemské existenci 

svobodně a bděle znovu spojit. Ve středu zájmu antroposofie, jak vyplývá z názvu, stojí člověk (anthropos) 

a hledání moudrosti (sophia) o člověku. Kromě pedagogiky antroposofie nachází odezvu i v mnoha dalších 

odvětvích lidské činnosti, jako např. v lékařství, biodynamickém zemědělství, terapeutické péči o postižené, 

architektuře, farmacii, v řadě uměleckých oborů, a dokonce i v ekonomické sféře. V České republice se 

nejvýrazněji uplatňuje právě ve waldorfské pedagogice.“  

DVOŘÁKOVÁ, K. (2020). Antroposofie jako myšlenkový základ pedagogiky Rudolfa Steinera. Dostupné 

z: http://www.waldorfcb.cz/skola/antroposofie-jako-myslenkovy-zaklad-pedagogiky-rudolfa-

steinera.html 

14 ZELINKOVÁ, O. (1997). Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody 

dnes. Praha: Portál. 

http://www.waldorfcb.cz/skola/antroposofie-jako-myslenkovy-zaklad-pedagogiky-rudolfa-steinera.html
http://www.waldorfcb.cz/skola/antroposofie-jako-myslenkovy-zaklad-pedagogiky-rudolfa-steinera.html
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2 RODINA – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE 

Jak vyplynulo z výše uvedeného, vnitřní i vnější podmínky rodinné výchovy se mění 

spolu s tím, jak se mění životní styl a hospodářská situace lidstva a později také sociální 

politika daného státu. Z hlediska kulturní antropologie a tradičních vztahů je rodina 

a podmínky v jakých člověk vyrůstá naprostým základem pro budoucí vzorce chování 

lidí v dospělosti.  

2.1  Pojem rodina  

Jako „jádrovou rodinu “ označujeme rodiče – tedy muže, ženu, a děti, jako nejužší rodinný 

kolektiv, kdy rodiče pečují o své děti. V širším slova smyslu, rodiče, děti, prarodiče, 

strýcové, tety, bratranci, sestřenice, kteří se vzájemně ovlivňují, sdílejí společné hodnoty, 

kulturní i společenské, náboženské tradice, předávají si mezi sebou vzory chování 

v určitých situacích typických právě pro tu danou skupinu lidí. 

Sociologická encyklopedie uvádí: „Rodina – obecně původní a nejdůležitější 

společenská skupina a instituce, která je základním článkem sociologické struktury 

 i základní ekonomickou jednotkou a jejímiž hlavními funkcemi je reprodukce trvání 

lidského biologického, druhu a výchova, resp. socializace potomstva, ale i přenos 

kulturních, vzorů a zachování kontinuity kulturního vývoje.“ 15 (ZELINKOVÁ, 1997, 

s. 43)   

Rodinu lze tedy definovat jako formu dlouhodobého solidárního soužití osob spojených 

příbuzenstvím a zahrnující přinejmenším rodiče a děti. Základními funkcemi rodiny 

jsou reprodukce a výchova potomstva. 16 (JANDOUREK, 2003, s. 115)  

K současnému pojetí moderní rodiny jednadvacátého století se vyjadřuje prof. PhDr. 

Blahoslav Kraus, CSc. následovně: „Rodinu současnosti je možno považovat za 

institucionalizovaný sociální útvar nejméně tří osob, mezi nimiž existují rodičovské, 

příbuzenské nebo manželské vazby. Jejím základem ve všech dosud známých 

společnostech je dyadický pár – muž a žena, tj. nějaká forma manželství nebo partnerství. 

 
15 FIŠEROVÁ, V. (2018). Rodina. In: Sociologická encyklopedie. Dostupné z: 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Rodina 
16 JANDOUREK, J. (2003). Úvod do sociologie. Praha: Portál.  
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Rodina je tedy postavena na partnerství osob opačného pohlaví, které má trvalejší ráz,  

a na příbuzenství. Výchozím znakem každé rodiny je existence nejméně jednoho dítěte 

bez zřetele na jeho věk.“ 17 (KRAUS & POLÁČKOVÁ, 2001, s. 78)  

Úloha rodiny při výchově a vzdělávání dětí je dnes předmětem mnoha vědeckých prací. 

Bezesporu však zůstává, že to, z jaké rodiny člověk pochází, jak je vychován v základním 

rodinném prostředí, jaké vzory a modely chování v raném dětství načerpá, tak se pak 

chová i jako dospělý. Jan Amos Komenský ve svém díle „Informatorium školy mateřské“ 

zdůrazňuje roli dětského věku při formování člověka, rodiče nabádá, aby se výchově 

svých dítek věnovali s maximální pozorností a péčí „Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale 

nad sklo křehčejší“. 18 (KOMENSKÝ, 1857, s. 35-36)   

Psycholog Jan Čáp pak definuje úlohu rodiny a rodinné výchovy následovně: „Rodina 

poskytuje dítěti modely k napodobování a identifikaci. Předává mu základní model – 

model sociální interakce a komunikace v malé sociální skupině. Začleňuje dítě do 

určitého způsobu života a předává mu určité sociální požadavky a normy. Odměnami 

 a tresty podporuje přijetí těchto požadavků a norem, jejich interiorizaci a exteriorizaci  

v chování dítěte. Tím dochází k socializaci dítěte v rodině, k jeho výchově. Různé rodiny 

přitom vybírají z makroprostředí různé momenty – různé modely, formy způsobu života, 

hodnotové orientace, názory.“ 19 (ČÁP, 1997, s. 272) 

Profesor Zdeněk Matějček uvádí, že k základním funkcím rodiny náleží uspokojení 

základních psychických potřeb dítěte, přičemž věda jich identifikovala celkem pět: 

1) Potřeba náležitého přísunu podnětů zvenčí – velký přísun podnětů z okolí má 

význam z hlediska rozvoje centrální nervové soustavy, jež tyto podněty následně 

zpracovává. 

 
17 KRAUS, B. & POLÁČKOVÁ, V. a kol. (2001). Člověk – prostředí – výchova: k otázkám sociální 

pedagogiky. Brno: Paido. 
18 KOMENSKÝ, A. (1857). Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské: to jest pořádná a 

zřetedlná zpráva, kterak rodičové pobožní i sami i skrze chůvy, pěstouny a jiné pomocníky své, nejdražší 

svůj klénot, dítky své milé, v prvnín jejich a počátečním věku rozumně a počestně k slávě Bohu, sobě ku 

potěšení, dítkám pak svým na spasení vésti a cvičiti mají. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=hzhFAAAAYAAJ&pg=PA35&dq=Nad+zlato+dra%C5%BE%C5%A1

%C3%AD+klenot+jest+d%C3%ADt%C4%9B,+ale+nad+sklo+k%C5%99eh%C4%8Dej%C5%A1%C3

%AD&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiVtICnh8zoAhVE_qQKHWD7BiUQ6AEIMDAB#v=onepage&q=

Nad%20zlato%20dra%C5%BE%C5%A1%C3%AD%20klenot%20jest%20d%C3%ADt%C4%9B%2C%

20ale%20nad%20sklo%20k%C5%99eh%C4%8Dej%C5%A1%C3%AD&f=false 
19 ČÁP, J. (1997). Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum. 
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2) Potřeba smysluplného světa – podněty, jejichž prostřednictvím je dítě 

stimulováno, musí mít řád a smysl. Je tedy třeba podporovat dítě v tom, aby se 

učilo pro radost, jakož je třeba mu i napomáhat v uvádění „smyslu do dění světa“.  

3) Potřeba životní jistoty – v případě absence této jistoty dítě opanovává úzkost, 

která se pak mnohdy projevuje agresivním chováním vůči slabším. 

4) Potřeba vlastní společenské hodnoty – jedná se o potřebu být uznáván 

a oceňován, přijímán. Skrze uspokojování této potřeby dochází k utváření identity 

dítěte, tedy vědomí jeho vlastního já (sebevědomí).  

5) Potřeba otevřené budoucnosti, životní perspektivy – díky uspokojení této potřeby 

má dítě možnost přejít od minulosti do budoucnosti. Dítě se tak má na co těšit, co 

plánovat. 20 (MATĚJČEK, 1994, s. 25-26) 

Zvýše uvedeného jasně vyplývá, že úloha rodiny při výchově dětí je nezastupitelná. Při 

rozhovorech s lidmi, kteří prošli ústavní výchovou, se často setkáváme s konstatováním, 

že nestrádali po stránce materiální. Ale velmi postrádali rodinnou sounáležitost a podporu 

třeba během studia, při řešení různých soukromých či studijních problémů apod. 

2.2 Součinnost socializujícího prostředí pro dítě a jeho výchova 

Pojem socializace lze vysvětit různými způsoby. Asi nejpřesnější vysvětlení tohoto 

pojmu lze nalézt v Průchově pedagogickém slovníku, odkud ho přejaly i různé 

internetové zdroje: „Socializace (socialization) pochází z latinského socialis neboli 

družný, spojenecký, polidštěný. Je to sociologický, sociálně psychologický 

 a pedagogický pojem, který označuje proces, při kterém se jedinec začleňuje do 

společnosti, přičemž si osvojuje její hodnoty, normy, chování, schopnosti a učí se 

sociálním rolím.“ 21 (PRŮCHA, WALTEROVÁ, MAREŠ, 2009). Jde o celoživotní 

proces, v jehož průběhu si jedinec osvojuje specifické formy lidského chování a jednání, 

ale i jazyk, kulturní odkaz, tradice, poznatky, hodnoty a tím se začleňuje do společnosti. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, volnočasový pedagog může ovlivnit chování a budoucí 

postoje jedince už od předškolního věku a jeho úloha při všestranném rozvoji osobnosti 

nabývá, v souladu s vývojem společnosti, stále většího významu. 

 

20 MATĚJČEK, Z. (1994). O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál.  

21 PRŮCHA, J. – WALTEROVÁ, E. – MAREŠ J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál. 
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Velký význam pro vnější i vnitřní podmínky rodinné výchovy pak má kulturní, sociální 

a hospodářská úroveň rodiny. A také schopnost rodičů, popřípadě dalších členů rodiny 

bydlících ve společné domácnosti oddělit pracovní a soukromé záležitosti, přenášení či 

nepřenášení pracovních problémů do rodiny a řada dalších aspektů. Ještě před několika 

desítkami let bylo běžné mezigenerační soužití v jednom bytě, někdy dvě, tři až čtyři 

generace, které spolu v rámci jedné bytové jednotky žily, komunikovaly a vzájemně si 

pomáhaly. Děti vychované v takovýchto podmínkách přijali jako normu péči o své blízké, 

rodiče a prarodiče, naučily se obrovské míře tolerance, vzájemné pomoci a pochopení. 

Rodina je tedy prvním prostředím pro dítě, kde jsou vytvářeny příznivé podmínky pro 

trávení volného času. Možnosti trávení volného času v rodinách se mohou lišit v závislosti 

na sociálním postavení rodiny, životním stylu a názorech rodičů na volnočasové potřeby 

dětí. Požadovaným cílem rodinné výchovy je aktivní zájem rodičů, aby jejich děti trávily 

volný čas smysluplně, bohatě, na základě svého vlastního rozhodnutí a rodiči byly při 

těchto aktivitách citlivě vedeni.22 (HOFBAUER, 2004, s. 61) Pokud děti vidí, že rodiče 

tvrdě pracují, stále sami sebe vzdělávají a snaží se žít aktivním životem, například sportují 

nebo jako celá rodina navštěvují kulturní akce, či jsou aktivní v občanské společnosti, 

přejmou tento vzor do svého dospělého života jako normu. To v praxi znamená, že děti 

přejímají ať už vědomě nebo podvědomě vzory chování svých rodičů potažmo ostatních 

členů rodiny již od nejútlejšího dětství. Rodina je v každém případě prvním modelem 

společnosti, s níž se dítě setkává. 

Současná „západní“ společnost málokdy umožní, aby dítě mohlo vyrůstat pouze v rodině 

až do pěti let věku, kdy nastupuje povinná docházka do mateřské školy nebo do 

obdobného zařízení.  Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že právě věk od cca tří let je 

nesmírně důležitý pro budoucí život. Takzvaný předškolní věk není jen přípravou na 

školu, ale také na život. Mateřská škola upevňuje základní návyky, posiluje v dětech 

pocity kamarádství, souhry a spolupráce. Vytvářejí se tedy základy životních postojů. 

Předškolní vzdělávání je v České republice upraveno následovně: 

 „Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní 

vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: na státní občany České republiky (ČR), 

kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské 

unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale 

 
22 HOFBAUER, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál. 
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nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, na účastníky řízení o udělení mezinárodní 

ochrany. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce 

přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení 

dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením…“ 

23 (MŠMT, 2020) Z výše uvedené pasáže je patrná důležitost předškolního vzdělávání, 

které by mělo být důležité nejen pro stát – školka předává základy k dalšímu studiu 

a výchově občana – ale mělo by být důležité zejména pro rodiče. Nepřihlášení dítěte či 

zanedbání zajištění vzdělávání dítěte v rámci předškolního vzdělávání je v České 

republice považováno za přestupek.  

O důležitosti vzdělávání dítěte a jeho ošetření zákonnými zástupci, se lze dočíst dále ve 

stejném dokumentu. Důležité je si uvědomit, že stát netlačí rodiče a zákonné zástupce 

nutně do institucionální výchovy, ale klade důraz na vzdělání – byť zajištěno individuální 

domácí formou – jako takové, jelikož je významnou součástí české vzdělávací politiky: 

„…Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování 

očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží 

doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, 

jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení, než je mateřská škola.  Vzdělávání 

v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem, školní 

docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel 

konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí 

oznámit ve spádové mateřské škole; vzdělávání v zahraniční škole na území České 

republiky, ve které ministerstvo povolilo, plnění povinné školní docházky; zákonný 

zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole. Povinné předškolní vzdělávání 

trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní 

docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.“ 24 (MŠMT, 2020)  

Největší vliv na vývoj dítěte má povinná školní docházka definovaná zákonem 

č. 561/2004 Sb.  Školský zákon, v platném znění. Devět let, které tráví dítě na základní 

 
23 MŠMT. (2017). Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/file/40102/ 
24 MŠMT. (2017). Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/file/40102/ 

http://www.msmt.cz/file/40102/
http://www.msmt.cz/file/40102/
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škole, zcela mění jeho pohled na svět kolem nás, na rodinu, společnost i na sama sebe.  

Od školáka či školačky se automaticky očekává, že bude dodržovat v dané společnosti 

„běžné“ normy chování. Pro řadu dětí s nejrůznějšími poruchami (ADHD, poruchy 

chování, dysgrafie, dyslexie apod.) mohou však být tyto společenské normy těžko 

uchopitelné a akceptovatelné. Hranici, kdy má dítě potíže dané vrozenou poruchou a kdy 

jde o nevychovaného a celou rodinou rozmazlovaného jedince je velmi křehká a určit jí 

může skutečně pouze odborník.  

2.3 Úloha pedagoga při formování osobnosti dítěte 

Klíčovou roli ve formování osobnosti dítěte v tomto věku hrají pedagogové, a to nejen 

v procesu oficiálního vzdělávání, ale také volnočasoví. Současný životní styl totiž odvádí 

děti z rodinného prostředí do školy a následně do nejrůznějších kroužků a volnočasových 

aktivit na podstatně delší dobu, než to bylo před rokem 1989.  Platí, že základní vzdělání 

včetně volnočasových aktivit má doplňovat výchovu v rodině v otázce duchovních, 

mravních a životních hodnot, rozvíjet klíčové kompetence dítěte, také má za úkol 

rozvinout v dětech schopnost samostatného myšlení, odpovědného rozhodování 

v základních životních otázkách a zároveň nesmí opomíjet rozvoj tělesných aktivit, vše 

k přiměřeně k věku dítěte. K těmto skutečnostem je třeba přihlížet při tvorbě programů 

volnočasových aktivit, které mají za úkol rozvíjet dítě a vhodně, neformální formou hry 

či aktivit, přispět k rozvoji harmonické osobnosti.  
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2.4 Vývojové fáze vybraných cílových skupin 

Pro zamýšlené a připravované programy jsou stěžejní děti v mladším školním věku, 

staršího školního věku a věku adolescentního. Podrobnější definici zvolených 

vývojových období (děti a mládež) rozebírá dílo Vývojová psychologie, profesora Josefa 

Langmeiera 

a doktorky Dany Krejčířové.25 (LANGMEIER, KREJČÍŘOVÁ, 2006 s. 116) 

2.4.1 Mladší školní věk 

Definováno od 6 do 11-12 let věku, rozvíjí se poznávací procesy dítěte, které opouští 

předchozí magické antropomorfické myšlení a více se zajímá o konkrétní svět kolem 

sebe, snaha dítě usměrňovat k soustavné činnosti, využívání názornosti, hry 

a aktivizačních metod k podnícení jeho vlastní zvídavosti, zájem dítěte je stále více 

zaměřen na konkrétní jevy než na abstraktní, zlepšuje se motorika, pohyby jsou 

koordinovanější, zlepšuje se paměť a projev. Děti se rády a poměrně snadno učí, jsou 

přístupné novým věcem.  Rády zkoumají, ověřují si věci, které slyší nebo o kterých se učí 

v praktickém životě, třeba právě při volnočasových aktivitách.     

2.4.2 Starší školní věk  

Udáváno zhruba od 11-12 do 15 let věku, mění se tělo jedince i jeho názory, hodnoty 

a pohled na svět pozvolna až do dospělosti, hormonální výkyvy ovlivňují soustředění 

a nálady, jedinec se vymaňuje z citové závislosti na rodičích a přichází období vzdoru 

i u dalších autorit, jedinec posiluje samostatné rozhodování a kritické myšlení. V tomto 

věku jsou nezbytné pozitivní vzory, které děti hledají mimo svoji rodinu. Například lékař, 

trenérka, pedagog, který dokáže nadchnout děti pro svůj předmět atd. Ti mohou kladně 

ovlivnit i výběr budoucího povolán či směr studia. Toto období je zároveň obdobím 

pubescence, které je v životě mladého člověka významné a jedinečné. V tomto období 

dochází k výrazným tělesným i psychickým změnám v životě jedince. Pubescenti se snaží 

osamostatnit, najít sami sebe. Velkou roli v jejich životě hrají vrstevníci, se kterými tráví 

převážně svůj volný čas. Nesmírnou překážkou pokračování ve volnočasových 

aktivitách, se kterými vstupuje dítě do období dospívání, může být tendence k uniformitě, 

kterou podporují v dnešní době významně i média.26 (VÁGNEROVÁ, 2012, s. 376.) 

Právě díky sociálním sítím dochází k nastavení určitých hodnot, které jsou většinou sice 

 
25 LANGMEIER, J. & KREJČÍŘOVÁ, D. (2006). Vývojová psychologie. 2., aktualizované vyd. Praha: 

Grada. 
26 VÁGNEROVÁ, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2. Praha: Karolinum. 
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pozitivně hodnoceny, ale děje se tak za cenu ztráty vlastní identity. Nabízí to ovšem 

jistotu, že bude dospívající pozitivně hodnocen mezi vrstevníky. Zároveň však právě 

v tomto věku narůstá riziko vzniku nejrůznějších závislostí.  

2.4.3 Adolescentní věk  

Od 15 do 20 let věku, jedinec si utváří názor na sebe i okolí, tento názor a hodnoty se 

ustalují a zpevňují, rozšiřuje se obzor myšlení i řeči, zlepšuje se celkově projev a rozšiřuje 

paměť – její rozsah a to, co dokáže pojmout, dokáže pracovat s pojmy, které jsou 

obecnější a abstraktnější, uvažuje nad řešením různých problémů a dokáže je vyřešit, je 

schopen vytvářet si domněnky, které nejsou opřeny o reálnou skutečnost, dokáže používat 

logické operace. Je to období dozrávání osobnosti, vytrácí tendence přizpůsobovat se 

okolí 

a dospívající si nachází vlastní identitu i za cenu horšího hodnocení svých vrstevníků. 

Nastává čas soustavné přípravy na výkon povolání i osamostatňování se a vymanění 

jedince z původní rodiny.  
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3 VOLNÝ ČAS A PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU 

Z hlediska historie je pojem „volný čas“ vlastně novotvarem. Nicméně potřebu oddechu 

zmiňuje již Jan Ámos Komenský ve svém díle Didactica magna. Zde požaduje, aby byly 

do školního vyučování zařazeny přestávky, které se mají zaplnit veselou zábavou, hrou, 

hudbou a dalšími činnostmi.27 (KREJČÍ, 1948, s. 99). Komenského odkaz pro pedagogiku 

volného času by se dal shrnout jeho vlastními slovy takto: „Dobrá škola určuje řádně dobu 

práce a odpočinku, činnosti, prázdnin a rekreace.“28 (KREJČÍ, 1948, s. 99). Právě 

protestantská reformní hnutí jsou některými odborníky považována za počátek části 

lidského konání zvané volný čas. 

Ale až do reforem Marie Terezie a Josefa II. byl odpočinek, potažmo volný čas chápán 

jinak. Mnozí rodiče, když povinně začali posílat své děti do školy, považovali právě 

školní docházku za volný čas, kdy dítě nemuselo pracovat a „odpočívalo“ ve škole. 

Duševní práce a učení se, bylo dlouho považováno za jakousi formu volna, protože se 

přece „nemuselo pracovat rukama a člověk se u toho ani nezapotil.“ O tom hovoří mnohé 

popěvky lidové slovesnosti.  Na našem území byla dána pravidla onoho sedmého dne, 

jako dne rozjímání, dne modlitby a odpočinku. 

Přelom nastal až s nástupem průmyslové revoluce. Volný čas je možný teprve 

industrializací. Nicméně dějinná existence volného času není tak stará jako průmyslová 

společnost.29 (VÁŽANSKÝ, 2001, s. 17) Dvacáté století pak přineslo čtyři rozdílné 

pohledy na volný čas. Jinak jej vnímala společnost za CK mocnářství, jinak po I. světové 

válce, zcela odlišně potom po roce 1948. Paradoxně vlastně proletářské pojetí práce 

a jejího rozdělení pak přineslo nové sociální otázky Volný čas a co s ním? Vznikají 

povinné odborářské rekreace apod. Vnímání pojmu volný čas se pak výrazně změnilo po 

událostech listopadu 1989. 

 
27 KOMENSKÝ, A. (1657). Didactica magna. Překlad. KREJČÍ A. (1948). Jana Amosa Komenského 

Didaktika Velká. Dostupné z 

https://monoskop.org/images/3/3e/Komensky_Jan_Amos_Didaktika_velka_3_vydani_1948.pdf  
28 KOMENSKÝ, A. (1657). Didactica magna. Překlad. KREJČÍ A. (1948). Jana Amosa Komenského 

Didaktika Velká. Dostupné z 

https://monoskop.org/images/3/3e/Komensky_Jan_Amos_Didaktika_velka_3_vydani_1948.pdf 
29 VÁŽANSKÝ, M. (2001). Základy pedagogiky volného času. Brno: Print – Typia. 
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3.1 Definice pojmu volný čas 

Odborná literatura nahlíží na pojem volný čas ve více významech: „Volným časem 

rozumíme ten čas, který jednotlivci zůstane po splnění biologicko-psychologických potřeb 

(jídlo, spánek), po odečtení tzv. času vázaného (cesta do zaměstnání a zpět), času 

potřebného na zajištění chodu domácnosti (nákup, vaření). Rozumíme pod tímto pojmem 

tedy čas, kterým můžeme volně disponovat, podle vlastních úvah a možností.“30 

(ČÍHOVSKÝ, 1967, s. 146) 

Jinou definici volného času formuloval Joffre Dumazedier, který volný čas chápe jako 

„…souhrn činností, které může člověk provozovat s plnou libovůlí, buď pro odpočinek 

nebo pobavení, či pro rozvoj svých znalostí nebo nezištné školení, pro svou dobrovolnou 

účast na společenských záležitostech nebo svobodnou tvůrčí činností poté, když se uvolnil 

ze závazků pracovních, rodinných i společenských.“ (HÁJEK, HARMACH, 2004, s. 25)31 

Volný čas lze také definovat jako čas, kdy člověk nevykonává činnosti s ohledem na 

závazky, které plynou z jeho sociálních rolí ve společnosti a rodině. Je to tedy čas 

odpočinku. Aktivity, které v této době provozuje, jsou dobrovolné, mají sloužit k relaxaci 

a regeneraci jak duševní, tak tělesné. Relaxace může být formou aktivního odpočinku 

jako je cvičení, jóga, jízda na kole, turistika, nebo odpočinek kulturně obohacující, třeba 

návštěva divadla, kina, muzea apod. V poslední době sílí také volání po odpočinku 

formou absolutního „nicnedělání“. Důvodů je mnoho. Tím hlavním jsou všudypřítomná 

komunikační média, kdy lidé i ve svém volném čase často kontrolují pracovní 

komunikační sítě, emaily apod. v obavě, aby něco nepromeškali, o něco nepřišli. 

Paradoxně se mnozí domnívají, že když během okamžiku neodpoví přátelům na 

sociálních sítích, něco se stane. Nastanou problémy, ztratí kontakt s komunitou přátel 

apod.  Mozek je neustále bombardován novými podněty, a i když by se mohlo zdát, 

 
30 ČÍHOVSKÝ, J. (1967). Příspěvek k poznání volného času dne studentů pedagogické fakulty 

Olomouc. Olomouc: Ped. F. UP.  
31 HÁJEK, B. & HARMACH, J. (2004). Děti, vedoucí, volný čas. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=HKyxCAAAQBAJ&pg=PA25&lpg=PA25&dq=souhrn+%C4%8Dinno

st%C3%AD,+kter%C3%A9+m%C5%AF%C5%BEe+%C4%8Dlov%C4%9Bk+provozovat+s+plnou+lib

ov%C5%AFl%C3%AD,+bu%C4%8F+pro+odpo%C4%8Dinek+nebo+pobaven%C3%AD,+%C4%8Di+

pro+rozvoj+sv%C3%BDch+znalost%C3%AD+nebo+nezi%C5%A1tn%C3%A9+%C5%A1kolen%C3%

AD,+pro+svou+dobrovolnou+%C3%BA%C4%8Dast+na+spole%C4%8Densk%C3%BDch+z%C3%A1l

e%C5%BEitostech+nebo+svobodnou+tv%C5%AFr%C4%8D%C3%AD+%C4%8Dinnost%C3%AD+pot

%C3%A9,+kdy%C5%BE+se+uvolnil+ze+z%C3%A1vazk%C5%AF+pracovn%C3%ADch,+rodinn%C3

%BDch+i+spole%C4%8Densk%C3%BDch&source=bl&ots=agIYTTVBlz&sig=ACfU3U29ASqVfKBef

UI_yG_6gSe92NE37g&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwizxMCwkczoAhUNT8AKHRY_BjQQ6AEwAHo

ECAsQLA#v=onepage&q&f=false  
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člověk odpočívá, ve skutečnosti tomu tak není. „Podle statistik z roku 2016 strávíme 

denně na telefonu průměrně tři hodiny a padesátkrát se na telefon podíváme, abychom 

zjistili, zda nás někdo nesháněl, nepřišel nový mail či snad nepřibylo srdíčko na 

Instagramu. Jenže, podle slov psychoterapeutky a lektorky Alžběty Protivanské, mozek 

neumí rozlišit mezi tím, co se děje v našem reálném životě a tím, co prožíváme skrze 

obrazovky telefonů. Všechny vjemy zpracovává na stejné úrovni, což je pro něj náročné 

a přispívá to k jeho přehlcení.“ 32 (DRDÁKOVÁ, 2019).  

Je tedy potřeba, aby se lidé opět naučili znovu důkladně odpočívat. I takzvané „lenošení“ 

nebo „poflakování se“ může výrazně přispět k celkové regeneraci organismu a není od 

věci si zařadit do programu volnočasových aktivit třeba „polední klid“ na táborech apod.  

Německý pedagog volného času Horst W. Opaschowski vymezuje komplexně následující 

funkce a možnosti volného času: 

• rekreace, která slouží k zotavení a uvolnění, 

• kompenzace, díky které dochází k odstraňování frustrace a zklamání, 

• výchova a další vzdělávání, které zahrnuje sociální učení a učení o svobodě a ve 

svobodě, kontemplace, tedy hledání smyslu života (duchovní dimenze), 

• komunikace, ve smyslu budování sociálních vztahů a partnerství, 

• participace – podílení se na životě společnosti 

• integrace – do společenských systémů, a to včetně rodiny, 

• enkulturace, tedy kulturní rozvoj jedince samotného, jeho osobnosti a možnost 

tvořivého vyjádření.33 (HOFBAUER, 2004, s. 14–15).  

Roger Sue, soudobý francouzský sociolog volného času, uvádí jako funkce volného času 

tyto: psychologickou (uvolnění, zábavu, rozvoj), sociální (socializaci, symbolickou 

příslušnost k některé sociální skupině, vztah ke skupině a obsahuje potvrzení vlastní 

osobnosti a sociální uznání.), terapeutickou, (tato funkce byla do nedávné doby 

opomíjena). Opatření spojená s pandemií Covid-19 však ukázala nesmírnou důležitost 

této funkce volného času. Izolace jedinců či rodin od přátel, kamarádů z volnočasových 

aktivit se postupem času projevuje u mnoha jedinců depresemi, problém navázat násilně 

 
32 DRDÁKOVÁ, V. (2019). Poflakování povoleno. Proč je nicnedělání skvělým zdrojem odpočinku. 

Dostupné z https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/nicnedelani-odpocinek-klid-jak-odpocivat-

meditace.A190531_124547_zdravi_drdv 
33  HOFBAUER, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál. 

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/nicnedelani-odpocinek-klid-jak-odpocivat-meditace.A190531_124547_zdravi_drdv
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/nicnedelani-odpocinek-klid-jak-odpocivat-meditace.A190531_124547_zdravi_drdv
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přerušené kontakty apod. Dále jde o funkci ekonomickou, kde kvalita volnočasových 

aktivit je nepřímo závislá na množství finančních prostředků, které jsme schopni či 

ochotni vynaložit na svůj volný čas. O pojetí volného času jako prožívání, anebo pouhé 

spotřeby vedoucí k odcizení.34 (JARIŠ, SKOPALOVÁ, 2016, s. 24). 

Z výše uvedeného vyplývá, že možnosti, jak trávit volný čas a jejich naplnění či 

nenaplnění, mohou výrazně ovlivnit vývoj celé osobnosti jedince a také působit na celou 

řadu faktorů naší společnosti.  

3.2 Sféry volného času  

Sociolog Joffre Dumazedier rozlišuje tři sféry nebo složky volného času: - složku 

relaxační (odpočinek a částečně i rekreaci) - složku zábavy, složku vzdělávací 

 a sebevzdělávací (ve které jednotlivec sám nebo ve skupině nezištně z vlastního zájmu 

rozvíjí své schopnosti, vědomosti a dovednosti). (HÁJEK, HARMACH, 2004, s. 26-28)35 

Všechny tři sféry by pak měla spojovat volnočasová pedagogika.  Její definice, stejně 

jako náplň celého oboru, prošla v průběhu dvacátého století radikálními změnami.  

3.3 Výchova mimoškolní 

V první polovině dvacátého století se potkáváme se dvěma pojmy: Tím první je takzvaná 

„výchova mimotřídní“, kterým se označovaly všechny aktivity provozované ve školní 

budově či jejích částech, jako jsou hřiště, herny, tělocvičny ale mimo třídy nebo studijní 

skupiny, tedy mimo povinné vyučování. Dalším pojmem je „výchova mimoškolní“, kam 

se pak zahrnovaly aktivity, které byly provozovány mimo areál škol. Tedy v domovech 

mládeže, klubovnách, podnikových sportovištích apod.  Ve druhé polovině šedesátých let 

minulého století se pak obě definice spojily do jediného pojmu „výchova mimo 

vyučování“.  

V podmínkách socialistického Československa pak musely mít všechny aktivity ideový 

podtext, aby dokázaly vychovat socialisticky smýšlejícího člověka. Řada dnes běžných 

volnočasových aktivit jako třeba historický šerm, horolezectví, nebo amatérské divadlo 

či zájem o kulturu mimo socialistický blok byly nežádoucí. Bylo třeba rozvíjet průmysl, 

hornictví, hutnictví, stavební výrobu a tomu také odpovídala většina „volnočasových 

programů.“ Ideově byly zaměřené sportovní akce, například „dobrovolné“ cvičení na 

 
34 JARIŠ, K., SKOPALOVÁ, J. (2016). Volný čas seniorů. Praha: Grada Publishing, a.s. 
35 HOFBAUER, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál. 
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Spartakiádách, povinné členství v Pionýrské organizaci Socialistického svazu Mládeže, 

u starších v SSM nebo SVAZARMU, který sdružoval kynology, hasiče atd. Správně 

volené musely být i stolní hry. Například. „Ukaž, co umíš“ nebo vědomostní soutěže např. 

„O zemi, kde zítra již znamená včera.“ Výjimku tvořily prázdninové školy na Lipnici 

organizované sice pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže, ale jejich účastníci měli, 

jako jedni z mála účastníků organizovaných aktivit té možnost okusit zážitkovou, 

volnočasovou pedagogiku v moderním slova smyslu. 

Radikální zlom nastal po roce 1989. S přechodem od „pětiletek k tržnímu hospodářství, 

došlo k celkové proměně společnosti ve všech směrech. Pojem volný čas nabyl zcela 

nových rozměrů. „Je to prostor k vědomému rozšíření zkušeností a zážitků, který můžeme 

použít ke změně postojů, a tím i k rozvoji naší samotné osobnosti.“ 36 (PÁVKOVÁ, 2014, 

s. 17)  

Společnost se proměnila se, a to jak z hlediska sociálního, intelektuálního, ekonomického 

i etnického. S tím se změnilo i fungování rodiny a pojetí volného času.  Právě nakládání 

s volným časem v rámci obecné pedagogiky se zabývá pedagogika volného času. Dnešní 

společnost si život bez volného času již neumí představit. Každý jedinec se ve volném 

čase věnuje svým zálibám, koníčkům a tráví ho podle svých vlastních představ. Provozuje 

aktivity, které vedou k jeho rozvoji a seberealizaci.37 (KAVANOVÁ, CHUDÝ, 2005, s. 

6). 

3.4 Hra a její význam ve vývoji jedince 

Eugen Fink přikládá hře zejména socializační význam: „Hraní je základní možností 

sociální existence. Hra je společnou formou, je to hraní spolu navzájem, je to vnitřní 

forma lidského společenství. Hraní není strukturálně žádným individuálním, izolovaným 

jednáním – je otevřeno pro spolubližní jako spoluhráče.“38 (FINK, 1992, s.10) 

Dítě již od předškolního věku rozvíjí hrou samo sebe. Učí se nápodobou, postupně 

získává znalosti a dovednosti. Hra je pro dítě stejně důležitá, jako pro dospělého jedince 

práce. 

I takzvaně „volná“ hra dítě posouvá dál, protože ač hra není řízena pedagogem a mohlo 

 
36 PÁVKOVÁ, J. (2014). Pedagogika volného času. Univerzita Karlova v Praze. 
37 KAVANOVÁ, A., CHUDÝ, Š. (2005). Výchova a volný čas. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
38 FINK, E. (1992). Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta. 
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by se zdát, že nemá cíl, pochopitelný či známý dospělé osobě, posouvá vždy dítě o krůček 

dál.  Volná hra však hraje důležitou roli i u dospívajících a dospělých a je proto vhodnou 

částí volnočasových aktivit a programů. 

„Volná hra nám přináší libé pocity, které mohou napomáhat mj. k osvojení si určitých 

životních rolí, poznatků a dovedností, sloužících k rozvoji sebe i ostatních.“39 

(MIŠURCOVÁ, FIŠER, FIXL, 1980) 

„Při řízených hrách, tedy hrách volených za konkrétním účelem, je třeba promyslet 

organizaci hry, připravit pomůcky, zvolit vhodnou metodu a motivaci a na závěr provést 

reflexi.“40  (ŠIKULOVÁ, 2006) 

Z výše uvedeného vyplývá, že propojení her volných a řízených je nedílnou součástí 

volnočasové pedagogiky. 

3.5 Zájmové vzdělávání 

Zájmové vzdělávání stejně jako neformální vzdělávání tvoří nedílnou součást procesu 

celoživotního učení. Zájmové vzdělávání je právně ukotveno v zákoně č.561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon 

 a je zde definováno v § 111 jako vzdělávání poskytující účastníkům naplnění volného 

času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se 

uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích 

volného času, školních družinách a školních klubech. Střediska volného času se dále 

podílejí na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími 

institucemi rovněž na organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Zájmové vzdělávání 

jednoznačně napomáhá naplňovat vzdělávací cíle stanovené školským zákonem. 

Zájmové vzdělávání neposkytuje stupeň vzdělání, zabývá se však aktivitami potřebnými 

pro rozvoj osobnosti, kompenzuje jednostrannou zátěž ze školy, zajišťuje duševní 

hygienu, má funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, preventivní, zdravotní (relaxační 

a regenerační), sociální a preventivní, rozvíjí schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, 

upevňuje sociální vztahy. Pravidelná zájmová činnost, jako jsou zájmové kroužky, 

 
39 MIŠURCOVÁ, V., FIŠER, J., FIXL, V. (1980). Hra a hračka. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství. 
40 ŠIKULOVÁ, R. (2006). Kapitoly z předškolní pedagogiky II. Ústí nad Labem: UJEP. 
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sportovní družstva, umělecké kroužky. Tyto aktivity mapují individuální rozvoj jedince, 

který je spjatý s těmito volnočasovými aktivitami.41 

3.6 Definice pedagogiky volného času 

„Pedagogika volného času je disciplína pedagogiky, zaměřená na výchovné a vzdělávací 

potřeby, napomáhající autonomnímu a smysluplnému využívání volného času dětí, 

dospívajících i dospělých.“ 42 (PRŮCHA, WALTEROVÁ, MAREŠ, 2009, s. 386) 

Jinou formu definice uvádí ve své publikaci Jiřina Pávková.43 (PÁVKOVÁ, 2014, s. 8) 

„Pedagogika volného času je jednou z pedagogických disciplín. Zabývá se výchovou ve 

volném čase, cíli, podmínkami a prostředky výchovy ve volném čase, pedagogickým 

ovlivňováním či zhodnocováním volného času. Sleduje možnosti rozvoje osobnosti 

člověka v různých věkových obdobích – dětí, mládeže, dospělých v produktivním věku 

i seniorů ve volném čase.“, Dle Pávkové má tedy pedagogika volného času nezbytný 

výchovný charakter, protože se snaží vychovávat jedince ke zdravému životnímu stylu, 

naučit vytvářet si vlastní názory a postoje, podílí se na rozvoji osobnosti a vlastností 

jedince, podporuje navazování nových sociálních vztahů, podporuje kulturní 

a společenský rozvoj.44 (PÁVKOVÁ, 2014, s. 28–32) 

Německý pedagog Břetislav Hofbauer pak uvádí: „Pedagogika volného času se zabývá 

analýzou výše uvedených oblastí, přináší do nich nové podněty, podílí se na jejich řešení 

a v neposlední řadě uschopňuje děti a mladé lidi k tomu, aby se nejprve za pomoci 

dospělých (rodičů, vychovatelů, animátorů), posléze i samostatně učili vhodně volit 

správné aktivity tak, aby byly ku prospěchu rozvoje zejména jich samotných, ale také 

jejich sociálního okolí, přírody a společnosti.“ 45 (HOFBAUER, 2004, s. 16–18) 

Pedagogika volného času je tedy vědní obor, který se snaží stanovit cíl, obsah a metody 

výchovy ve volném čase. 

 
41 MŠMT. (2020). Zájmové vzdělávání. Dostupné z: https://www.msmt.cz/mladez/zajmove-vzdelavani-1 
42 PRŮCHA, J. – WALTEROVÁ, E. – MAREŠ J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál. 
43 PÁVKOVÁ, J. (2014). Pedagogika volného času. Univerzita Karlova v Praze. 
44 TAMTÉŽ 
45 HOFBAUER, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál. 
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3.7 Kolbův cyklus  

V rámci tvorby volnočasových programů je hojně využita právě zážitková pedagogika, 

zejména pak princip učení prožitkem, tzv. Kolbův cyklus.  Jeho autorem je David 

A. Kolb, (*1939) americký sociolog, psycholog a vzdělávací teoretik, který je 

pravděpodobně nejvíce znám díky své teorii zkušenostního učení (Experimental Learning 

Theory – ELT) a stylům učení.46 (ŠIMEČEK, 2014)  

David A. Kolb, opírá své schéma zkušenostního učení o teorie Deweyho, Piageta 

a Lewina.47 (ČINČERA, 2007. s. 16) Podstatou všech teorií je základní myšlenka, že se 

lidé nejlépe učí prostřednictvím vlastních zkušeností (bezpečných zkušeností, které 

nejsou destruktivní a představují výzvu), kterým je i zpětně dobře rozuměno. Centrální 

úlohu v procesu učení tedy hraje zážitek – vědomosti a zkušenosti. Oproti tomu 

behavioristické, racionální a empirické teorie opomíjí roli podvědomí a osobní zkušenosti 

v tomto procesu. Klíčovým faktorem pro správné pochopení Kolbova cyklu jsou 

teoretická ukotvení autorů, ze kterých Kolb vycházel, a které jsou popsány 

v následujících podkapitolách. 

3.7.1 Deweyho model zkušenostního učení 

Pro pochopení veškerých výchovně-vzdělávacích koncepcí, nejen novodobých, ale 

i minulých, ze kterých novodobé vycházejí, je potřeba znát i kontext doby, ve které se 

tyto koncepce zrodily. Pedagogika nutně odráží potřeby soudobé společnosti a s tím, jak 

se vyvíjí společnost se vyvíjí i pohled na to, co a jakým způsobem učit, čemu má výchova 

sloužit a co má podporovat (případně má-li se zaměřit spíše na jednotlivce či společnost 

jako takovou). Aby těmto potřebám bylo vyhověno, mění se výchovné cíle v závislosti 

na aktuálních společenských zájmech.  

John Dewey (1859–1952) své pedagogické myšlenky směřoval nejprve k člověku ve 

snaze zprostředkovat mu osamostatnění a osobní rozvoj, ale časem své kroky směřoval 

více k ideji v utváření prosperující společnosti založené na demokratických ideálech. 

Tradiční vzdělávání 19. století nebylo nakloněno samostatnému myšlení žáků a bránilo 

jejich individuálnímu rozvoji, protože děti byly v té době brány jako závislé (na rodičích, 

učitelích, autoritách obecně) a výchova je měla teprve na budoucí samostatnost  

 
46 ŠIMEČEK, K. 2014. Komparace modelů zkušenostního učení Davida Kolba a modelu zážitkového učení 

Petra Jarvise. Dostupné z http://it.pedf.cuni.cz/strstud/edutech/2014-Simecek_html_edu/#obs1-0 
47 ČINČERA, J. (2007). Práce s hrou pro profesionály. Praha: Grada Publishing, a.s. 



36 

 

a občanství připravit. 48 (BROŽOVÁ, 2011, s. 23) Osamostatnění člověka by měla dle 

Deweyho podporovat zejména rozvoj samostatného myšlení, nicméně dodává, že pokud 

má člověk myslet sám za sebe, musí být nejprve součástí určitého společenství, jelikož je 

myšlení vlastně jakýmsi osvojením společenských procesů. Záleží také na tom, v jakém 

společenství se člověk nachází – pouze otevřená, pluralitní, nikoli autokratická, ale 

demokratická společenství povzbuzují reflektivní myšlení, samostatnost a osobní růst.49 

(BROŽOVÁ, 2011, s. 25) „Když se na konci 19. století v USA diskutovalo o problémech, 

které s sebou přinesl hospodářský a průmyslový rozvoj, John Dewey byl právě tím, kdo 

odvážně předložil své návrhy k jejich řešení. Na základě myšlenky neustálého 

společenského vývoje vytvořil pedagogickou koncepci, která měla lidem zajišťovat 

rovnocenné výchozí podmínky a poskytovat možnost osobního růstu. Výchova se měla stát 

základem pro rozvoj „zdravé“ a prosperující společnosti.“ 50 (BROŽOVÁ, 2011, s. 38)  

Své pedagogické teorie se Dewey snažil ověřit v praxi – v roce 1896 založil jednu 

z prvních experimentálních škol na světě a stal se průkopníkem tzv. pragmatické 

pedagogiky. V následujících letech shrnul své zkušenosti v několika dílech (Mé 

pedagogické krédo, Škola a společnost, Demokracie a výchova ad.) a obohatil tak další 

následovníky o cenné poznatky. Učení nechápe jako systematické předávání „nalévání“ 

uspořádaných vědomostí, nýbrž jako praktickou činnost v rámci různých problémových 

situací (později problémové učení). Do centrálního bodu učebního procesu tedy staví 

vlastní vnitřní motivace, aktivitu a zkušenosti samotného žáka, díky kterým se žák 

seznamuje s okolním světem. Tyto zkušenosti z činností si každopádně vyžadují zpětnou 

reflexi, teoretické vysvětlení. Vzdělávací model obsahuje následující body: impulz → 

pozorování → znalosti → úsudek, přičemž úsudek / názor je následně novým impulzem 

(viz obr. 1). Obr. 1 – Deweyho model zkušenostního učení (Šimeček, 2014) 

 
48 BROŽOVÁ, T. (2011). John Dewey: pedagogické dílo (Bakalářská práce). Dostupné z 

https://theses.cz/id/manj53/John_Dewey_-_pedagogick_dlo.txt 
49 TAMTÉŽ 
50 TAMTÉŽ 
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3.7.2 Piagetův model učení a kognitivního rozvoje 

Další osobností, která ovlivnila Kolbův cyklus učení byl Jean Piaget (1896–1980), který 

je znám zejména pro svou práci na poli vývojové psychologie. Ve své teorii kognitivního 

vývoje (či genetické epistemologie) popisuje čtyři stádia vývoje dítěte (senzomotorické, 

předoperační, konkrétně operační a formálně operační). Piaget tvrdil, že znalosti nejsou 

jen pasivně získávány z prostředí, ale i aktivně budovány, přičemž v jednotlivých 

obdobích života dítěte dominují určité kognitivní funkce, které ovlivňují rovnováhu mezi 

vnitřním poznáváním a vnějším světem. Na sílu zkušenosti působí jako determinant také 

prostředí, na které si zvykáme – adaptujeme se. Tuto adaptaci dělí Piaget na dva typy: 

asimilace (informace se zapracují do stávající kognitivní struktury) a akomodace (pro 

zpracování informace je potřeba změna kognitivní struktury), přičemž samozřejmě 

v určitém vývojovém stádiu dítěte dominují určité kognitivní funkce.51 (ŠIMEČEK, 

2014) Na Piageta navazuje Kolb především v tom, že vymezuje typologii stylů učení, kde 

mj. zmiňuje i typ asimilující a akomodující. Proces učení je pro Kolba výsledkem 

konfliktu mezi opačnými mody adaptace na svět.52 (ŠIMEČEK, 2014) Piagetův model 

učení lze přehledně vidět na obrázku č. 2. 

 

Obr. 2 – Piagetův model učení a kognitivního rozvoje (Šimeček, 2014) 

 

 
51 ŠIMEČEK, K. 2014. Komparace modelů zkušenostního učení Davida Kolba a modelu zážitkového učení 

Petra Jarvise. Dostupné z http://it.pedf.cuni.cz/strstud/edutech/2014-Simecek_html_edu/#obs1-0 
52 TAMTÉŽ 
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3.7.3 Lewinův zkušenostní model učení 

Kurt Lewin (1890–1947), zakladatel americké sociální psychologie, je považován za 

průkopníka zkoumání výchovných stylů a stal se největší inspirací toho, co je dnes 

považováno za Kolbův cyklus učení. Lewin vycházel z vlastní zkušenosti, když si všímal 

odlišných způsobů výchovy v jeho rodném Německu (autoritativnější styl výchovy) 

a v USA, kam se později přestěhoval (liberálnější výchova).  Sám si také všiml dopadů 

rozdílnosti výchovy na osobnost dítěte, a proto tyto styly začal více zkoumat. Vytvořil 

zkušenostní model učení obsahující právě styl autokratický, integrační a liberální 53 

(LOJDOVÁ, 2016, s. 21–22) – tento cyklus obsahuje prvky, které Kolb později staví do 

centra vlastního schématu (viz obr. 3 a 4). 

Obr. 3 – Typologický model (ČÁP, 1993, s. 334)54 

Obr. 4 – Lewinův zkušenostní model učení (Šimeček, 2014) 

 
53 LOJDOVÁ, A. (2016). Styly výchovy v rodině (bakalářská diplomová práce). Dostupné z 

https://is.muni.cz/th/qyyr0/BP_Lojdova.pdf 
54 ČÁP, J. (1993). Psychologie vyučování a výchovy. Praha: Karolinum 
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3.8 Podstata Kolbova cyklu a jeho užití v rámci volnočasových 

aktivit  

Kolbův cyklus učení je jednou z nejrozšířenějších teorií učení a získávání znalostí. 

Uplatňuje se v rámci zážitkové pedagogiky, jelikož vychází z faktu, že osmdesát procent 

lidského poznání pochází z vlastní zkušenosti, které se zafixují v paměti nejlépe právě 

zážitkem a vlastním aktivním zkoušením. Kolb chce představit ucelený model učení 

spojující zážitek, vnímání, poznávání a chování, který popisuje proces učení jako 

čtyřstupňový cyklus. Tento cyklus na sebe navazuje jako kruh a propojuje zkušenost, 

kterou vyhodnotí, vyvodí z ní závěry a dál ji zkouší, případně přepracuje tak, aby lépe 

fungovala (HANUŠ, CHYTILOVÁ, 2009, s. 42-43)55: 

1) konkrétní zkušenost (naše vlastní) 

2) ohlédnutí (reflexe, pozorování, vědomé zpětné vyhodnocení daného prožitku, jeho síly, 

smyslu, efektivity, je proveditelná jak jedincem, tak skupinou účastnících se prožitku)  

3) zobecnění (teoretizování, vyvození konkrétních závěrů z předchozí fáze reflexe) 

4) aktivní zkoušení (vyvození konkrétních důsledků a jejich případné zlepšení nebo 

změna v naší práci či v učení) 

Obr. 5 – Kolbův učební cyklus (Šimeček, 2014) 

Jan Mareš takto modelově popisuje Kolbovu teorii: „Žák zažívá bezprostřední konkrétní 

zkušenost se světem a se sebou. Vnímá ji, pozoruje ji a přemýšlí o ní i o sobě z různých 

 
55 HANUŠ, R. & CHYTILOVÁ, L. (2009). Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada Publishing, a.s. 

https://managementmania.com/cs/uceni-learning
https://managementmania.com/cs/znalosti-pojem
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hledisek, nastupuje tedy další stav – promýšlejícího pozorování. Výsledkem přemýšlení je 

tvoření abstraktních pojmů, zobecnění, což mu umožňuje spojit vše do pracovních teorií. 

Poté žák užívá svých pracovních závěrů, zobecnění, pojmů v praxi; objevuje se aktivní 

experimentování. Výsledkem je další zkušenost – bohatší, ověřenější – a cyklus může 

pokračovat znovu.“ 56 (MAREŠ, 1998, s 21–22)  

Aby se účastníci volnočasových aktivit mohli z konkrétních zkušeností získaných během 

programů připravených pedagogy volného času poučit, je třeba je správně vyhodnotit, 

což se nejlépe daří v menších skupinkách. Pedagog v podstatě zve účastníky k činnostem, 

které pro ně znamenají určitou výzvu. Na její zvládnutí potřebují aplikovat dovednosti, 

které mají být rozvíjeny. Kolbův cyklus je tak proces učení, který se výborně uplatní 

především při organizaci outdoorových aktivit, teambuildingových programů nebo při 

mimoškolní výchově.  

3.9 Volnočasová pedagogika dnes 

V současné společnosti nabývá volnočasová pedagogika na významu. Je to způsobeno 

jak velkým vytížením rodičů, a s posunem odchodu do důchodu, i prarodičů. Děti pak 

tráví opravdu málo času v rodině a oddíly, kroužky či střediska volného času jsou místy, 

kde děti a mládež tráví týdně několik hodin. Pedagogika volného času nemůže nahradit 

rodinnou výchovu ani sociální vazby v rodinách.  Hraje však významnou roli ve 

formování osobnosti. Cílem pedagogiky volného času v dnešní době by tedy mělo být 

proměňovat volný čas jednotlivců v dobu, během níž pozitivně neformální formou rozvíjí 

a zvyšuje dovednosti dítěte či mladistvého. Pedagog/pedagožka volného času by měl/a 

dbát na osobností rozvoj každého člověka a podpořit ho v jeho schopnostech vhodnou 

formou, jakou je hra, kvíz, zážitek, prožitek, umožnit získávání nových klíčových 

kompetencí a dovedností a jejich upevňování a uplatňování v praktickém životě.  Cílem 

volnočasové pedagogiky by měla být snaha přispět k tomu, aby člověk byl ochotným a 

schopným k takovému kontaktu se společností, při němž se budují vztahy (skupiny, 

oddíly, spolky a další společenství) a odbourávají se sociální i psychické bariéry. 

3.10 Úloha volnočasové pedagogiky  

Volnočasová pedagogika by neměla nahrazovat čas strávený v rodině a základy rodinné 

výchovy ani zastupovat povinné školní vzdělávání. Jejím úkoluje rozvíjet již získané 

 
56 MAREŠ, J. 1998. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál. 
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schopnosti a dovednosti, umožňuje dítěti získat nové znalosti, návyky, pozitivně působí 

i role pedagoga, trenéra, cvičitele, vedoucí apod. Volnočasová pedagogika napomáhá 

k duševnímu rozvoji, podporuje sociální vztahy (např. kamarádství, zdravé soupeření, 

pomoc silnějšího slabším nebo pomoc hendikepovaným lépe se zorientovat v nějaké 

problematice). Velmi důležitý je také rozvoj pohybových aktivit nebo vedení k duševní 

i tělesné relaxaci. Zanedbatelná pak není ani preventivní role různých volnočasových 

aktivit v rámci boje proti negativním společenským jevům jako např. vandalismu 

a závislostem (alkoholismus, drogové závislosti, netholismus).  Instituce a zařízení pro 

volný čas dětí a mládeže jsou pak součástí určitého prostředí, které má rozhodující vliv 

na výchovu a vzdělávání jedince. V současné společnosti jsou k dispozici různá zařízení 

volného času, která mají jasně stanovené poslání a cíl, jsou organizované a mají 

specificky vyškolené pracovníky.  Jejich poslání je vzdělávací a výchovné. Tato zařízení 

mapují a přizpůsobují se potřebám dnešní mládeže. Pojetím i praxí se snaží přiblížit mladé 

generaci, rozvíjet různé stránky osobnosti mládeže a působit preventivně proti sociálně 

patologickým jevům.57 (HOFBAUER, 2004, s. 81) 

3.11 Stanovení cílů pedagoga volného času  

Stanovení cílů je základem práce každého pedagoga. Stejně tak je potřeba stanovit cíle 

výchovy jako společenského procesu. Výše uvedené cíle je potřeba stanovovat 

individuálně, nezapomínat, že každé dítě, každý člověk je jedinečná a svébytná bytost. 

Pedagog tedy při stanovování cílů daného programu, aktivity či svého dlouhodobého 

působení např. v kroužcích apod. jedná na základě věku jedince, zdravotního stavu, typu   

forem volnočasových aktivit a dalších okolností. Veškeré aktivity a konání, by měly 

směrovat k mnohostranně a harmonicky rozvinuté osobnosti. Zároveň je potřeba 

reflektovat potřeby společenského vývoje a prostředí, ve kterém pedagog volného času 

působí. Cílem výchovy ve volném čase je převážně schopnost jednotlivce kvalitně trávit 

svůj volný čas.  Naučit jej vybrat si vhodnou aktivitu, nebo rozvíjet přímo zájem o určitou 

oblast. To závisí na dostatečné informovanosti v oblasti volnočasových aktivit, zkušeností 

s trávením volného času a znalostí osobnostních dispozic vychovávaného jedince.58 

(HÁJEK, HOFBAUER, PÁVKOVÁ, 2010, s. 38) 

 
57 HOFBAUER, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál. 
58 HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. (2010). Pedagogika volného času. 2. přepracované vydání. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze. 
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3.12 Zážitková a prožitková pedagogika 

Spolu s volnočasovou pedagogikou bývá úzce spojován i termín zážitková (prožitková) 

pedagogika, který klade důraz na bezprostřední zkušenost, smyslovost a dobrodružství. 

Podstata této pedagogiky závisí na emocích, zážitcích a síle prožitku. Zážitková 

pedagogika využívá osobní zkušenost, která je spojena s emocemi a smyslovými počitky, 

zasahuje téměř celou osobnost člověka. Dobře se uchovává v paměti a lehce se vybavuje. 

Dále v rámci objevování nových schopností, přináší jedinci pocity uspokojení i radosti. 

Mívá obvykle skupinový charakter, což napomáhá k procesu socializace, v rozvoji 

empatie a schopnosti spolupráce a překonávání společenských sociálních případně 

zdravotních bariér. 

3.13 Volnočasová pedagogika v přírodě 

Motto: „Mají – li děti možnost vyrůstat v kontaktu s přírodou, pak se od ní učí. Je toho 

tolik, co se dá v přírodě pozorovat a objevovat! Zvědavost a touha po objevování je 

u dítěte nesmírně velká. Jak to? Proč? Jak je to možné? Děti v každém věku neustále 

bádají a chtějí prozkoumat všechno nové. Příroda je pro takové potřeby tím nejlepším 

prostředím.“ 59 

S historií pedagogiky – zejména té volnočasové – je spjata i pedagogika v přírodě. Za 

počátky organizovaných volnočasových aktivit v přírodě lze považovat skauting. Světová 

literatura uvádí jako jednoho z prvních hlasatelů tohoto nového hnutí, které přimyká 

lidstvo formou trávení volného času v přírodě E. T. Setona. „Seton strhl masku 

pokrytectví, zastírající pravou tvář mládí a otevřel širokou bránu k čistotě, kráse, umění 

a radosti ze života i práce každému, kdo se snaží vymanit z nezdravého převládajícího 

ovzduší. Bylo to drobné, ale významné hrdinství tehdejší doby proti církvi a jejím 

výsadám, které silně ovládaly život rodinný a poutaly i život společenský“60. (VAVRDA, 

1946, s. 7) 

Za jeho následovníka je pokládán Robert Baden – Povel, který částečně převzal Setonovy 

myšlenky a postupně vytvořil skauting, který do dnes uchvacuje celý svět a je jednou 

z velmi uznávaných volnočasových aktivit v přírodě. Na území Rakouska Uherska, 

a později Československa, jsou za hlavní šiřitele skautingu považování A. Bohuslav 

 
59 Rodinné centrum Dobromysl (2020). Dostupné z http://skolkadobromysl.cz/dobromysl/lesni-dny/ 
60 VAVRDA, M. (1946). Dějiny ligy (čsl. Woodcrafterů). Praha: Rkp. 
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Svojsík a jeho švagra Adolfa Stránského: „V létě roku 1911 odjeli do Anglie. Chtěli se 

přesvědčit o tom, že zprávy přicházející o zdejším novém výchovném směru – scoutingu 

– nepřehánějí. Výsledek třítýdenní cesty předčil jeho očekávání. Svojsík uvěřil ve 

skauting. Tak, že pro něj byl od té chvíle ochoten pracovat do roztrhání těla. Práce na 

„Základech junáctví“ byla jedním z prvních důkazů. Domu vezl ovšem nejen tuto 

nezlomnou víru, ale také základní dílo Roberta Baden-Powella „Scouting for Boys“. 

Dokonce s povolením k českému vydání. Toho samého léta zkoušeli s Dolfíčkem 

Stránským, jak mu nejbližší přátelé říkali, a s několika ochotníky různé praktiky podle 

Baden-Powellovy knihy. Bylo to na Vorlovské hájovně, kousek od hradu Lipnice. Později 

se okolní lesy staly kolébkou českého skautingu, přesněji skautského táboření.“ 61 

(ZACHARIÁŠ, 2020) 

A.B. Svojsík se pak věnoval realizování nejrůznějších aktivit pro chlapce v přírodě 

a jejich popisům i nadále a je autorem tzv. Bible českých skautů: „Tedy v podstatě 

základního díla, které již více než sto let ovlivňuje volnočasové aktivity mládeže v přírodě.  

„Mimořádným přínosem a obdivuhodnou ukázkou Svojsíkových schopností 

diplomatických byly reference významných osobností tehdejší české společnosti 

o skautingu. Svojsík přesvědčil na třicet univerzitních profesorů, poslanců, lékařů, 

školních radu a dalších uznávaných autorit, aby přispěly do jeho „Základu junáctví“. 

Těchto třicet mužů, to jsou vlastně spoluautoři „Základu“. Svým svědectvím, které 

o skautingu přinesli, pomáhali hnutí prošlapávat jeho ne zrovna snadnou stezku 

a zasloužili se velmi o jeho rozvoj.“62  (ZACHARIÁŠ, 2020) 

Bezpochyby největší osobností, která svými příběhy zpracovanými do knih pro mládež 

inspirovala celé generace lidí k aktivitám v přírodě je Jaroslav Foglar, řečený Jestřáb 

(1907–1999). Tento spisovatel a pedagog měl mimořádně kladný a rozsáhlý výchovný 

vliv na rozvoj psychiky a osobnosti normálních i problémových především českých, ale 

i zahraničních dětí několika generací. Jaroslav Foglar byl ve 20. století v tehdejším 

Československu významným a z hlediska edukativního vlivu na psychiku a osobnost 

působivým československým spisovatelem pro děti a mládež. Předával mládeži 

 
61 ZACHARIÁŠ, J. (2020). Bible českých skautů. Dostupné z https://www.svazskautu.cz/historie/bible- -

skautu/ 
62 ZACHARIÁŠ, J. (2020). Bible českých skautů. Dostupné z https://www.svazskautu.cz/historie/bible- -

skautu/ 

https://www.svazskautu.cz/historie/bible-ceskych-skautu/
https://www.svazskautu.cz/historie/bible-ceskych-skautu/
https://www.svazskautu.cz/historie/bible-ceskych-skautu/
https://www.svazskautu.cz/historie/bible-ceskych-skautu/
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rozvojové cíle, předkládal ji příklady, ideály a vzory k následování (Rikitan, Rychlé šípy) 

a metodickou cestu, jak těchto cílů dosáhnout.63 (KOHOUTEK, 2018) 

Což ovšem nebylo po chuti komunistickému režimu, který převzal moc v únoru 1948. 

Knihy Jaroslava Foglare se ocitly na „indexu.“ Tedy seznamu zakázaná a komunistický 

režim podrývajících knih, skauting a veškeré dětské oddíly kromě povoleného Pionýra 

a Socialistického svazu mládeže a přetransformovaného Sokola byly zakázány.  Uvolnění 

přišlo částečně v roce 1964 a následně po 22. 8. 1968 byly knihy i výchovná koncepce 

J. Foglara opět zakázány: „Za naše československé specifikum lze považovat situaci, která 

nastala v éře komunismu, kdy nebylo oficiálně možné pracovat podle výchovných 

programů skautingu a woodcraftu. Vedoucí, kteří chtěli pracovat nadále (zde je namístě 

dodat, že zdaleka ne všichni, kdo „chtěli“ také „mohli“) se zapojili skrytě do činnosti pod 

hlavičkou organizací ČSTV, Svazarmu nebo i Pionýra (tehdy PO SSM). Na Fakultě 

sportovních studií MU Brno se Lukáš Gabriel ve své diplomové práci věnoval analýze 

činnosti organizací zabývajících se pobytem v přírodě. Přináší zajímavé teze k této době. 

Uvádí, že v praxi těchto většinou antikomunisticky laděných vedoucích došlo k syntéze 

pojetí woodcraftu E. T. Setona a M. Seiferta s pojetím skautingu R. Baden-Powella a A.B. 

Svojsíka.  V závislosti na kreativitě jednotlivých vedoucích a velmi relativní svobodě 

socialistického Československa se tak pojetí lišilo oddíl od oddílu, modifikovalo 

a přežívalo až do revoluce 1989. Mnozí vedoucí té doby přiznávají, že vedle záliby práce 

s dětmi, jim byl důležitým motivačním prvkem k vedení oddílu také lehce diverzní podtext. 

Za unikátní projekt té doby je považován vznik a průběh Letních prázdninových škol na 

Lipnici.“ 64 (GABRIEL, 2006, s.41–42) Znovu obnovení Skautingu a návrat k mírně 

přepsaným a na potřeby doby upraveným ideálům i metodickým postupům podle 

Jaroslava Foglara nastalo až po listopadu 1989.  

Foglarova koncepce výchovy a prevence závad a poruch chování a osobnosti je nesporně 

originální a stále efektivní. Úzce souvisí s jeho instruktážní beletrií pro děti a mládež, ze 

které je zřejmý smysl pedagogicky a psychologicky orientovaného spisovatele pro děti 

Jaroslava Foglara pro individuální přístup k dětem, využívající při výchově touhy dětí po 

tajemství, romantice a dobrodružství, jejich soutěživosti a snahy po vyniknutí, potřeby 

 
63 KOHOUTEK, R. (2018). Možnosti využití díla Jaroslava FOGLARA v práci s dětmi. Dostupné z 

http://rudolfkohoutek.blog.cz/1809/moznosti-vyuziti-dila-jaroslava-foglara-v-praci-s-detmi 
64 GABRIEL, I. Analýza činnosti organizací zabývajících se pobytem v přírodě (diplomová práce). 

Dostupné z 

https://www.woodcraft.cz/index.php?right=infostudna_napsali&sid=&cl=ped_setonova_woodcraftu&odd

=woodcraft&page=7 
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mít dosažitelný idol a vzor k napodobování a k identifikaci, respektovat ho a zapojovat 

se 

v kolektivu blízkých kamarádů a přátel. Jaroslav Foglar vycházel ve svém díle ze snahy 

uspokojovat správně předpokládané potřeby sdružovací intimity, dětské organizační 

svéráznosti, tajnůstkářství a idealistické romantiky a touhy po dobrodružství dětí tohoto 

životního údobí. Dokázal se mimořádně vcítit do psychiky a osobnosti dětí (zejména 

v období prepuberty či jak se dnes uvádí rané adolescence) a rozdávat dětem pohodu, 

radost a potěšení. Projevil se jako mimořádně talentovaný praktický zážitkový pedagog, 

který zkonstruoval řadu původních edukativních metodik a her rozvíjejících nejen 

fantazii, myšlení a postoje dětí, ale globálně celou jejich psychiku a osobnost.65 

(KOHOUTEK, 2018) Hoši od Bobří řeky, Rychlé šípy a další knihy do dnes inspirují 

a poskytují mírně modifikované náměty k celé řadě programů pro děti a mládež.  

Další významnou osobností, jehož pedagogické působení a knihy slouží do dnes 

volnočasovým pedagogům jako zdroj inspirace je Miloš Zapletal řečený Zet (*13. ledna 

1930).  Mnohými je považován za pokračovatele Jaroslava Foglara: „Miloš Zapletal je 

především ohromně činorodým člověkem širokého záběru, jedním z těch, o nichž se říká, 

že než lidmi jsou spíše jakýmisi institucemi. Člověk-instituce. Třebaže je bytostně spojen 

se skautským hnutím, zasáhl i mnoho dalších kruhů. Mnoho z nás si nedovede vůbec 

představit, že bychom prošli dětstvím bez jeho Encyklopedie her a dalších knih.“66 

profesor Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Miloš Zapletal dokázal na 

základě vlastní pedagogické praxe, jakou roli mají hry, ať již řízené a připravené 

pedagogem, nebo hry volné v životě dítěte i mladistvého (pubescenta).  

3.14 Současné trendy volnočasové pedagogiky v přírodě 

Přírodní parky a chráněná území umožňují trávit volný čas v přirozeném a nezměněném 

prostředí. Umožňují tak nejenom příležitostné, ale i dlouhodobé rekreační pobyty. Dále 

místa historicky nebo umělecky významná skýtají mnoho možností, jak trávit volný čas.  

K tomu mohou i dopomoci doprovodné programy, které se konají v prostorách hradů 

 
65 KOHOUTEK, R. (2018). Možnosti využití díla Jaroslava FOGLARA v práci s dětmi. Dostupné z 

http://rudolfkohoutek.blog.cz/1809/moznosti-vyuziti-dila-jaroslava-foglara-v-praci-s-detmi 

 
66 STRÁNSKÝ, J. (2020). Miloš Zapletal známý také jako Zet, pokračovatel Foglara, autor mnoha 

dobrodružných románů i světově unikátní Velké encyklopedie her, slaví devadesátiny. Dostupné z 

https://www.libereckezpravy.cz/milos-zapletal-znamy-take-jako-zet-pokracovatel-foglara-autor-mnoha-

dobrodruznych-romanu-i-svetove-unikatni-velke-encyklopedie-her-slavi-devadesatiny-literatura/ 

http://rudolfkohoutek.blog.cz/1809/moznosti-vyuziti-dila-jaroslava-foglara-v-praci-s-detmi
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a zámků, různé výstavy v historických budovách a podobně.67 (HOFBAUER, 2004, 

s. 80) 

Současné trendy volnočasové pedagogiky v přírodě se výrazně ubírají směrem 

outdorových aktivit, jako jsou nejrůznější bikeparky a traily, via ferraty, lanové parky 

nebo dobrodružství na řece apod. Často jsou to aktivity ryze sportovní kombinované 

s možností nocování v přírodě, táboření či bivakování. Z hlediska provozovatelů 

volnočasových zařízení jde o činnosti ekonomicky dobře zhodnotitelné programy, které 

plně vyhovují současným trendům části společnosti posedlé fyzickou výkonností 

a adrenalinovými zážitky. Ne každý se však může z nejrůznějších důvodů zapojit do 

takovýchto fyzicky náročných programů. Poněkud opomíjeny jsou další aktivity jako 

naučné vycházky propojené s volnými hrami v přírodě, nebo krátké vědomostní soutěže, 

hry s přírodninami, zábavné kvízy, klasická pěší turistika apod. Přitom právě výše 

zmíněné, komerčně neatraktivní, směry trávení volného času dávají velký prostor pro 

aktivní individuální  i kolektivní trávení volného času, neformální vzdělávání, 

harmonický osobností rozvoj  a prohlubování a osvojování si klíčových kompetencí, 

znalostí a dovedností získaných při školním vzdělání. 

  

 
67 HOFBAUER, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál. 
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4 INKLUZE A INTEGRACE JEDINCŮ SE SPECIFICKÝMI 

POTŘEBAMI Z POHLEDU VOLNOČASOVÉ 

PEDAGOGIKY  

Všudypřítomným trendem současné pedagogiky je začleňování jedinců se speciálními 

potřebami a snaha o jejich integraci mezi běžnou populaci i v rámci volného času. 

Výhodou v tomto ohledu je hlavně nabídka aktivit, kde se jedinec setkává s menšími 

překážkami než při povinném školním vzdělávání. Jak již bylo zmíněno, účast na těchto 

aktivitách je dobrovolná a obsah činnosti lze přizpůsobovat potřebám vybrané skupiny. 

Nejsou stanoveny pevné osnovy a cílem je osobnostní rozvoj – je důležité nabízet 

osobnostem s postižením prostor pro všestranný rozvoj osobnosti, který jim umožní 

socializovat se, zvýší jejich šance najít pracovní uplatnění či případně možnost, jak 

vhodně využít svůj životní čas. Proto je tato oblast pedagogiky vhodná právě pro účely 

inkluze: „Inkluze je proces napomáhající jedincům zpřístupnit společenské zdroje (práce, 

vzdělání, volnočasové aktivity…) a žít svůj život bez omezení. Bývá obvykle akcentován 

ve spojení se vzděláváním dětí v systému základního školství, v období tak důležitém pro 

život každého člověka. Inkluzivní vzdělávání je pojem pro takový způsob výuky, pro kterou 

je typické podporovat rovnou šanci na vzdělání pro všechny děti s respektem k jejich 

odlišnostem. V prostředí školy podporující inkluzivní způsob výuky je samozřejmé, že se 

ve třídě společně vzdělávají děti se zdravotním postižením, i děti bez postižení, děti 

různých náboženských vyznání, děti různých etnik nebo děti z různých sociálních poměrů. 

Inkluze akceptuje rozmanitost, a zachovává příležitost pro vzdělání a spolupráci. Dobře 

nastavení prostředí přináší všem dětem pocit bezpečí a důležitý pocit sounáležitosti 

s kolektivem.“ 68 

4.1 Osoby se smyslovým postižením  

Jak již bylo uvedeno, realizace naučné stezky (Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka 

nevídaná) je plánována s ohledy na zrakové a sluchové postižení. Proto je důležité nastínit 

problematiku těchto postižení. Jelikož jsou specifika zrakových a sluchových postižení 

 
68 KONOPÁSEK, J. (2018) Vzdělávání bez předsudků, dostupné online: 

https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/21819/VZDELAVANI-BEZ-PREDSUDKU.html/ 
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velmi obsáhlá (a vydala by na samostatné studie), spokojí se tato práce pouze s obecnou 

definicí.  

4.1.1 Zrakové postižení 

Pro potřeby bakalářské práce postačí označení „jedinec se zrakovým postižením“ pro ty 

osoby, které trpí oční vadou či chorobou, kdy po optimální korekci má stále zrakové 

vnímání narušeno natolik, že jí činí problémy v běžném životě.69 (FINKOVÁ, 

LUDVÍKOVÁ, RŮŽIČKOVÁ, 2007, s. 37)  

Obvykle se užívá čtyřstupňové klasifikace zrakových poruch: 

1) Osoby nevidomé (nejtěžší stupeň postižení, nevidomost, slepota) 

2) Osoby se zbytky zraku (v rozmezí mezi těžkou slabozrakostí a praktickou 

slepotou) 

3) Osoby slabozraké (pokles zrakové ostrosti, těžký či lehký) 

4) Osoby s poruchami binokulárního vidění (získaná porucha zraku, porucha 

vnímání zrakových vjemů) 70 

Pro tyto návštěvníky je důležité vnímání audio prvků, což v přírodě jsou zvuky ptáků, 

možný „poťuk dřeva“ a hmatové vjemy. Tedy haptické prvky, přírodniny, hmatové 

plánky, mapy, modely archeologických nálezů apod.  

4.1.2 Sluchové postižení 

Pojem neslyšící zahrnuje veliké rozsáhlé spektrum postižení sluchu – nejdůležitější jsou 

jejich důsledky. Na základě funkčního sluchu se rozvíjí řeč a řeč úzce souvisí 

s rozvojem mozku a myšlení. Vývoj začíná už v podstatě v děloze – trénink ucha na 

poslech zvuků. Po narození dítě brouká, žvatlá, napodobuje od jednotlivých hlásek po 

slova a jednoduché věty atd. Takto to probíhá u dětí dobře slyšících. U dětí s nefunkčním 

sluchovým ústrojím je nutné zajistit amplifikaci – zesílení. To se děje pomocí sluchadel, 

u osob s praktickou hluchotou pomocí kochleárních implantátů. Pokud člověk ztratí sluch 

a má vybudovaný mateřský jazyk – je schopen s pomůckami komunikovat v českém 

jazyce: byť omezeně, pracovat písemnými materiály s lehkou úpravou, (lingvistická 

úroveň B1 - Umí napsat velmi jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo 

která ho/ji osobně zajímají, B1 rozumí jednoduchým textům, které obsahují slovní zásobu 

často užívanou v každodenním životě, umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby 

 
69 FINKOVÁ, D. & LUDÍKOVÁ, L. & RŮŽIČKOVÁ, V. (2007).  Speciální pedagogika osob se zrakovým 

postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
70 TAMTÉŽ, s. 38. 
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popsal/a své zážitky a události, pomáhají vizuální pomůcky, odezírání, je 

schopen/schopna pochopit jednoduché titulky aby popsal/a své zážitky a události, 

pomáhají vizuální pomůcky, odezírání, je schopen/schopna pochopit jednoduché titulky 

apod. Je-li narušeno sluchové vnímání, užívá se termínů sluchové postižení či sluchová 

vada (porucha), přičemž jsou oba tyto termíny chápány jako poškození orgánu nebo jeho 

funkce, čímž dochází ke snížení kvality slyšení. Nejlehčím stupněm sluchové ztráty je 

vada latentní (nemusí být vůbec povšimnuta) a nejtěžším stupněm sluchové ztráty je 

praktická (úplná) hluchota. 71 (SMÉKALOVÁ, 2013, s. 10-11) 

1) lehká sluchová porucha (26-40 dB) 

2) střední sluchová porucha (41–55 dB) 

3) středně těžká sluchová porucha (56–70 dB) 

4) těžká sluchová porucha (71–91 dB) 

5) úplná ztráta sluchu72 

U jedinců postižených smyslovou vadou je míra podnětů z okolí v důsledku postižení 

snížena, což může měnit vlastní aktivitu dané osoby i její prožívání. Zejména pro jedince 

ve věku 7-18 let, kdy se ještě rozvíjí jejich osobnost, schopnosti a dovednosti, se jeví 

handicap jako omezující ve všech směrech. Proto je důležité, aby se okolí i postižený 

jedinec navzájem pochopili a přizpůsobili, a aby soudobá moderní společnost v rámci 

integrace reagovala na potřeby těchto jedinců smysluplným způsobem, tedy využila 

rozvoje moderních technologií a jejich výhod při tvorbě výukových a volnočasových 

programů a přípravy aktivit. Důsledky smyslového postižení se projevují nejen ve ztížené 

orientaci v prostoru, v obtížích v oblasti čtení a psaní (také ve slovní zásobě a ve 

tvarosloví – píšou jednoduché holé věty), ale i ve zhoršené komunikaci s okolím, což 

může v krajním případě vést i ke společenské izolaci. Tyto obtíže se u osob se smyslovým 

postižením projevují i v psychologické oblasti, a to sníženým pocitem sebejistoty 

a vlastní nedostatečnosti, „jinakosti“ oproti jedincům nepostiženým žádným hendikepem. 

Jedinci hůře navazují vztahy, mohou být i impulsivní a citově nevyrovnaní.73 

(MRÁZOVÁ, 2017, s. 51)   

  

 
71  SMÉKALOVÁ, Z. (2013). Rozvoj komunikace ve znakovém jazyce se zaměřením na dítě předškolního 

věku (Bakalářská práce). Dostupné z: https://theses.cz/id/gol0yf/7638469. 
72 TAMTÉŽ, s. 11. 
73 MRÁZOVÁ, E. (2017). Kapitoly ze speciální pedagogiky. Dostupné z: http://www.euroinstitut.cz/wp-

content/uploads/2017/05/Kapitoly-ze-speci%C3%A1ln%C3%AD-pedagogiky-Dr.-Eva-

Mr%C3%A1zov%C3%A1.pdf 

https://theses.cz/id/gol0yf/7638469
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5 DIDAKTICKÉ POMŮCKY – PRACOVNÍ A METODICKÉ 

LISTY 

Pracovní listy i vlastní naučná stezka, ke které byly listy vytvořeny, byly již v průběhu 

plánování primárně zaměřeny na děti a mládež, nicméně se přizpůsobuje v rámci trendu 

inkluze a integrace. Je tedy určena kolektivům v rámci volnočasových pedagogických 

aktivit, ale potažmo i rodinám s dětmi, aktivním seniorům s vnoučaty a osobám se 

smyslovým postižením (s doprovodem). Materiály k programu na stezce byly vytvořeny 

v tištěné podobě a byly k dispozici při realizaci programu ve dvou formách – jako 

samoobslužné či jako podklad k výkladu lektora či tlumočníka. Vše doplňuje metodický 

návod pro volnočasové pedagogy, vedoucí, instruktory ad., tak, aby aktivity nebyly 

vázány na přítomnost jejich autorů a zájemci jej mohli uskutečňovat podle svého uvážení 

v libovolně zvoleném čase (viz Příloha č. 13 Metodické pokyny a praktické rady pro 

doprovod dětí k volnočasovému programu na Tiché stezce Klokočskými skalami). 

Pomocí terminologie obecné didaktiky 74 mají pracovní listy plnit tyto funkce: 

1) orientační a koordinační – orientují v terénu a ukazují, jak s jednotlivými 

zastavení naučné stezky pracovat 

2) poznávací a systemizační – pracovní list obsahují základní poznatky k tématu 

naučné stezky a pomáhají uživatelům třídit získané informace poznatky 

3) rozvíjející, výchovnou, upevňovací a kontrolní – díky vhodně zvoleným otázkám 

či položeným úkolům, pomáhají účastníkům programů rozvíjet osobní zájem 

o téma případně fixují nově nabyté znalosti či dovednosti  

4) motivační a sebevzdělávací – motivují k hlubšímu poznání daného území nebo 

kulturní či přírodní zajímavosti a rozšiřují neformálním způsobem povědomí 

o dané lokalitě (SKALKOVÁ, 2007, s. 104–105) 

Všechny pracovní listy jsou koncipovány tak, aby cílové skupiny získaly informace při 

procházení terénu a při práci s texty panelů na naučné stezce. Cíleně autor v každé verzi 

pracovního listu zdůraznil zvýšený pohyb osob se smyslovým postižením, aby si skupina 

uvědomila, že je potřeba chovat se ke svému okolí ohleduplně. 

Volnočasová pedagogika má široké spektrum cílových skupin, na které působí, a proto je 

důležité vymezit, na které konkrétní skupiny se volnočasový program vztahuje. Cílovou 

 
74 SKALKOVÁ, J. (2007). Obecná didaktika, II. rozšířené vydání. Grada.  
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skupinou zamýšlených aktivit a pracovních listů vytvořených v rámci této práce jsou 

primárně dětské kolektivy, skautské, turistické a další volnočasové oddíly a kroužky, 

školní družiny, menší táborové skupiny, případně neformální dětské skupiny s dětmi 

v mladším a starším školním věku, případně studenti středních škol – děti a mládež od 

zhruba 6 do 18 let, s možností zařazení dětí s postižením zraku a sluchu. Ve zmiňovaném 

volnočasovém programu nezáleží na pohlaví dítěte či mladistvého – aktivity jsou vhodné 

pro dívky i chlapce a jejich náročnost je přizpůsobena pouze s ohledy na věk dítěte. 

Skupiny by měly v ideálním případě tvořit obsazení o minimálně 2 dětech s vedoucím, 

maximálně však 30 dětí či studentů – počet by měl být odpovídající jak pro zájmové 

kroužky, tak pro školní třídy, aby pedagogové nemuseli děti oddělovat do menších 

skupin. Zpravidla se však nejlépe pracuje se skupinou s nižším počtem dětí a mládeže 

v jedné věkové kategorii – do 15 osob, jelikož se všichni lépe soustředí, může být větší 

prostor na diskusi (každý se dostane ke slovu) a nehrozí zdržení kvůli organizaci 

a vysvětlování většímu počtu dětí. 
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6 ZPĚTNÁ VAZBA, REFLEXE A EVALUACE 

Zpětná vazba je neodmyslitelnou součástí mezilidské komunikace. Když s někým 

komunikujeme, předáváme mu určité informace, a poté čekáme na jeho reakci, jeho 

odpověď, tedy zpětnou vazbu. Jedná se o obousměrný proces, kdy si vyměňujeme sdělení 

a upřesňujeme si mezi sebou jejich významy.75 (ŠVAŘÍČEK, ŠEĎOVÁ, 2007) 

Reflexe jsou takové aktivity, při kterých žáci/účastníci programů pracovávají zážitky 

z předchozí činnosti a převádějí je do zkušeností, které mohou uplatnit v budoucnu. 

Hlavním cílem reflexe je vést účastníky programu k tomu, aby si uvědomovali, co se 

naučili a současně jaký byl cíl aktivit, které dělali.76 (DVOŘÁKOVÁ, 2018, s. 1) 

Reflexe a zpětná vazba jsou zásadní složkou pedagogické práce. Je potřeba zvolit 

vhodnou formu zpětné vazby od účastníků volnočasových aktivit. Jako nejjednodušší se 

jeví dotazníky před aktivitou a po jejím ukončení. Dotazníky jsou však dnes pro většinu 

lidí obtěžující. S velkou pravděpodobností i pro to, že marketingové programy 

nejrůznějších firem jsou založeny právě na dotaznících spokojenosti. S dotazníky se tak 

jedinec potká při koupi výrobku, využití např. bankovních služeb či služeb telefonních 

operátorů. Také při výuce některých školních programů, například digitální gramotnosti 

apod., kdy jsou studenti nuceni vyplňovat dotazníky před a po každé lekci apod. Studenti 

odmítají často vyplňovat dotazníky a chtějí danou problematiku rozebrat v ústním 

pohovoru nebo formu besedy, otevřené diskuse apod. (například souhlasí s přepisem 

besedy pro potřeby pedagoga a školy.) Dotazníky v rukách adolescentů se také stávají 

možností jak se „pomstít“ pedagogovi, za to, že hodnotil práci daného jedince jinak, než 

byla jeho představa, jak zdiskreditovat pedagoga apod. Již Jan Ámos Komenský ve svých 

spisech opakovaně zdůrazňoval nezbytnost rozvoje dítěte a rozvíjení jeho schopností 

učením, zároveň hovoří také o nezbytnosti ověřovat jakého posunu či pokroku dítě 

dosáhlo. Varuje před monotónním opakováním naučeného textu či opisováním, ale dává 

přednost ústnímu hodnocení, diskusi o nově nabytých poznatcích. Volnočasová 

pedagogika tak podporuje názor, že by měla při postupu podle Kolbova cyklu a jeho 

uplatňování v praxi volit takové možnosti zpětné vazby, které dají dítěti možnost vyjádřit 

svůj názor tak, jak to v tu chvíli cítí.  

 
75 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 
76 DVOŘÁKOVÁ, I. (2018). Reflexe a jak na ni. Dostupné na https://elixirdoskol.cz/_files/200000748-

b7c99b8c58/Reflexe%20a%20jak%20na%20ni_prispevek%20Hradec_2018.pdf 
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U neslyšících studentů a osob se sluchovým postižením se zpětná vazba získává besedou 

po ukončení programu a vše, co děti a studenti řeknou či „naznakují“ v Českém znakovém 

jazyce či znakové češtině nebo s použitím prstové abecedy a tlumočníci přeloží je 

zaznamenáváno písemně a následně je se záznamem pracováno při vyhodnocení daného 

předmětu či aktivity. 

6.1 Příprava, realizace a ověřování pracovních listů v době 

koronaviru 

Vlastní programy pracovní listy a dotazníky byly teoreticky připravovány autorem tak, 

aby posílily zájem dětí o pobyt v přírodě, rozvíjely jejich zvídavost, motivovaly ke 

zdravému pohybu v přírodě a zároveň, aby měly možnost lépe poznat oblast, ve které se 

aktivit odehrávají. 

Práci a celé praktické části studie velmi zasáhla omezení, která byla dána v důsledku 

protiepidemických opatření nastolenými Ministerstvem zdravotnictví Vládou ČR 

a následně vyhlášeným nouzovým stavem. Realizace probíhaly mezi 10. 3. 2020 a 30. 6. 

2020 s přerušením vyhlášením nouzového stavu od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 

a následným rozvolněním, které se týkalo ověřování ke dni 8. 6. 2020. Ani přes letní 

prázdniny se nepovedlo autorovi zajistit volnočasový kolektiv, který byl ochoten aktivně 

se zúčastnit nabízených programů. Příčinou však nebyla neatraktivnost programu, ale 

skutečnost že proti-pandemická opatření platící v létě 2020 silně omezila konání velkých 

letních táborů a podobných aktivit.  Celkem se programů zúčastnilo 43 žáků a žákyň, 

z toho 28 dětí z 1. stupně ZŠ, 15 starších žáků a žákyň.  

Program celkem absolvovalo patnáct účastníků staršího školního věku a z toho dva zcela 

neslyšící. Nezdařilo se realizovat program se zrakově postiženými dětmi a mladistvými, 

přestože byl autorem připraven. 

6.2  Vlastní zpětné vazby žáků staršího školního věku  

K účelům zpětné vazby a pro možnost zdokonalení úkolů a aktivit v pracovních listech, 

byly vytvořeny jednoduché dotazníky pro cílovou kategorii 2. stupně ZŠ a SŠ. Vyplněním 

anonymních dotazníků lze ověřit, nejen zda se program dětským a mladistvým 

návštěvníkům na naučné stezce líbil, ale také zda pochopili obsah a rozšířili si nějak své 

znalosti o oblasti Klokočských skal. Dotazníky obsahují devět jednoduchých otázek 

týkajících se cílové lokality (více v kapitole 10.5 Dotazníkové šetření a viz příloha č. 9 
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Dotazník pro II. stupeň ZŠ a nižší stupeň SŠ – před programem a příloha č. 10 Dotazník 

pro II. stupeň ZŠ a nižší stupeň SŠ – po programu). Odpovědi jsou jednoduché a účastníci 

programů odpovídají formou kroužkování či formou otevřené odpovědi. Tato forma byla 

zvolena cíleně, aby dotazník nevzbuzoval v dětech pocit „musím“ a aby měly prostor 

vyjádřit vlastní názor. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda jsou děti ochotné a schopné ve svém volném 

čase během výletů nebo výpravy přijmout rozšiřující informace o místech, kde pohybují 

a jsou schopné a ochotné s nimi dále pracovat v běžném životě (symbolika, neslyšící, 

nevidomí).  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 CÍL PRÁCE A METODIKA 

Cílem práce je návrh a realizace volnočasového programu pro děti a mládež s možností 

zařazení dětí s postižením (zrakového a sluchového) v prostorách naučné stezky 

Klokočskými skalami. 

7.1 Cílová skupina 

Volnočasového programu na naučné stezce Klokočskými skalami se celkem zúčastnilo 

43 dětí a mládeže ve věkovém rozmezí 6-16 let, z toho 23 chlapců a 20 dívek. 

Bez smyslového postižení 

Děvčata 
Počet 

zúčastněných 
Chlapci 

Počet 

zúčastněných 

Mladší školní věk 14 Mladší školní věk 14 

Starší školní věk 

 a adolescence 
4 

Starší školní věk 

 a adolescence 
9 

Se smyslovým postižením sluchu 

Mladší školní věk 0 Mladší školní věk 0 

Starší školní věk 

 a adolescence 
2 

Starší školní věk 

 a adolescence 
0 

Se smyslovým postižením zraku 

Mladší školní věk 0 Mladší školní věk 0 

Starší školní věk 

 a adolescence 
0 

Starší školní věk 

 a adolescence 
0 

Celkem 

20 23 

 

Tabulka č. 1 Počet dětí a mládeže účastnících se programu a jejich věkové rozhraní 
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7.2 Datum realizace  

Volnočasový 

program 

 vedený lektorem 

 

Volnočasový 

program 

samoobslužný 

Cílová skupina Datum realizace 

Zjednodušený 

program pro menší 

dětské skupiny  

 

______________ 

2 chlapci a 1 

dívka, ve věku 6-9 

let 

10. 3. 2020 

__________________ 

Program pro žáky 

I. stupně základní 

školy*s 

přihlížením 

lektora 

6 dívek, 7 

chlapců, ve věku 

7-9 let (2. třída) 

18. 6. 2020 

Program pro žáky I. 

stupně základní školy  
______________ 

5 chlapců, 7 

dívek, ve věku 6-7 

let (1. třída) 

22. 6. 2020 

Program pro žáky II. 

stupně základní školy 

a nižší ročníky 

víceletých gymnázií 

_______________ 

4 dívky, 9 

chlapců, ve věku 

11-15 let 

 

30. 6. 2020 

 

Program pro studenty 

se sluchovým 

postižením 

_______________ 

2 dívky, ve věku 

14 

a 16 let 

23. 6. 2020 

 

Tabulka č. 2 Datum realizace volnočasového programu s cílovými skupinami 

7.3 Popis lokality volnočasových aktivit  

Důležitým faktorem v plánování volnočasových aktivit je bezpochyby i prostředí, ve 

kterém se mají dané činnosti odehrávat. V Českém ráji je třeba volit oblast, která stojí 

poněkud stranou páteřního cestovního ruchu, aby nedocházelo ke střetům s „komerčními“ 

návštěvníky dané lokality. V případě projektu Naučná stezka Klokočskými skalami se 

volnočasové aktivity vztahují na oblast Klokočských skal, nedaleko Turnova.  
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Klokočské skály jsou maloplošným chráněným územím, řazeném podle zákona 114/1992 

Sb. do kategorie Přírodní rezervace. Jsou součástí Českého ráje – globálního geoparku 

UNESCO a CHKO Český ráj. Klokočské skály jsou oblíbenou lokalitou k trávení 

volného času. Jsou spádovou a tradiční rekreační obyvatel Turnova už od první poloviny 

dvacátého století.77 (GABRIEL, EBEL, 1992, s. 60) 

Pro svou přístupnost a nepřílišnou náročnost terénu jsou jejich dvě turistické stezky (žlutá 

a červená) velmi oblíbené. Rozhledy do krajiny nabízí srovnání geologické rozmanitosti 

krajiny. Skalní město je snadno přístupné, terén turistických stezek není příliš náročný, 

i když nevhodný pro cyklisty, rodiče s kočárky a vozíčkáře, případně pro osoby 

s pohybovým postižením a je lemován mnoha vyhlídkami do krajiny. Přesto doposavad 

není předmětným cílem masové komerční turistiky jako například Prachovské skály nebo 

Hruboskalské skalní město, kde je návštěvnost mnohem vyšší78 jsou tak ideálním cílem 

k zamýšleným volnočasovým aktivitám a programům školních družin, kroužků, oddílů 

a dalších zájmových útvarů. Opomenout nelze ani světovou výjimečnost daného území 

propojenou s hradem Rotštejn, na kterém se dá realizovat řada aktivit.  

7.4 Metody využité ve volnočasovém programu 

• slovní (metody monologické – lektor / pedagog využívá se skupinou popis, 

vysvětlování, vyprávění, metody dialogické – rozhovor a diskuse) 

• práce s textem (s pracovním listem, infopanely a případně doporučenou 

literaturou) 

• empirické (pozorování předmětů a jevů na stezce, úkoly zaměřené na pozornost) 

• praktické (výtvarné a grafické činnosti – v pracovním listu) 79 (MAŇÁK, ŠVEC, 

2003, s. 48–49) 

  

 
77 GABRIEL, F., EBEL, T. (1992). Stavebně historický průzkum hradu Rotštejn. 

78 SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ, o.p.s. Sčítání návštěvníků ve vybraných lokalitách Českého ráje 5. - 6. 7. 

2019. Dostupné z:  https://www.cesky-raj.info/cs/kontakty/sdruzeni-cesky-raj/monitoring-

navstevnosti/scitani-navstevniku-5-6-cervence-2019.html 

79 MAŇÁK, J., ŠVEC, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido. 

https://www.cesky-raj.info/cs/kontakty/sdruzeni-cesky-raj/monitoring-navstevnosti/scitani-navstevniku-5-6-cervence-2019.html
https://www.cesky-raj.info/cs/kontakty/sdruzeni-cesky-raj/monitoring-navstevnosti/scitani-navstevniku-5-6-cervence-2019.html
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8 POPIS PROGRAMŮ 

8.1 Zjednodušený program pro menší dětské skupiny  

Zaměřen na celodenní program pro děti v mladším školním věku, zejména pro 

přechodové období mezi předškolákem a školákem – pro žáky základních škol, ale 

i organizované skupiny, kde věk nepřesahuje stanovenou hranici (příloha č. 1 Pracovní 

list pro 1. – 3. Ročník ZŠ – krátký program). Program hravou formou dětem přibližuje 

zásady správného a šetrného chování v lese. Program a činnosti jsou přizpůsobeny této 

věkové kategorii, stejně jako výklad i pracovní listy. Program hojně využívá oblíbených 

příběhů a pohádek, které děti motivují k činnosti a podporují jejich představivost. Cílem 

programu je dětem nejen přiblížit zásady vhodného chování v přírodě, ale zároveň je 

seznámit s prací lesníků praktickou činností.  

• Název a typ programu: Předjaří ve skalách – vzdělávací, enviromentální 

• Realizace: 10. 3. 2020 

• Cílová skupina: dva chlapci a jedna dívka, ve věku 6-9 let 

• Téma: seznámení s rezervací Klokočské skály, krajina kolem nás, chování v lese 

• Místo: přírodní rezervace Klokočské skály (Mírová pod Kozákovem, Zelený důl,  

• Časová dotace: 3 hodiny 

• Pomůcky: sazenice smrku, lopatka, lahev s vodou, pracovní listy, psací potřeby 

• Cíle programu:  

o děti v rámci programu projdou část naučné stezky a vyplní úkoly 

v pracovních listech 

o děti se naučí, případně si připomenou znalosti a činnosti ze života lesníků 

(sázení stromu, rozeznávání porostu, rozpoznávání základních druhů 

dřevin a jejich listů) 

o děti dokážou popsat okolí, ve kterém se nachází a dovedou ho graficky 

ztvárnit do pracovního listu 

o děti rozpoznají základní křesťanské symboly a stopy lidské činnosti 

v přírodě, zvládnou je nalézt a pojmenovat či nakreslit (hledání kříže, 

studánky) 

o dětí se naučí rozpoznávat piktogramy a symboly upozorňující na pohyb 

osob se smyslovým postižením 
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o děti umí samostatně mluvit o jednoduchých tématech, která znají, 

případně se dokážou připojit k diskusi s pomocí nápovědy lektora 

8.2 Program pro žáky I. prvního stupně základní školy  

Je zaměřen na celodenní program pro děti v mladším školním věku – pro žáky základních 

škol, ale i organizované skupiny, kde věk nepřesahuje stanovenou hranici (příloha 

č. 2 a 3. Pracovní list pro žáky I. stupně základní školy). Program oddechovou formou 

zážitkové pedagogiky dětem přibližuje zásady správného a šetrného chování v lese. Je 

určen pro děti v mladším školním věku a této věkové kategorii je také přizpůsoben výklad, 

průběh i pracovní listy. Program rozvíjí grafomotorické schopnosti dětí skrze úkoly 

v pracovním listě, ale zároveň trénuje jejich pozornost, soustředění, rozvíjí komunikaci 

a představivost. 

• Název a typ programu: Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná – 

vzdělávací, enviromentální 

• Realizace: dva termíny – s lektorem 22. 6. 2020 s pěti chlapci a sedmi dívkami / 

samoobslužně s přihlížením lektora – 18. 6. 2020 s šesti dívkami a sedmi chlapci 

• Cílová skupina: mladší školní věk (6-11 let), první a druhá třída ZŠ 

• Téma: seznámení s rezervací Klokočské skály, krajina kolem nás, chování v lese 

• Místo: přírodní rezervace Klokočské skály (Hrad Rotštejn, Klokočské průchody, 

Zdenčina vyhlídka, Jeskyně Postojna, Zelený důl)  

• Časová dotace: 6 hodin (přibližně celý školní den) 

• Pomůcky: baterky (na čelo) pro skupinu – lze domluvit předem s pedagogy, 

pracovní listy, psací potřeby 

• Cíle programu:  

o děti v rámci programu projdou naučnou stezku a vyplní úkoly 

v pracovních listech 

o děti dokážou popsat okolí, ve kterém se nachází a dovedou ho graficky 

ztvárnit do pracovního listu 

o děti rozpoznají základní křesťanské symboly a stopy lidské činnosti 

v přírodě, zvládnou je nalézt a pojmenovat či nakreslit (hledání kříže, 

studánky) 

o dětí se naučí rozpoznávat piktogramy a symboly upozorňující na pohyb 

osob se smyslovým postižením 
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o děti dokážou vysvětlit rozdíl mezi zrakovým a sluchovým postižením 

o děti se dozví význam pojmu QR kód a jeho praktické využití v běžném 

životě 

o děti umí samostatně mluvit o jednoduchých tématech, která znají, 

případně se dokážou připojit k diskusi s pomocí nápovědy lektora 

8.3 Program pro žáky II. stupně základní školy a nižší ročníky 

víceletých gymnázií  

Zaměřen na celodenní program pro děti a studenty ve starším školním věku 

a adolescenty – pro žáky základních škol a studenty gymnázií, ale i organizované skupiny, 

kde věk nepřesahuje stanovenou hranici (příloha č. 4 Pracovní list pro žáky II. stupně 

základní školy a nižší stupeň SŠ). Program oddechovou formou zážitkové pedagogiky 

přibližuje zásady správného a šetrného chování v lese, význam regionu se zaměřením na 

přírodní rezervaci Klokočské skály. Je obohacen o zajímavý výklad dějin lokality, 

zaměřuje se na její zajímavosti a geologické unikáty. Práce s textem ve formě pracovních 

listů rozvíjí kritické myšlení, grafomotorické schopnosti, pozornost, soustředění, rozvíjí 

komunikaci 

a představivost. Realizace proběhla s přítomností lektora s organizovanou neformální 

skupinou ze spolku spojených obcí Lutín a Třebčín.  

• Název a typ programu: Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná – 

vzdělávací, enviromentální 

• Realizace: 30. 6. 2020 

• Cílová skupina: čtyři dívky a devět chlapců, věk 11-15 let 

• Téma: seznámení s rezervací Klokočské skály, krajina kolem nás, chování v lese 

• Místo: přírodní rezervace Klokočské skály (Hrad Rotštejn, Klokočské průchody, 

Zdenčina vyhlídka, Jeskyně Postojna, Zelený důl)  

• Časová dotace: 6 hodin (přibližně celý školní den 

• Pomůcky: baterky (na čelo) pro skupinu – lze domluvit předem s pedagogy, 

pracovní listy, psací potřeby 

• Cíle programu:  

o mládež v rámci programu projde naučnou stezku a vyplní úkoly 

v pracovních listech 

o mládež se dozví historické a přírodní zajímavosti z cílové lokality  
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o mládež dokáže popsat okolí, ve kterém se nachází a dovede ho graficky 

ztvárnit do pracovního listu 

o mládež rozpozná základní křesťanské symboly a stopy lidské činnosti 

v přírodě, zvládne je nalézt a pojmenovat či nakreslit (hledání kříže, 

studánky) 

o mládež samostatně či s pomocí lektora rozpozná piktogramy a symboly 

upozorňující na pohyb osob se smyslovým postižením 

o mládež dokáže vysvětlit rozdíl mezi zrakovým a sluchovým postižením 

o mládež se dozví význam pojmu QR kód a jeho praktické využití v běžném 

životě 

o mládež umí samostatně mluvit o tématech, která zná, případně se dokáže 

připojit k diskusi, umí formou deduktivní a induktivní metody dojít ke 

správné odpovědi 

8.4 Program pro studenty se sluchovým postižením  

Zaměřen na celodenní program pro děti a studenty ve starším školním věku 

a adolescenty – pro žáky základních škol a studenty gymnázií, ale i organizované skupiny, 

kde věk nepřesahuje stanovenou hranici, se sluchovým postižením (příloha č. 5 Pracovní 

list pro sluchově postižené). Program oddechovou formou zážitkové pedagogiky 

přibližuje historické a přírodní zajímavosti oblasti rezervace Klokočské skály, provádí 

děti 

a mládež se smyslovým postižením jednotlivými zastaveními naučné stezky 

a umožňuje jim trénovat jejich soustředění, postřeh, práci s informacemi, podporuje 

proces socializace 

• Název a typ programu: Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná – 

vzdělávací, enviromentální 

• Realizace: 23. 6. 2020 

• Cílová skupina: dvě dívky, věk 14 a 16 let 

• Téma: seznámení s rezervací Klokočské skály, krajina kolem nás, chování v lese 

• Místo: přírodní rezervace Klokočské skály (Hrad Rotštejn, Klokočské průchody, 

Zdenčina vyhlídka, Jeskyně Postojna, Zelený důl)  

• Časová dotace: 6 hodiny (přibližně celý školní den) 
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• Pomůcky: baterky (na čelo) pro skupinu – lze domluvit předem s pedagogy, 

pracovní listy, psací potřeby 

• Cíle programu:  

o mládež s postižením sluchu v rámci programu projde naučnou stezku 

a vyplní úkoly v pracovních listech 

o mládež s postižením sluchu se dozví historické a přírodní zajímavosti 

z cílové lokality  

o mládež s postižením sluchu dovede skrze tlumočníka odpovídat na otázky 

lektora, umí samostatně mluvit o tématech, která zná, případně se dokáže 

připojit k diskusi,  

o mládež s postižením sluchu umí formou deduktivní a induktivní metody 

dojít ke správné odpovědi 

o mládež s postižením sluchu rozpozná základní křesťanské symboly 

a stopy lidské činnosti v přírodě, zvládne je nalézt a pojmenovat či 

nakreslit (hledání kříže, studánky) 

o mládež s postižením sluchu samostatně či s pomocí lektora rozpozná 

piktogramy a symboly upozorňující na pohyb osob se smyslovým 

postižením 

o mládež s postižením sluchu dokáže vysvětlit rozdíl mezi zrakovým 

a sluchovým postižením 

o mládež s postižením sluchu se dozví význam pojmu QR kód a jeho 

praktické využití v běžném životě 
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9 REALIZACE A PRŮBĚH PROGRAMU  

Realizace probíhaly v termínech od 10. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (s přerušením vyhlášením 

nouzového stavu od 12. 3.2020 do 17. 5. 2020 a následným rozvolněním, které se týkalo 

realizací aktivit, ke dni 8. 6. 2020) a to vždy tak, aby byly dodržovány, veškerá vládní 

opatření. Pro účely naučné stezky byly na informační panely u každého z pěti zastavení 

instalovány QR kódy, které když si děti a mládež s postižením sluchu oskenují přes chytrý 

telefon, tak se jim načte stručné video v Českém znakovém jazyce. Tlumočník ve videu 

seznámí jedince s textem na panelu. Tato videa jsou dostupná široké veřejnosti i na 

webovém serveru Youtube a lze si je přehrát i zpětně – pokud není na procházce stezkou 

k dispozici chytrý telefon, sken QR kódu na telefonu či datové připojení. 

Odkazy jsou k dispozici na stránkách jednoho ze stanovišť naučné stezky, ale i na portálu 

Tichý svět, s jejichž spoluprací projekt vznikl.80 

1) Zelený důl: https://youtu.be/aiR-GhQ8RUM 

2) Jeskyně Klokočských skal: https://youtu.be/xdhwCJF0x0o 

3) Klokočské průchody: https://youtu.be/pT2W7_8jam4    

4) Hrad Rotštejn: https://youtu.be/TgtQ-Sm3Vk8 

5) Betlémské skály: https://youtu.be/uQWiQLV9MCo 

  

 
80 HRAD ROTŠTEJN. (2018). Procházka Klokočskými skalami v českém znakovém jazyce. Dostupné z: 

https://www.hradrotstejn.info/cs/pomozte-vytvorit-tichou-stezku-klokocskymi-skalami 
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9.1  Zjednodušený program pro menší dětské skupiny  

Obr. 6 – Mapa zkrácené trasy k volnočasovému programu Předjaří ve skalách 

1. Stanoviště – Mírová pod Kozákovem  

Aktivita č.1. Lesní detektivové 

Děti si na začátku programu vyslechly krátké vyprávění o neohleduplném člověku, který 

nechce chodit lesem po značených stezkách a dupe v mladém lesním porostu a v borůvčí. 

Kam ten člověk šlápne, tam už více nic neroste. Děti dostaly za úkol porozhlédnout se po 

okolí a najít místo, kde člověk z vyprávění vydupal porost nejvíce a na toto holé místo 

zasadit kouzelný stromek, který toho člověka donutí opět chodit po značené cestě. 

Úkolem dětí tedy bylo najít volné místo v přilehlém okolí, které bylo nejvíce vydupané a 

nic na něm nerostlo. Děti po chvíli hledání takové místo našly a společnými silami na něj 

zasadily stromek. 

2. Stanoviště – Jeskyně Postojna 

Aktivita č. 2: Lesníci  

Na druhém zastavení si děti poslechly vyprávění o práci lesníků. S dětmi byla vedena 

krátká diskuse na toto téma (kdo je to lesník, kde pracuje, co vlastně dělá, čím je důležitý 

apod.). Následně byly připraveny nástroje určené k sázení, voda a sazenice smrku. Děti 

si zahrály na lesníky a smrček s pomocí svého vedoucího zasadily. 

Po skončení aktivity byly dětem rozdány pracovní listy a kreslící / psací potřeby 

(v předchozích aktivitách nebylo listů potřeba, nebylo nutné pomůcky rozdávat dětem 

   2 

   3 

   4 

   1 
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ihned na začátku programu, aby je zbytečně nenosily v rukách). Na dalším stanovišti byly 

plněny úkoly v pracovním listě a zároveň byl úkol doplněn interakcí lektora se skupinou. 

3. Stanoviště – Zelený důl 

Aktivita č. 3: Cesta ke Studánce (meteorologové) 

Program dále pokračoval po značené stezce do Zeleného dolu. Zde děti dostaly za úkol 

najít podél cesty dva křížky a podívat se, zda u nich neskrývá lístek s úkolem. Lístek byl 

předem uložen u druhého kříže na rozcestí a stálo na něm: „Porovnej, jaké počasí bylo na 

pláni, kde jsme sázeli stromek a jak je tady v údolí.“ Děti si zahrály na meteorology  

a popisovaly počasí v oblasti lesa a na cestě mimo les (se zaměřením na důležitost  

a vlastnosti jednotlivých krajinných prvků – les, pole, skalní kaňon – kdo v něm žije  

a proč?). Tento úkol měl prověřit postřeh dětí, jejich popisné komunikační vlastnosti, ale 

zároveň jim měl ukázat význam lesa a lesního porostu pro krajinu i pro člověka. První 

úkol v pracovním listě se taktéž zaměřuje na výše popsané téma a děti do něj měly 

zakreslit počasí a okolí na místě, kde se nacházely ještě před další aktivitou. 

Skupina se následně přesunula na další stanoviště (U Studánky), přičemž jí byly dávány 

různé improvizační úkoly na procvičení postřehu během cesty (např. cestou si všimly, 

rampouchů, které se vytvořily pod převisem). K cestě se vztahuje i další úkol v pracovním 

listě a jeho plnění umožní skupině se pozastavit a odpočinout si. 

4. Stanoviště – Studánka v Zeleném dole 

Aktivita na závěr: Pohádka za odměnu  

Poté, co skupina dorazila na poslední stanoviště, následovalo zastavení a plnění úkolů 

v pracovním listě (rozlišování listů stromů). Následně bylo dětem přečteno „Studánkové 

povídání ze Zeleného dolu“. Dětem byly doplněny informace o historii studánky 

a zodpovězeny jejich otázky. Skupina dostala pauzu na občerstvení a poté se vydala na 

cestu s lektorem zpět do vesnice Mírová pod Kozákovem, kde program začínal.  

Poslední úkol v pracovním listě pracoval přímo s infopanely naučné stezky – děti po cestě 

infopanel našly, splnily úkoly v listech a lektor zavedl s dětmi a vedoucím diskusi na téma 

„Smyslové postižení“ (Co je to na infopanelech za zvláštní kovové cedulky s vystouplými 

tečkami? → Co je to Braillovo písmo a k čemu slouží? → Kdo ho používá? Viděli jste ho 

i jinde než tady? A k čemu asi slouží tyto obrázky: piktogramy, QR kód? → Jak se ale 

mohou lidé s postižením sluchu dorozumívat? Apod.). Zejména diskuse nad posledním 
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úkolem je zajímavá v tom, že odráží zkušenosti a znalosti dětí do 9 let věku o takto 

komplikovaném tématu. Děti v mladším školním věku jsou aktivní a rády lektorovi či 

pedagogovi odpovídají a dělí se o vlastní zážitky spojené s tématem. 

9.2  Program pro žáky I. prvního stupně základní školy 

Před vlastním zahájením programu byla několika školám v okolí stezky nabídnuta 

možnost testování programu. Ředitelka základní školy v Mírové pod Kozákovem 

nabídku přijala a spolu s pedagogickým sborem zvolili absolvování programu ve dvou 

formách – s lektorem a samoobslužně. 

9.2.1 Program vedený lektorem 

Program pro první stupeň vedený autorem programu ve spolupráci s pedagogem a za 

použití metodiky. Před vlastní realizací byly pedagogům poskytnuty pracovní listy, odkaz 

na texty pohádek a metodický pokyn s mapkou k prostudování (viz Příloha č. 13 

Metodické pokyny a praktické rady pro doprovod dětí k volnočasovému programu na 

Tiché stezce Klokočskými skalami). 

1. Stanoviště – Hrad Rotštejn 

Aktivita č.1. Než se vydáme na cestu  

Program začíná na prvním stanovišti naučné stezky a pokračuje skrz vyznačenou stezku. 

Dětem, jsou rozdány pracovní listy a psací potřeby a jsou spolu s vedoucím skupiny 

seznámeny s průběhem programu (Proč jsou dnes zde? Co je v programu čeká a na co se 

mohou těšit? Co nového se naučí nebo co si osvěží? Atp.). Cílem je dětem vysvětlit, kdo 

jsou osoby se smyslovým postižením a co obnáší život s takovýmto postižením. První 

úkol souvisí přímo s první stranou pracovního listu – lektor po úvodním slovu upozorní 

děti na informační panel stezky a na piktogramy na ní zobrazené. Děti v mladším školním 

věku obvykle po pár nápovědách uhodnou význam piktogramů a dokážou vysvětlit i 

rozdíl mezi zrakovým a sluchovým postižením. Kromě tohoto se děti dozví význam 

pojmu QR kód a jeho praktické využití v běžném životě. 

S dětmi se plní úkoly na poslední straně pracovního listu (list se pouze otočí). Úkoly 

plynule navazují na historii hradu a okolní skály, na kterých zbytky hradu stojí. Děti se 

pomyslně „přesouvají v čase“ – skupinu lektor provede tesanými místnostmi pod palácem 

hradu Rotštejn, přednese stručně historii a zajímavosti o životě na hradu a o době, ve které 
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hrady vznikaly. Děti si v průběhu vyprávění mohly vybarvit a dokreslit grafické úkoly 

v listech, bylo jim umožněno otisknout i hradní razítko. 

2. Stanoviště – Klokočské průchody 

Aktivita č.2. Přesun v čase 

Dále program vedl děti přes Klokočské průchody, ke druhé tabuli naučné stezky. Lektor 

obvykle prokládá i cestu na druhé stanoviště různými improvizovanými hrami, které 

trénují postřeh a pozornost skupiny (např. hra na stopaře – děti hledaly zvířecí stopy 

v mokrých částech cesty, skládání vzkazů a domečků z přírodnin – je možno využít 

během krátké pauzy, kdy si některé z dětí potřebuje odskočit, případně v průběhu 

svačinové pauzy). U tabule si pedagogové s dětmi povídali o vzniku názvu skal – 

Klokočské skály podle keře Klokoč Zpeřený. Děti si v listu našly zmínku o tomto keři 

i jeho podobu a vyplnily úkol s ním spojený.  

3. Stanoviště – Zdenčina vyhlídka 

Aktivita č. 3 Skalní galerie 

Skrze Klokočské průchody došla skupina s lektorem až k vyhlídce Zdenčina skála. Dětem 

byla dána krátká svačinová pauza, při které mohly aktivnější děti ve skupině hádat, co 

jim skalní útvary kolem nich připomínají. Na vyhlídce se pak děti mohly rozhlédnout do 

krajiny a vyslechly si povídání o tom, jak krajinou putovali dávní lidé, kudy chodívali 

a že si k životu vybírali určitá místa v krajině, která byla vhodná k pěstování plodin, 

chovu dobytka a lovu zvěře. A právě po stopách předků se účastníci vydali dále k jeskyni 

Postojna. Po cestě vybízel lektor děti k přemýšlení o životu v přírodě a ty vymýšlely, co 

vše by potřebovaly k přežití, z čeho by si postavily přístřešek a co by si oblékaly – 

inspirovaly se k malé hře pro rozvoj představivosti a využily porostu lopuchu, z jehož 

listů si zkoušely dělat deštníky, klobouky či sukýnky. Tato aktivita vznikla opět 

improvizačně a nemusí být stálou položkou v programu. Každopádně lektor by měl mít 

ve svém programu rezervy nejen pro zdržení z hlediska organizačního, ale i právě pro 

aktivity navíc a čas pro reflexi a zájem ze strany dětí a pedagogů. Skupina vedená 

lektorem pokračovala v cestě k jeskyni přes osadu Záholice zpět směrem na Klokočské 

průchody. 

4. Stanoviště – Jeskyně Postojna 

Aktivita č.4 Hra na jeskyňáře  
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U jeskyně Postojna si děti mohly oddechnout a v průběhu pauzy si vyplnit úkoly 

v pracovním listě. Lektor souběžně vypráví dětem o okolní krajině a o obyvatelích spletité 

sítě jeskyň, z nichž pouze pár z nich je přístupná pro veřejnost – o netopýrech. Děti se 

dozvěděly, že právě vzácní, chránění zvířecí obyvatelé a krajina s porostem, ve které žijí, 

jsou tak unikátní, že se staly důvodem toho, proč jsou Klokočské skály přírodní rezervací.  

Posléze následovala hra Na jeskyňáře, kdy se děti (ve spolupráci s pedagogy) rozdělily 

do dvojic a od lektora získaly baterku na čela. Po takto utvořených dvojicích prolézaly 

určitou část jeskyně nejdříve s vypnutou baterkou a měly si všímat, kam až proniká denní 

světlo. Ve fázi, kdy už děti neviděly před sebe mohly baterku zapnout (čímž také vznikl 

„wow efekt“ a hlasy překvapených dětí se znatelně odrážely od stěn jeskyně v ozvěnách). 

První do jeskyně by však měl vlézt lektor, dopředu terén obhlédnout, aby byla aktivita 

bezpečná (např. nebylo v písčitém podloží poházené sklo či odpadky apod.) a děti 

uklidňovat naváděním hlasem. Jakmile se v jeskyni vystřídají všechny děti, poslední 

z jeskyně odchází lektor, který opět prošel prostory jeskyně a ověřil, zda v jeskyni po 

skupině něco nezůstalo. 

5. Stanoviště – Zelený důl 

Aktivita č. 5. Kam chodil človíček pro vodu?  

Další stanoviště stojí nedaleko jeskyně Postojny. Cílem poslední aktivity bylo najít 

Studánku v Zeleném Dole. U poslední tabule naučné stezky si děti poslechly Studánkové 

povídání ze Zeleného Dolu, u kterého dokreslovaly a doplňovaly poslední úkoly ve svých 

pracovních listech. U tohoto posledního stanoviště program končí a skupina se může 

vydat po cestě zpět do nejbližší vesnice Klokočí či do Mírové pod Kozákovem, k další 

dopravě dětí domů či do školy.  

Po skončení programu se lektor v rámci zpětné vazby zeptá přímo dětí, jak se jim program 

líbil, co by změnily nebo udělaly jinak, co se jim líbilo nejvíce atp.  Dětem nejsou na 

doporučení pedagogů dotazníky podávány – důvody byly zmíněny již u předchozího 

programu výše a v přílohách 9 a 10. Pedagogové či vedoucí skupiny / třídy mají však 

příležitost spolu s dětmi vyjádřit svůj názor na to, co u programu zlepšit písemně, a to až 

v prostředí školy (poté, co se dětem i učitelům zážitky „rozleží v hlavě“). 
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9.2.2 Program vedený samoobslužně – s přihlížením lektora 

Pedagogové měli k dispozici pracovní listy, avšak použití metodiky odmítli jako 

nepotřebné (vzhledem k znalosti místního prostředí). Zároveň bylo řečeno, že by program 

rádi vedli samoobslužně bez lektora (ten měl však v rámci pozorování testovací skupiny 

povolení programu přihlížet, nikterak však nezasahoval do jeho průběhu). Program 

přizpůsobili skupině dětí tak, že ho rozložili na dva samostatné výlety – celodenní 

program pro první stupně byl zkrácen na čtyři zastavení s aktivitami a poslední páté 

zastavení bylo ponecháno jako půldenní výlet ke slavnostnímu ukončení školního roku – 

což samozřejmě ovlivnilo i výběr aktivit a plnění úkolů v pracovních listech. Pracovní 

listy si děti si nepřinesly sebou, ale pracovaly na nich vždy o den později ve škole (viz 

hodnocení realizátora v další části práce). 

V den realizace se skupina vedena samoobslužně víceméně držela úkolů v pracovních 

listech. Navržené aktivity byly doplněny o místní pověsti a byl ponechán větší prostor 

pro volné hry v přírodě. Inspirativní byla i práce mapou v terénu, kterou si pro žáky 

pedagogický sbor předem připravil. Děti měly cestu mezi stanovišti vyplněnou volnými 

hrami s přírodninami a další improvizačními aktivitami.  

9.3  Program pro žáky II. stupně základní školy a nižší ročníky 

víceletých gymnázií 

1. Stanoviště – Hrad Rotštejn 

Aktivita č.1. Než se vydáme na cestu  

Program se příliš neliší od programu předchozího – rozdíl je zejména v náročnosti a počtu 

úkolů zadaných v pracovním listě. Také se mění přístup ke skupině – starší děti 

a adolescenti jsou náročnější na získání pozornosti a navození motivace. Pohádky ani 

prvoplánové odměny na ně neplatí tak, jako na děti nižšího věku. Motivace u této cílové 

kategorie musí být nejlépe navozena vnitřně, pocitem vlastní užitečnosti, uplatnění 

dovedností a smysluplnosti programu.  

Začíná na prvním stanovišti naučné stezky (Hrad Rotštejn), kde jsou rozdány pracovní 

listy, dotazníky a psací potřeby. Před začátkem vlastního programu děti vyplnily dotazník 

(před programem). Po vyplnění dotazníků proběhl úvod a představení programu (Proč 

jsou dnes zde? Co je v programu čeká a na co se mohou těšit? Co nového se naučí nebo 

co si osvěží? Atp.). Cílem je vysvětlit, kdo jsou osoby se smyslovým postižením a co 
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obnáší život s takovýmto postižením. Kromě tohoto se děti dozvěděly, případně si 

osvěžily, význam pojmu QR kód a jeho praktické využití v běžném životě. OR kód mohly 

děti s chytrým telefonem a skenerem těchto kódů rovnou vyzkoušet. Po tomto zahřívacím 

brainstormingu a diskusi si vyplnily část úkolů z první strany pracovního listu. Skupina 

se dále přesunula na prohlídku hradu Rotštejn, kde si vyslechla stručný výklad 

a zajímavosti o místě a jeho historii. Zde našla v listech úkoly související s dějinami 

regionu, které vyplnila. 

 

2. Stanoviště – Klokočské průchody 

Aktivita č.2. Návštěva v rezervaci 

Program pokračoval po stezce přes Klokočské průchody, ke druhé tabuli naučné stezky.  

U informační tabule si lektor s dětmi povídal o vzniku názvu skal – Klokočské skály 

podle keře Klokoč Zpeřený. Děti si v listu našly zmínku o tomto keři i jeho podobu 

a vyplnily úkol s ním spojený. S dětmi vedl lektor diskusi na téma přírodní rezervace 

(Proč jsou určité lokality vyhlášeny za rezervaci? Kolik chráněných krajinných oblastí 

v ČR máme? Co značí červené kruhy na stromech, Apod.). Po vyplnění všech úkolů 

a zodpovězení všech otázek pokračovala skupina procházkovým tempem ke třetímu 

stanovišti. 

3. Stanoviště – Zdenčina vyhlídka 

Aktivita č. 3 Skalní galerie 

U vyhlídky Zdenčina skála byla vyhlášena kratší svačinová pauza, při které mohly 

aktivnější děti hádat, co jim skalní útvary kolem nich připomínají. Postupně se děti ze 

skupiny vystřídaly na vyhlídce, kde se mohly rozhlédnout do krajiny. Pod vyhlídkou 

doplnily děti úkoly do pracovních listů z informačního panelu, který jim přiblížil 

zajímavosti oblasti Betlémských skal. Skupina vedená lektorem pak pokračovala dál 

v cestě k jeskyni přes osadu Záholice zpět směrem na Klokočské průchody. 

4. Stanoviště – Jeskyně Postojna 

Aktivita č.4 Hra na jeskyňáře  

U jeskyně Postojna si skupina mohla oddechnout a v průběhu pauzy vyplnit úkoly 

v pracovním listě. Stejně jako u programu pro první stupně, lektor vyprávěl dětem 
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o okolní krajině a o obyvatelích spletité sítě jeskyň, z nichž pouze pár z nich je přístupná 

pro veřejnost – o netopýrech. Děti se dozvěděly, že právě vzácní, chránění zvířecí 

obyvatelé a krajina s porostem, ve které žijí, jsou tak unikátní, že se staly důvodem toho, 

proč jsou Klokočské skály přírodní rezervací. Ještě před vstupem do jeskyně lektor 

upozornil na úkol s pověstí o Postojníkovi, podle kterého získala jeskyně název. 

Následovala hra Na jeskyňáře, kdy se děti (ve spolupráci s pedagogy) rozdělily do dvojic 

a od lektora získaly baterku na čela. Po takto utvořených dvojicích prolézaly určitou část 

jeskyně nejdříve s vypnutou baterkou a měly si všímat, kam až proniká denní světlo. Ve 

fázi, kdy už děti neviděly před sebe mohly baterku zapnout. Jakmile se v jeskyni 

vystřídají všechny děti, poslední z jeskyně odchází lektor, který opět prošel prostory 

jeskyně a ověřil, zda v jeskyni po skupině něco nezůstalo. Venku mohly děti tipovat, jak 

velká se jim jeskyně zdála (se součtem všech „místností“ v jeskyni má rozsah fotbalového 

hřiště). 

5. Stanoviště – Zelený důl 

Aktivita č. 5. Kam chodil človíček pro vodu?  

Cílem poslední aktivity bylo najít Studánku v Zeleném Dole, u které plnila skupina 

poslední úkol v listě. Zde program končí a skupina se může dále vydat po vlastní ose. 

Ještě před tím, než skupina odešla vyplnila dotazníky po absolvování programu na stezce 

(viz příloha č. 10 Dotazník pro II. stupeň ZŠ a nižší stupeň SŠ – po programu). 

9.4  Program pro studenty se sluchovým postižením  

Program probíhal stejnou formou jako u předchozího programu. Úkoly v pracovních 

listech jsou téměř totožné, přesto více zaměřené na kresbu. Možnosti otevřených 

odpovědí 

i kroužkování správných odpovědí jsou ponechány, jelikož děti s postižením sluchu jsou 

ve specializovaných vzdělávacích institucích trénovány na práci s textem a je vhodné 

v tomto ohledu „prolamovat ledy“ a ostych v komunikaci takto postižených dětí i mimo 

bezpečí školy. Před začátkem a po absolvování programu sluchově postižené dívky 

vyplnily dotazníky stejně tak, jako předchozí skupina.  

1. Stanoviště – Hrad Rotštejn 

Aktivita č.1. Než se vydáme na cestu 
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Začíná na prvním stanovišti naučné stezky (Hrad Rotštejn), kde jsou rozdány pracovní 

listy, dotazníky a psací potřeby. Před začátkem vlastního programu děti vyplnily dotazník 

(před programem). Po vyplnění dotazníků proběhl úvod a představení programu (Proč 

jsou dnes zde? Co je v programu čeká a na co se mohou těšit? Co nového se naučí nebo 

co si osvěží? Atp.). 

Zastavení a plnění úkolů u panelu naučné stezky, ověřování funkčnosti QR kódu. 

2. Stanoviště – Klokočské průchody 

Aktivita č.2. Přesun v čase 

Zastavení u druhé cedule stezky, ověřování QR kódu, povídání o rezervaci a významných 

lokalitách. 

3. Stanoviště – Zdenčina vyhlídka 

Aktivita č. 3 Skalní galerie 

Další zastavení, ověřování QR kódu, vyhlídka do krajiny, plnění úkolů. 

4. Stanoviště – Jeskyně Postojna 

Aktivita č.4 Hra na jeskyňáře  

Krátká pauza, seznámení s jeskyním systémem v rezervaci a jejími obyvateli – netopýry, 

ověřování QR kódu, hra Na jeskyňáře, plnění úkolů. 

5. Stanoviště – Zelený důl 

Aktivita č. 5. Kam chodil človíček pro vodu?  

Hledání Studánky, krátké vyprávění pověsti, ověřování QR kódu, plnění úkolů v listě. 
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10 EVALUACE 

10.1  Zjednodušený program pro menší dětské skupiny  

Začátek programu je záměrně situován k autobusové zastávce, odkud pak trasa dále 

pokračuje do prostor naučné stezky. Náročnost trasy a aktivit, i doba trvání programu je 

přizpůsobena specifikům cílové skupiny. Pracovní listy pro menší dětské skupiny 

obsahují minimum textu a je v nich ponecháno mnoho místa pro kresbu. Zejména u tohoto 

programu je důležité mít u skupiny dětí (ve věkovém rozmezí 6-9 let) lektora či pedagoga, 

který program vede – organizuje skupinu, předčítá úkoly, vede řízenou diskusi, poukazuje 

na zajímavosti a navádí děti k odpovědi, hlídá dobu trvání při plnění úkolů a kontroluje 

správné dodržení trasy – posloupnost úkolů u každého zastavení. Úkoly v pracovním listě 

nejsou označeny čísly – to proto, že z části jsou úkoly v programu pohybové a není u nich 

potřeba využívat žádné podklady.  

Reflexe se skupinou proběhla na místě po skončení programu orální formou, z důvodu 

nízkého věku dětí, pro které není vhodné vyplňovat reflexi ve formě dotazníku. Děti 

hodnotily program jako zábavný, líbilo se jim zejména sázení stromků, které si mohly 

samy vyzkoušet a v listech ocenily možnost kreslení. Vedoucí skupiny byl s programem 

spokojen – dle jeho názoru nebyl příliš dlouhý, aktivity a úkoly byly vhodně vybrány 

k věkové skupině dětí a ocenil (stejně tak jako děti) větší prostor pro kresbu v listech 

namísto zdlouhavého vypisování, které danou věkovou kategorii unavuje a tolik nebaví. 

Vedoucí podotknul, že pracovní listy pro děti v mladším školním věku je lepší nechat bez 

textu a vést úkoly s ústním doprovodem, případně opravdu toho textu ponechat méně než 

jiných aktivit – děti sice trénují psaní a čtení, avšak ve skupině se smíšeným věkovým 

rozhraním hrozí, že část starších a zkušenějších dětí by mohla mít úkoly hotovy rychleji 

než děti mladší, které píšou a čtou pomaleji. To by mohlo vést ke zbytečné časové kolizi, 

nechtěně by byl na děti, které ještě úkoly nestihly vyplnit, vyvíjen tlak a stres z časového 

skluzu. 

10.2  Program pro žáky I. prvního stupně základní školy 

Reflexe programu probíhá orálně či písemně (formou písemných postřehů pedagogů). Po 

skončení programu se lektor zeptá přímo dětí, jak se jim program líbil, co by změnily 

nebo udělaly jinak, co se jim líbilo nejvíce atp.  Dětem nejsou dotazníky podávány, jelikož 

je – dle názoru pedagogů, se kterými byl program konzultován – dotazníková metoda na 
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děti mladšího školního věku příliš obsáhlá a složitá (viz názory pedagožek v příloze č. 

11. Přepis rozhovoru s Mgr. Lucií Hálovou ze dne 28. 5. 2020 a příloze č. 12. Přepis 

rozhovoru s Terezou Codrovou ze dne 9. 6. 2020). Nicméně pedagogové či vedoucí 

skupiny / třídy mohou spolu s dětmi vyjádřit názor na to, co u programu zlepšit, a to až 

v prostředí školy (poté, co se dětem i učitelům zážitky „rozleží v hlavě“). 

10.2.1 Program vedený lektorem 

V případě skupiny vedené lektorem žádný problém s porozuměním tématu nenastal a děti 

všechny úkoly bez větších problémů pochopily a vyplnily. Děti si pracovní listy nosily 

v deskách v batůžcích, každé mělo psací potřeby, půjčovaly si pastelky a některé úkoly 

plnily kolektivně. U všech naučných tabulí proběhlo zastavení a důkladné prostudování 

informační tabule formou přiměřenou věku a čtenářským schopnostem cílové skupiny. 

Děti velmi ochotně přijaly doprovod lektora (autora studie) a s chutí hrály připravené hry 

či na místě byly schopné vymyslet, na co si v tu danou chvíli mohou hrát. S průběhem 

výletu byly děti spokojené, úkoly je bavily (viz příloha č. 6 Písemná evaluace vedoucího 

skupiny k programu na Tiché stezce pro první stupeň základních škol). 

10.2.2 Program vedený samoobslužně – s přihlížením lektora 

Autorovi programu bylo umožněno skupinu doprovázet a nahlížen jeho průběhu. 

Program byl veden personálem školy, paní ředitelka zvolila přípravu na program ve třídě 

před vlastním výletem. Je nutné ocenit pečlivý pedagogický přístup paní ředitelky 

a učitelského sboru při vysvětlování témat v programu dětem. Jakožto znalci místní 

krajiny zvolili možnost využít program samoobslužně a odmítli pomoc ve formě 

metodického pokynu a přítomnost lektora. Trasu výletu zahájili již v Mírové pod 

Kozákovem – Bělé a již od školy šly děti k naučné stezce pěšky, což zapříčinilo únavu 

dětí a jejich sníženou pozornost u konce programu. Jak vyplývá z evaluace, děti měly den 

po návštěvě místa problém porozumět a vyplnit jeden z úkolů (příloha č. 7 Písemná 

evaluace vedoucího skupiny k programu na Tiché stezce pro první stupeň základních 

škol). Při programu s vedením lektora se nestalo, že by děti úkoly vyplnit nezvládly (viz 

srovnání pracovních listů s vedením a bez vedení lektora – příloha č. 2 Pracovní list pro 

žáky I. stupně základní školy – samoobslužný s přihlížením lektora a příloha č. 3 Pracovní 

list pro žáky I. stupně základní školy – s vedením lektora). 
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10.3  Program pro žáky II. stupně základní školy a nižší ročníky 

víceletých gymnázií 

V rámci testování programu skupina souhlasila s vyplněním dotazníků před a po 

absolvování programu (viz v přílohách č. 9 a 10 Dotazník pro II. stupeň ZŠ a nižší stupeň 

SŠ – před programem a Dotazník pro II. stupeň ZŠ a nižší stupeň SŠ – po programu). Po 

skončení programu se lektor v rámci zpětné vazby zeptal skupiny, jak se program líbil, 

co by změnila nebo udělala jinak, co se líbilo nejvíce atp.  Pedagogové či vedoucí skupiny 

/ třídy mají pak ještě příležitost spolu s dětmi vyplnit dotazník po absolvování programu 

a vyjádřit tak svůj názor na to, co u programu zlepšit písemně, a to klidně až v prostředí 

školy (poté, co se dětem i učitelům zážitky „rozleží v hlavě“). Dotazník byl skupině 

položen před i po programu tak, aby bylo znatelné, zda byl pro skupinu program 

smysluplný a informačně nosný viz samostatná podkapitola 10. 5 Dotazníkové šetření). 

Pracovní listy byly záměrně vytvořeny i s dotazníky, aby si autor ověřil, zda procházka 

naučnou stezkou přispěje také k částečnému nahlédnutí do problematiky pohybu osob se 

smyslovým postižením a zda jsou účastnící programů ochotni se vzdělávat, byť 

neformální formou během výletu či výpravy. Aktivity na základě připomínek pedagogů 

a dětí mohou být na základě jejich vyhodnocení upraveny. Skupina pod vedením 

vedoucích a lektora úspěšně program absolvovala, cíle byly naplněny a ověřeny skrze 

pracovní listy a dotazníky a svými výsledky splnil program všechna očekávání lektora. 

10.4  Program pro studenty se sluchovým postižením  

Vzhledem ke způsobu výuky a specifikům komunity smyslově postižených jedinců 

nejsou neslyšící a sluchově postižené děti a mládež schopna pracovat na zadaných 

úkolech zcela samostatně. Při realizaci programů tak jde více o kolektivní práci než 

o práci samostatnou. Skupina si vybere mluvčího, který buď formou psanou, nebo za 

pomoci tlumočníka do Českého znakového jazyka, tlumočí zadané úkoly. Skupina 

posléze společnými silami úkoly plní.  

Byla to pro autora zcela nová zkušenost. Udržet pozornost dívek, které odezíraly u každé 

tabule, se dařilo zhruba po dobu 15 minut. Tato procházka stezkou byla opravdu tichá, 

přítomnost autora programu nebyla potřeba. Na program se specifickou skupinou je však 

tlumočník rozhodně nezbytností a po předchozí domluvě je možné, aby program vedl 

i samostatně. Žádné aktivity mimo pracovního listu ani hry nebyly realizovány. Pracovní 
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listy by tedy v budoucnu mohly být k dispozici ke stažení volně na internetu (např. na 

webových stránkách hradu Rotštejn), aby mohl kdokoli se sluchovým hendikepem (kdo 

dokáže číst text) tyto listy samostatně využít v rámci procházky po Tiché stezce a nebyl 

zatížen administrativou a komunikací Na konci výletu obě dívky moc děkovaly autorovi  

za možnost zúčastnit se programu a velmi oceňovaly, že k nim nepřistupuje jako 

k nemocným, ale jako k lidem, jejichž jazyk neumí, a proto potřebuje tlumočníka (viz 

příloha č. 8 Písemná evaluace vedoucího skupiny k programu na Tiché stezce pro 

sluchově postižené děti). 

10.5  Dotazníkové šetření 

Dotazníky před a po absolvování programu vyplnila organizovaná neformální skupinou 

ze spolku spojených obcí Lutín a Třebčín (v počtu 13 dětí ve starším školním věku – čtyři 

děvčata a devět chlapců), se kterou proběhla realizace dne 30. 6. 2020.  Cílem 

dotazníkového šetření bylo zjistit, zda jsou děti ochotné a schopné ve svém volném čase 

během výletů nebo výpravy přijmout rozšiřující informace o tématu handicapu a inkluze 

(symbolika, neslyšící, nevidomí). Dotazníky byly vyplněny anonymně, není tudíž možné 

vyhodnotit zvlášť názory dívek a chlapců. Dotazníky byly vyplněny skupinou 13 výše 

zmíněných žáků a dvěma sluchově postiženými dívkami. Celkem bylo vyplněno 15 

dotazníků před a po absolvování programu. 

Otázka č. 1) Víš, jak velká je přírodní rezervace Klokočské skály, kam vede dnešní výlet? 

Uveď prosím míru v hektarech.   

Po srovnání odpovědí před realizací programu a po realizaci programu došlo u této otázky 

ke správnému zodpovězení ve sto procentech, tedy bylo zcela splněno očekávání autora. 

Současně byla potvrzena neinformovanost jedinců a cílové lokalitě před začátkem 

vlastního programu, kdy pouze jeden účastník přibližně tipnul velikost cílové lokality. 

Otázka č. 2) Nachází se na území rezervace nějaký kaňon?  

Před realizací programu si 2/3 účastníků myslelo, že kaňon se v Klokočských skalách 

nenachází. Po projití naučné stezky správně odpovědělo čtrnáct účastníků z patnácti.  

Informace o kaňonu cílovou skupinu zaujala a odpovědi po realizaci programu splnily 

autorovo očekávání. 
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Otázka č. 3) Kolik druhů zvětrávání křemenných pískovců můžeme pozorovat při 

procházce Tiché stezky Klokočskými skalami, stezky nevídané?   

Účastníci vybírali ze tří možných odpovědí před i po programu. Před vlastním začátkem 

aktivit jich třináct odpovědělo špatně a pouze dva typovali správně. Po ukončení aktivity 

všichni účastníci odpověděli otázku správně, tedy splnili očekávání autora programu. 

Otázka č. 4) Který hrad leží na území Klokočských skal? 

Žákům a žákyním byly nabídnuty tři jména hradů v Českém ráji a odpověď, že 

v Klokočských skalách nikdy žádný hrad nestál. Před návštěvou Klokočských skal byli 

3 účastníci přesvědčeni, že na tomto území žádný hrad nestál, 5 účastníků typovalo jiný 

hrad a překvapivě sedm účastníků znalo správnou odpověď. Po návštěvě hradu Rotštejn 

k velkému překvapení autora nebyly v dotaznících pouze správné odpovědi – jeden 

účastník programu odpověděl chybně. 

Otázka č. 5) Které dva přírodní útvary jsou spojeny do přírodní rezervace Klokočské 

skály?  

Účastníci programů mohli před i po ukončení programu vybírat ze čtyř možností. Před 

zahájením programu dvanáct účastníků volilo špatnou možnost. Po ukončení programu 

jeden z účastníků nedokázal správně odpovědět. Nicméně autorovo očekávání bylo 

naplněno, neboť valná většina dotázaných odpověděla správně. 

Otázky číslo 6-9 byly otevřené. Autor získal od účastníků programu před jeho začátkem 

mnoho zajímavých odpovědí, která předčila všechna jeho očekávání a prokázala jak 

smysl pro humor, tak hrubou neznalost gramatiky u některých dotazovaných.  

Otázka č. 6) Kde je nejznámější „skalní okno“ Klokočských skal?   

Před zahájením programu teoreticky jeden dotazovaný ze skupiny trefil správnou 

odpověď logickou úvahou, jelikož napsal „Na hradě.“ Šest účastníků odpovědělo, že neví, 

pět účastníků odpovědělo „Ne“. Jeden účastník odpověděl „Ve skalách“. Nejzajímavější 

odpověď zněla „Nad ještě známějším parapetem?“ Po ukončení programu k velkému 

překvapení autora po rozmanitosti odpovědí z úvodu programu, všichni dotazovaní 

vybrali v koncové dotazníku správnou možnost. 
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Otázka č. 7) Tipni si, kolik zastavení má Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka 

nevídaná?   

Před projitím stezky dva účastníci typovali správný počet zastavení. Deset dotazovaných 

odpovídalo logicky a tipovali přiměřený počet zastávek. Dva dotazovaní odpověděli, že 

neví a jeden zcela přestřelil s tipem „Moc – 150“. Po projití stezky odpovědělo čtrnáct 

dotazovaných správně. Vzhledem k možnosti výběru ze čtyř možných odpovědí 

u koncového dotazníku, byl autor nemile překvapen špatnou odpovědí, neboť stezka má 

pět zastavení a všichni je absolvovali těsně před vyplněním koncového dotazníku. 

V rámci možnosti zapojit do volnočasové aktivity i žáky se smyslovým postižením (zrak 

a sluch) autor připravil dvě otázky týkající se základního povědomí o označení informací 

pro tyto účastníky. 

Otázka č. 8) Proč je naučná stezka tichá? (napiš svůj názor) Pro koho je určena? 

Před začátkem programu byly odpovědi na tuto otázku velmi různorodé a k překvapení 

autora čtyři odpovědi byly správné. Dva dotazovaní bez handicapu odpověděli „Je pro 

neslyšící“ a dva dotazovaní neslyšící odpověděli „Je pro mě“. Celkem pět dotázaných 

odpovídalo podobně, a to „Aby se nekřičelo atd.“ a tři účastníci tipovali, že je to kvůli 

tomu, že jsou v přírodě. Celkem pět účastníků nevědělo. Po dokončení programu na 

stezce již všichni dotazovaní odpověděli správně i přes různou formulaci odpovědí. 

Celkem čtrnáct dotázaných odpovědělo, že stezka je pro neslyšící a jedna odpověď 

popsala to samé akorát hrubší formou „Protože tam chodí hluchý lidi“. Autor byl velmi 

potěšen výsledkem odpovědí u této otázky. 

Otázka č. 9) Proč je to stezka nevídaná? (napiš svůj názor) Pro koho je určena? 

Odpovědi posbírané před programem autora velmi zaskočily. Pouze tři účastníci napsali 

správnou odpověď. Šest účastníků odpovědělo, že neví. Zbytek odpovědí autor přepíše, 

neboť vždy odpověděl jen jeden dotazovaný a odpovědi stojí za přečtení: „Protože jsem 

ji ještě neviděl.“ „Není tu internet, gdo to kdy vyděl.“ „Není tu internet, není vidět na 

google.“ „Nevšední a zajímavá.“ „Noční stezka.“ „Zajímavá – nová.“ 

Po přečtení těchto odpovědí byl autor velmi mile překvapen odpověďmi po dokončení 

programu. Neboť všichni dotázaní odpověděli stejně jako u předešlé otázky správně, jen 

forma správné odpovědi se lišila. Celkem dvanáct dotázaných odpovědělo, že stezka je 
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pro nevidomé, jeden tázaný odpověděl, že stezka je pro slepce. Další odpověděl takto“ 

Protože si ji přečtou i slepý lidi.“ A posledního účastníka velmi zaujaly popisky 

v Braillově písmu 

a odpověděl takto: „Pro lidi, co nevidí, protože má ty kovový cedulky.“ 

Dle autora byl dotazníkový výzkum úspěšný a splnil většinu autorových očekávání i přes 

občasné perly mezi odpověďmi. Děti jsou ve volném čase schopny přijímat zajímavé 

informace a dále s nimi pracovat nejen v rámci pracovních listů a dotazníků týkajících se 

této práce. Z dotazníkového šetření jasně vyplývá, že se žáci dozvěděli klíčové informace 

nejen o lokalitě, kterou procházeli, ale také o neslyšících a nevidomých. Tyto nově nabyté 

znalosti pak dokázali ve většině případů využít ke správným odpovědím v rámci 

dotazníkového šetření. 

10.6  Grafické zobrazení výsledků dotazníkového šetření  

Na následujících stranách jsou graficky (ve formě tabulky a grafů) shrnuty otázky  

a výstupy dotazníkového šetření před a po realizaci volnočasového programu pro druhý 

stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Z jednotlivých grafů je patrné 

zlepšení znalostí dětí a mladistvých po realizaci programů, a to bez ohledu na věk, pohlaví 

či handicap – znalosti si upevnil a zapamatoval každý zúčastněný jedinec.  
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Tabulka č. 3 Grafické zobrazení otázek dotazníkového šetření 

Grafy dotazníkového šetření ke kapitole 10.5 Dotazníkové šetření 

Číslo 

dotazníkové 

otázky/grafu 

Otázky před realizací 

programu 

Otázky po realizaci programu 

1. 

„Víš, jak velká je přírodní 

rezervace Klokočské skály, kam 

vede dnešní výlet? Uveďte 

prosím míru v hektarech.“ 

„Víš, jak velká je přírodní rezervace 

Klokočské skály, kam vede dnešní výlet? 

Uveďte prosím míru v hektarech.“ 

 

2. 

„Nachází se na území 

rezervace nějaký kaňon?“ 

 

„Nachází se na území rezervace nějaký 

kaňon?“ 

 

3. 

„Kolik druhů zvětrávání 

křemenných pískovců můžeme 

pozorovat při procházce 

Klokočskými skalami, stezky 

nevídané? Vyber správnou 

odpověď.“ 

„Kolik druhů zvětrávání křemenných 

pískovců můžeme pozorovat při procházce 

Klokočskými skalami, stezky nevídané? 

Vyber správnou odpověď.“ 

4. 

„Který hrad leží na území 

Klokočských skal? Vyber 

správnou odpověď.“ 

„Který hrad leží na území Klokočských 

skal? Vyber správnou odpověď.“ 

 

5. 

„Které dva přírodní útvary jsou 

spojeny do přírodní rezervace 

Klokočské skály? Vyber 

správnou odpověď.“ 

„Které dva přírodní útvary jsou spojeny do 

přírodní rezervace Klokočské skály? Vyber 

správnou odpověď.“ 

6. 

„Víš, kde je nejznámější skalní 

okno Klokočských skal? 

„Víš, kde je nejznámější skalní okno 

Klokočských skal? 

 

7. 

„Tipni si, kolik zastavení má 

Tichá stezka Klokočskými 

skalami, stezka nevídaná?“ 

„Kolik zastavení má Tichá stezka 

Klokočskými skalami, stezka nevídaná?“ 

8. 

„Proč je naučná stezka tichá? 

(napiš svůj názor)“ 

„Proč je naučná stezka tichá? Pro koho je 

určena?“ 

 

9. 
„Proč je to stezka nevídaná? 

(napiš svůj názor)“ 

„Proč je to stezka nevídaná? Pro koho je 

určena?“ 
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Graf 1. Před realizací programu 

 

 

 Graf 1.1 Po realizaci programu 

 

 

 

1) Víš, jak velká je přírodní rezervace Klokočské skály, kam vede 
dnešní výlet? Uveďte prosím míru v hektarech:

 4x Ne

4x Nevím

1x 150 ha

1x 100 ha

1x 220 ha

1x Hodně moc hektarů

2x 30 ha

1x 120 ha

1) Víš jak velká je přírodní rezervace Klokočské skály, kam vede 
dnešní výlet? Uveďte prosím míru v hektarech:

15x 228 ha
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Graf 2. Před realizací programu 

 

Graf 2.1 Po realizaci programu 

 

  

2) Nachází se na území rezervace  nějaký kaňon?

5x Ano

10 x ne

2) Nachází se na území rezervace nějaký kaňon?

14x Ano, Zelený důl

1x NE
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Graf 3. Před realizací programu 

 

Graf 3.1 Po realizaci programu 

 

 

  

3) Kolik druhů zvětrávání křemenných pískovců můžeme pozorovat 
při procházce Tiché stezky Klokočskými skalami, stezky nevídané? 

Vyber správnou odpověď:

3x 7 druhů zvětrávání

10x 18 druhů zvětrávání

2x 23 druhů zvětrávání

3) Kolik druhů zvětrávání křemenných pískovců můžeme pozorovat 
při procházce Tiché stezky Klokočskými skalami, stezky nevídané? 

Vyber správnou odpověď:

15 x 23 druhů zvětrávání



84 

 

Graf 4. Před realizací programu 

 

Graf 4.1 Po realizaci programu 

 

 

  

4) Který hrad leží na území Klokočských skal? Vyber správnou 
odpověď:

3x Frýdštejn

7x Rotštejn

2x Valdštejn

3x Tam žádný hrad nikdy nestál

4) Který hrad leží na území Klokočských skal? Vyber správnou 
odpověď:

1x Valdštejn

14x Rotštejn
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Graf 5. Před realizací programu 

 

Graf 5.1 Po realizaci programu 

 

 

  

5) Které dva přírodní útvary jsou spojeny do přírodní rezervace 
Klokočské skály? Vyber správnou odpověď:

6x Klokočské skály a Vranovský
hřeben

2x Betlémské skály a Besedické
skály

4x Betlémské skály a průlom
Jizery u Rakous

3x Klokočské skály a Betlémské
skály

5) Které dva přírodní útvary jsou spojeny do přírodní rezervace 
Klokočské skály? Vyber správnou odpověď:

14x Klokočské skály a Betlémské
skály

1x Betlémské skály a průmom
Jizery u Rakous
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Graf 6. Před realizací programu 

 

Graf 6.1 Po realizaci programu 

  

 

 

 

6) Víš, kde je nejznámnější "skalní okno" Klokočských skal?

1x Ve skalách

6x Nevím

5x Ne

1x Na hradě

1x Netuším

1x Nad ještě známějším
parapetem?

6) Víš, kde je nejznámnější "skalní okno" Klokočských skal?

15x Na hradě Rotštejn
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Graf 7. Před realizací programu 

 

Graf 7.1 Po realizaci programu 

 

  

7) Tipni si kolik zastavení má Tichá stezka Klokočskými skalami, 
stezka nevídaná?

2x Šest

4x Deset

1x Tři

2x Nevím

2x Osm

2x Pět

1x Moc - 150

1x Sedm

7) Kolik zastavení má Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka 
nevídaná?

14x Pět

1x Osm
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Graf 8. Před realizací programu 

 

Graf 8.1 Po realizaci programu 

 

 

  

8) Proč je naučná stezka tichá? (napiš svůj názor)
3x Je v přírodě

2x Je pro Neslyšící

4x Nevím

1x Netuším

1x Není zde zapotřebí mluvit

1x V lese se nekřičí

1x Aby se tu nekřičelo

2x Je pro mě (odpověď
neslyšících)

8) Proč je naučná stezka tichá? Pro koho je určená?

1x Je moje (odpověď
neslyšících)

13x Protože je pro neslyšící

1x Protože tam chodí hluchý lidi
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Graf 9. Před realizací programu 

 

Graf 9. Po realizaci programu 

 

  

9) Proč je to stezka nevídaná? (Napiš svůj názor)
1x Protože jsem ji ještě neviděl

1x Protože tam není internet,
kdo to kdy viděl!?

3x Pro nevidomé

6x Nevím

1x Není tam internet, není vidět
na google

1x Noční stezka

1x Nevšední a zajímavá

1x Zajímavá - nová

9) Proč je stezka nevídaná? Pro koho je určena?

12x Pro nevidomé

1x Pro slepce

1x Protože si ji přečtou i slepý
lidi

1x Pro lidi co nevidí, protože má
ty kovový cedulky
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11 SPLNĚNÍ CÍLŮ PRÁCE 

Cílem práce je návrh a realizace volnočasového programu pro děti a mládež s možností 

zařazení dětí s postižením (zrakového a sluchového) v prostorách naučné stezky 

Klokočskými skalami. 

V bakalářské práci byl volnočasový program k naučné stezce „Tichá stezka Klokočskými 

skalami, stezka nevídaná“ podrobně analyzován, včetně jeho tvorby a vlastní realizace.  

V rámci této práce byly představeny čtyři programy, které byly vytvořeny jako součást 

celku volnočasového programu na naučné stezce s ohledy na stanovené cílové kategorie 

(cílové kategorie uvedeny v kapitolách 2.4 Vývojové fáze vybraných cílových skupin,  

4.1 Osoby se smyslovým postižením a 7.1 Cílová skupina). Programy byly realizovány 

v průběhu roku 2020 se čtyřmi skupinami chlapců a dívek v mladším, starším 

a adolescentním věku bez smyslového postižení a se skupinou dvou dívek se sluchovým 

postižením.  

Dílčí cíle jednotlivých programů stanovené zvlášť pro každou cílovou skupinu a výstupy 

jsou graficky shrnuty v tabulkách na následujících stranách. Tyto dílčí cíle stanovené 

autorem a lektorem programů byly ve většině případů splněny. V případě 

samoobslužného programu pro první stupně, které lektor nevedl osobně, ale fungoval 

pouze jako přihlížející, se jeden z cílů podařilo naplnit pouze částečně (viz kapitola 10 

Evaluace).  

Program na naučné stezce Klokočskými skalami byl koncipován pro děti a mládež 

s možností zařazení osob se smyslovým postižením. Přestože byly informační panely 

u všech pěti zastavení uzpůsobeny i pro osoby se zrakovým postižením a program 

s haptickými aktivitami připravený, nebyl tento program pro děti a mladistvé 

s postižením zraku realizován, a to z důvodu nezájmu ze stran speciálních škol v období 

pandemie Covid-19. Program pro tuto cílovou skupinu proto nebyl v bakalářské práci 

uveden kvůli absenci praktické realizace a nedostatku výstupů. Z tohoto důvodu nelze 

tvrdit, že byly všechny cíle bakalářské práce splněny. Přesto je autor s výsledky 

realizovaných programů spokojen, jelikož měly veskrze pozitivní ohlasy u všech skupin.  
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Tabulka č. 4 Vyhodnocení cílů volnočasového programu pro menší dětské skupiny  

Zjednodušený program pro menší dětské skupiny 

Cílová skupina 2 chlapci a 1 dívka, ve věku 6-9 let 

Datum realizace 10. 3. 2020 

Stanovené cíle programu 

Cíle Forma splnění cíle 

Děti v rámci programu projdou část naučné 

stezky a vyplní úkoly v pracovních listech 

SPLNĚNO – děti prošly vybraný úsek 

naučné stezky a vyplnily úkoly v pracovních 

listech (viz příloha č. 1 Pracovní list pro 1. – 

3. Ročník ZŠ – krátký program) 

Děti se naučí, případně si připomenou 

znalosti a činnosti ze života lesníků (sázení 

stromu, rozeznávání porostu, rozpoznávání 

základních druhů dřevin 

a jejich listů) 

SPLNĚNO – děti vyplnily vybrané úkoly 

v pracovních listech související se 

stanoveným tématem a s pomocí lektora 

zasadily stromy (viz příloha č. 1 Pracovní list 

pro 1. – 3. Ročník ZŠ – krátký program) 

Děti dokážou popsat okolí, ve kterém se 

nachází a dovedou ho graficky ztvárnit do 

pracovního listu 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly 

v pracovních listech spojené s okolní 

přírodou a podnebím a zakreslily místa, která 

se na stezce nachází (viz příloha č. 1 

Pracovní list pro 1. – 3. Ročník ZŠ – krátký 

program) 

Děti rozpoznají základní křesťanské symboly 

a stopy lidské činnosti v přírodě, zvládnou je 

nalézt a pojmenovat či nakreslit (hledání 

kříže, studánky) 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly 

v pracovních listech spojené s tématem (viz 

příloha č. 1 Pracovní list pro 1. – 3. Ročník 

ZŠ – krátký program) 

Děti se naučí rozpoznávat piktogramy a 

symboly upozorňující na pohyb osob se 

smyslovým postižením 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly 

v pracovních listech spojené s tématem (viz 

příloha č. 1 Pracovní list pro 1. – 3. Ročník 

ZŠ – krátký program) 

Děti umí samostatně mluvit o jednoduchých 

tématech, která znají, případně se dokážou 

připojit k diskusi s pomocí nápovědy lektora 

SPLNĚNO – děti dokázaly v průběhu 

programu odpovídat na otázky lektora a 

vyjádřit svůj názor (viz kapitola 10 

Evaluace) 
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Tabulka č. 5 Vyhodnocení cílů volnočasového samoobslužného programu pro první 

stupeň základní školy *s přihlížením lektora 

Program pro žáky I. stupně základní školy *s přihlížením lektora 

Cílová skupina 6 dívek, 7 chlapců, ve věku 7-9 let (2. třída) 

Datum realizace 18. 6. 2020 

Stanovené cíle programu 

Cíle Forma splnění cíle 

Děti v rámci programu projdou část naučné 

stezky a vyplní úkoly v pracovních listech 

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO – děti prošly 

zkrácený úsek naučné stezky a vyplnily úkoly 

v pracovních listech mimo jeden úkol (viz 

příloha č. 2 Pracovní list pro žáky I. stupně 

základní školy, viz Příloha č. 7 Písemná 

evaluace vedoucího skupiny k programu na 

Tiché stezce pro první stupeň základních škol) 

Děti dokážou popsat okolí, ve kterém se 

nachází a dovedou ho graficky ztvárnit do 

pracovního listu 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly 

v pracovních listech spojené s okolní 

přírodou a podnebím a zakreslily místa, která 

se na stezce nachází (viz příloha č. 2 

Pracovní list pro žáky I. stupně základní 

školy) 

Děti rozpoznají základní křesťanské symboly 

a stopy lidské činnosti v přírodě, zvládnou je 

nalézt a pojmenovat či nakreslit (hledání 

kříže, studánky) 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly 

v pracovních listech spojené s tématem (viz 

příloha č. 2 Pracovní list pro žáky I. stupně 

základní školy) 

Děti se naučí rozpoznávat piktogramy a 

symboly upozorňující na pohyb osob se 

smyslovým postižením 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly 

v pracovních listech spojené s tématem (viz 

příloha č. 2 Pracovní list pro žáky I. stupně 

základní školy) 

Děti dokážou vysvětlit rozdíl mezi zrakovým 

a sluchovým postižením 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly 

v pracovních listech spojené s tématem (viz 

příloha č. 2 Pracovní list pro žáky I. stupně 

základní školy) 

Děti se dozví význam pojmu QR kód a jeho 

praktické využití v běžném životě 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly 

v pracovních listech spojené s tématem (viz 

příloha č. 2 Pracovní list pro žáky I. stupně 

základní školy) 

Děti umí samostatně mluvit o jednoduchých 

tématech, která znají, případně se dokážou 

připojit k diskusi s pomocí nápovědy lektora 

SPLNĚNO – děti dokázaly v průběhu 

programu odpovídat na otázky lektora a 

vyjádřit svůj názor (viz kapitola 10 Evaluace) 
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Tabulka č. 6 Vyhodnocení cílů volnočasového samoobslužného programu pro první 

stupeň základní školy vedený lektorem 

Program pro žáky I. stupně základní školy *vedený lektorem 

Cílová skupina 5 chlapců, 7 dívek, ve věku 6-7 let (1. třída) 

Datum realizace 22. 6. 2020 

Stanovené cíle programu 

Cíle Forma splnění cíle 

Děti v rámci programu projdou část naučné 

stezky a vyplní úkoly v pracovních listech 

SPLNĚNO – děti prošly celý úsek naučné stezky 

a vyplnily úkoly v pracovních listech (viz příloha 

č. 3 Pracovní list pro žáky I. stupně základní 

školy vedený lektorem, viz Příloha č. 6 Písemná 

evaluace vedoucího skupiny k programu na 

Tiché stezce pro první stupeň základních škol) 

Děti dokážou popsat okolí, ve kterém se 

nachází a dovedou ho graficky ztvárnit do 

pracovního listu 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly v pracovních 

listech spojené s okolní přírodou a podnebím a 

zakreslily místa, která se na stezce nachází (viz 

příloha č. 3 Pracovní list pro žáky I. stupně 

základní školy) 

Děti rozpoznají základní křesťanské symboly 

a stopy lidské činnosti v přírodě, zvládnou je 

nalézt a pojmenovat či nakreslit (hledání 

kříže, studánky) 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly v pracovních 

listech spojené s tématem (viz příloha č. 3 

Pracovní list pro žáky I. stupně základní školy) 

Děti se naučí rozpoznávat piktogramy a 

symboly upozorňující na pohyb osob se 

smyslovým postižením 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly v pracovních 

listech spojené s tématem (viz příloha č. 3 

Pracovní list pro žáky I. stupně základní školy) 

Děti dokážou vysvětlit rozdíl mezi zrakovým 

a sluchovým postižením 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly v pracovních 

listech spojené s tématem (viz příloha č. 3 

Pracovní list pro žáky I. stupně základní školy) 

Děti se dozví význam pojmu QR kód a jeho 

praktické využití v běžném životě 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly v pracovních 

listech spojené s tématem (viz příloha č. 3 

Pracovní list pro žáky I. stupně základní školy) 

Děti umí samostatně mluvit o jednoduchých 

tématech, která znají, případně se dokážou 

připojit k diskusi s pomocí nápovědy lektora 

SPLNĚNO – děti dokázaly v průběhu programu 

odpovídat na otázky lektora 

a vyjádřit svůj názor (viz kapitola 10 Evaluace) 
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Tabulka č. 7 Vyhodnocení cílů volnočasového programu pro druhý stupeň základní školy 

a nižší ročníky víceletých gymnázií 

Program pro žáky II. stupně základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií 

Cílová skupina 
4 dívky, 9 chlapců, ve věku 11-15 let 

Datum realizace 30. 6. 2020 

Stanovené cíle programu 

Cíle Forma splnění cíle 

Mládež v rámci programu projde naučnou 

stezku a vyplní úkoly v pracovních listech 

SPLNĚNO – mládež prošla úsek naučné stezky 

a vyplnily úkoly v pracovních listech (viz 

příloha č. 4 Pracovní list pro žáky II. stupně 

základní školy a nižší stupeň SŠ) 

Mládež se dozví historické a přírodní 

zajímavosti z cílové lokality  

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly v pracovních 

listech spojené s okolní přírodou a podnebím a 

zakreslily místa, která se na stezce nachází (viz 

příloha č. 4 Pracovní list pro žáky II. stupně 

základní školy a nižší stupeň SŠ) 

Mládež dokáže popsat okolí, ve kterém se 

nachází a dovede ho graficky ztvárnit do 

pracovního listu 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly v pracovních 

listech spojené s tématem (viz příloha č. 4 

Pracovní list pro žáky II. stupně základní školy 

a nižší stupeň SŠ) 

Mládež rozpozná základní křesťanské 

symboly a stopy lidské činnosti 

v přírodě, zvládne je nalézt a pojmenovat či 

nakreslit (hledání kříže, studánky) 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly v pracovních 

listech spojené s tématem (viz příloha č. 4 

Pracovní list pro žáky II. stupně základní školy 

a nižší stupeň SŠ) 

Mládež samostatně či s pomocí lektora 

rozpozná piktogramy a symboly upozorňující 

na pohyb osob se smyslovým postižením 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly v pracovních 

listech spojené s tématem (viz příloha č. 4 

Pracovní list pro žáky II. stupně základní školy 

a nižší stupeň SŠ) 

Mládež dokáže vysvětlit rozdíl mezi 

zrakovým a sluchovým postižením 
(viz příloha č. 4 Pracovní list pro žáky II. 

stupně základní školy a nižší stupeň SŠ) 

Mládež se dozví význam pojmu QR kód a 

jeho praktické využití v běžném životě 

SPLNĚNO – děti vyplnily úkoly v pracovních 

listech spojené s tématem (viz příloha č. 4 

Pracovní list pro žáky II. stupně základní školy 

a nižší stupeň SŠ) 

Mládež umí samostatně mluvit o tématech, 

která zná, případně se dokáže připojit 

k diskusi, umí formou deduktivní a 

induktivní metody dojít ke správné odpovědi 

SPLNĚNO – děti dokázaly v průběhu 

programu odpovídat na otázky lektora a 

vyjádřit svůj názor (viz kapitola 10 Evaluace) 
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Program pro studenty se sluchovým postižením 

Cílová skupina 
2 dívky, ve věku 14 a 16 let 

Datum realizace 23. 6. 2020 

Stanovené cíle programu 

Cíle Forma splnění cíle 

Mládež s postižením sluchu v rámci programu 

projde naučnou stezku a vyplní úkoly 

v pracovních listech 

SPLNĚNO – dívky s postižením sluchu prošly 

úsek naučné stezky a vyplnily úkoly 

v pracovních listech (viz příloha č. 5 Pracovní 

list pro sluchově postižené děti) 

Mládež s postižením sluchu se dozví 

historické a přírodní zajímavosti z cílové 

lokality  

SPLNĚNO – dívky s postižením sluchu 

vyplnily úkoly v pracovních listech spojené 

s okolní přírodou a podnebím a zakreslily 

místa, která se na stezce nachází (viz příloha č. 

5 Pracovní list pro sluchově postižené děti) 

Mládež s postižením sluchu dokáže popsat 

okolí, ve kterém se nachází a dovede ho 

graficky ztvárnit do pracovního listu 

SPLNĚNO – dívky s postižením sluchu 

vyplnily úkoly v pracovních listech spojené 

s tématem (viz příloha č. 5 Pracovní list pro 

sluchově postižené děti) 

Mládež s postižením sluchu rozpozná 

základní křesťanské symboly a stopy lidské 

činnosti v přírodě, zvládne je nalézt a 

pojmenovat či nakreslit (hledání kříže, 

studánky) 

SPLNĚNO – dívky s postižením sluchu 

vyplnily úkoly v pracovních listech spojené 

s tématem (viz příloha č. 5 Pracovní list pro 

sluchově postižené děti) 

Mládež s postižením sluchu samostatně či 

s pomocí lektora rozpozná piktogramy a 

symboly upozorňující na pohyb osob se 

smyslovým postižením 

SPLNĚNO – dívky s postižením sluchu 

vyplnily úkoly v pracovních listech spojené 

s tématem (viz příloha č. 5 Pracovní list pro 

sluchově postižené děti) 

Mládež s postižením sluchu dokáže vysvětlit 

rozdíl mezi zrakovým a sluchovým 

postižením 

SPLNĚNO – dívky s postižením sluchu 

vyplnily úkoly v pracovních listech spojené 

s tématem (viz příloha č. 5 Pracovní list pro 

sluchově postižené děti) 

Mládež s postižením sluchu se dozví význam 

pojmu QR kód a jeho praktické využití 

v běžném životě 

SPLNĚNO – dívky splnily úkoly v pracovních 

listech spojené s tématem (viz příloha č. 5 

Pracovní list pro sluchově postižené děti) 
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Mládež s postižením sluchu umí formou 

deduktivní a induktivní metody dojít ke 

správné odpovědi 

SPLNĚNO – dívky s postižením sluchu 

dokázaly odpovídat na témata, která znaly a 

splnily všechny úkoly v pracovních listech (viz 

příloha č. 5 Pracovní list pro sluchově postižené 

děti a příloha č. 8 Písemná evaluace vedoucího 

skupiny k programu na Tiché stezce pro 

sluchově postižené děti) 

Mládež s postižením sluchu dovede skrze 

tlumočníka odpovídat na otázky lektora, umí 

samostatně mluvit o tématech, která zná, 

případně se dokáže připojit k diskusi 

SPLNĚNO – dívky s postižením sluchu 

dokázaly v průběhu programu odpovídat na 

otázky lektora a vyjádřit svůj názor (viz příloha 

č. 8 Písemná evaluace vedoucího skupiny 

k programu na Tiché stezce pro sluchově 

postižené děti) 

 

Tabulka č. 8 Vyhodnocení cílů volnočasového programu pro studenty se sluchovým 

postižením 
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12 DISKUSE 

Na území Klokočských skal se pohybuji celý svůj život, díky rodinným vazbám na 

spolek, který se o toto území stará již přes třicet let. Od dětství jsem tak vedený k pobytu 

v přírodě a trávím tam mnoho času. Díky častým pobytům v lázních a na dětských 

táborech jsem se zúčastnil mnoha programů nejprve jako účastník, později jako asistent 

a v posledních letech jako vedoucí, organizátor nebo animátor programů. Již na střední 

škole mě bavilo vytvářet akce a programy pro ostatní, a to mě dovedlo ke studiu 

volnočasové pedagogiky. Když, jsem přemýšlel o tématu k vytvoření bakalářské práce, 

rozhodl jsem se tedy spojit své dva koníčky a vytvořit volnočasový program na území 

Klokočských skal.  

Ochrana Klokočských skal z. s., 

Důležitou roli při tvorbě programu hrála má silná vazba na spolek, ve kterém působím. 

Spolek má v současné době jedenáct stálých členů a mnoho přátel, kteří se podílejí na 

činnosti spolku. Jako spolek jsme opravdu schopný realizační tým, který se věnuje 

širokému spektru činností od průvodcovské činnosti, přes hraní divadla a pořádání 

konferencí až po likvidaci divokých skládek přímo v terénu.  

Vlastní hodnocení programu  

Všechny programy se mi povedlo prakticky vyzkoušet, i když v omezeném rozsahu díky 

zásahu pandemické situace v roce 2020. Díky skvělé spolupráci se všemi skupinami se 

povedlo zrealizovat celé programy a také opravit chyby, které jsem při tvorbě pracovních 

listů i dotazníků přehlédl. Před praktickou realizací programů jsem měl pochybnosti, jestli 

jsou úkoly přiměřené a zda je zvládnou děti správně splnit. Během plnění jednotlivých 

programů však tyto obavy zmizely. Jak jsem předpokládal, jediná skupina, která měla se 

splněním úkolu problémy, byla paní ředitelka se svou třídou, protože nepracovali s listy 

přímo v terénu, ale vyplňovali je až druhý den ve škole. Díky tomuto problému se mi 

potvrdilo, že úkoly jsou dobře udělané a je velmi těžké program správně splnit, pokud ho 

neprovádím přímo v terénu. Během realizací se také osvědčila, má hypotéza o tom, že 

program je samoobslužný, tedy po pročtení všech materiálů je učitel, vedoucí atd. 

schopný ho realizovat sám se svou skupinou a není tedy závislý na přítomnosti člena 

spolku či jiného průvodce.  
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Informační panely jsou v prostorách stezky umístěné volně a informace a aktivity z nich 

může veřejnost (bez ohledu na věk a handicap) využívat zcela samostatně, bez nutnosti 

využití materiálů a lektora. Panely jsou přístupné v hlavní turistické sezóně (po sezóně se 

tyto panely uklízí k prevenci vandalské činnosti a chátrání vlivem nepříznivého počasí). 

Využití vytvořených pracovních listů a metodiky by bylo možné s povolením Technické 

univerzity v Liberci, která zaštiťuje bakalářskou práci, díky které programy ke stezce 

vznikly. Velmi rád bych tyto programy po dokončení bakalářské práce zveřejnil, aby byly 

přístupné široké veřejnosti.  

Po realizaci volnočasového programu mohu říct, že bych provedl pár změn v pracovních 

listech. Původní záměr pracovních listů bylo jejich použití v libovolném místě naučné 

stezky (na kterémkoli místě z pěti zastavení). Po realizaci programu s cílovými skupinami 

a konzultaci programu a listů s pedagogy jsem dospěl k názoru, že bude pro veřejnost i 

pro pedagogy a školní skupiny přehlednější vést program po doporučené trase a úkoly 

v pracovních listech seřadit přesně v pořadí, kudy doporučená trasa naučné stezky vede. 

Během psaní bakalářské práce jsem realizoval menší orální průzkum ve svém okolí 

o množství volného času, který tráví nebo trávili moji známí v různých volnočasových 

zařízeních, kroužcích atd. Z tohoto průzkumu jasně vyplývá, že množství volného času 

stráveného ve střediscích pro trávení volného času má stoupající tendenci (viz příloha č. 

14 Trávení volného času v průběhu posledních osmdesáti letech – dotazník metodou 

orálního průzkumu). 
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13 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navrhnout a zrealizovat volnočasové aktivity pro děti a mládež 

s možností zařazení dětí s postižením v prostorách naučné stezky Klokočskými skalami. 

V teoretické části byla představena východiska z oblasti pedagogiky, pedagogiky 

volného času, prožitkové a zážitkové pedagogiky a inkluze smyslově postižených dětí 

a mladistvých do volnočasového sektoru. V praktické části byla popsána tvorba a 

realizace volnočasového programu na naučné stezce Klokočskými skalami, jednotlivé 

výstupy 

a plnění cílů u stanovených cílových skupin, včetně jejich evaluace. Z těchto výstupů je 

volnočasový program hodnocen jako přínosný nejen pro školy, organizované skupiny, ale 

i pro širokou veřejnost a jednotlivce bez i se smyslovým handicapem. Cíl byl naplněn 

částečně, jelikož nebylo možné realizovat program se skupinou dětí a mladistvých se 

zrakovým postižením a byl tak otestován pouze částečně. 
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stupeň základních škol 
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Příloha č. 7 Písemná evaluace vedoucího skupiny k programu na Tiché stezce pro první 

stupeň základních škol 
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Příloha č. 8 Písemná evaluace vedoucího skupiny k programu na Tiché stezce pro 

sluchově postižené děti 
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Příloha č. 9 Dotazník pro II. stupeň ZŠ a nižší stupeň SŠ – před programem 
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Příloha č. 10 Dotazník pro II. stupeň ZŠ a nižší stupeň SŠ – po programu 
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Příloha č. 11 Přepis rozhovoru s Mgr. Lucií Hálovou ze dne 28. 5. 2020 

 

Tazatel: 

Takže dobrý den děkuji, že jste svolila s konzultací k mé bakalářské práci, která se 

týká volnočasového programu naučné stezky na Klokočských skalách. Můžete se prosím 

stručně představit, říct, kde učíte a jaká je délka Vaší pedagogické praxe? 

 

L. H.: 

Dobrý den, jmenuji se Lucie Hálová. Jsem učitelka na základní škole v Praze, Modřanech.  

V současné době učím pátou třídu a nyní učím pátým rokem.  

 

Tazatel:  

Na úvod se Vás musím zeptat, zda souhlasíte s pořízením zvukového záznamu tohoto 

rozhovoru, jehož přepis bude součástí mé bakalářské práce. 

 

L. H.: 

Ano, souhlasím. 

 

Tazatel: 

Děkuji. Přejdeme k první otázce.  Zaslal jsem vám pracovní listy a dotazník 

k volnočasovému programu naučné stezky na Klokočských skalách. Chtěl bych se Vás 

zeptat, zda Vám tyto pracovní listy přijdou přiměřené pro dané věkové skupiny?  

 

L. H.: 

Ano, pracovní listy jsem si přečetla. Všechny tři pracovní listy mi přijdou pro dané 

věkové skupiny vhodné. Líbí se mi, jak jste odstupňoval pracovní listy pro žáky prvního 

a druhého stupně. Zaujala mě i odlišnost pracovního listu pro neslyšící. Vzhledem k tomu, 

že s touto skupinou nemám téměř žádné osobní zkušenosti. Bylo to pro mě velmi 

zajímavé porovnat, jak jste odlišil zadání jednotlivých úkolů pro tři odlišné skupiny. 

 

Tazatel: 

Děkuji. Cílem mé práce je vytvořit volnočasový program tak, aby byl samoobslužný. 

Tedy pracovní listy s metodickými pokyny, které by byly ke stažení na webových 

stránkách hradu Rotštejn. Myslíte si, že by takový program byl pro učitele atraktivní? 

 

L. H.: 

Ano. Z mého pohledu učitele je takto koncipovaný program velmi atraktivní. Zejména 

proto, že poskytuje veškeré materiály, které mohu potřebovat.  Tedy pracovní listy, 

metodický návod a další důležité informace. Pracovní listy jsou vytvořeny tak, aby učitel 

pracovní listy vytiskl a šel s dětmi přímo do terénu, kde najde na informačních panelech 

odpovědi a zároveň poskytnutý metodický materiál dává učiteli přesný návod, kde najde 

panely a kudy se má vydat. 

 

Tazatel: 

Šla byste si vyzkoušet takovou tu trasu s dětmi  

 

L. H.: 

Ano a myslím, že by mě to velmi bavilo. 
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Tazatel: 

Součástí materiálů pro učitele je i dotazník sloužící k ověření získaných znalostí. Zatím 

mám vytvořenou verzi pro 2. stupeň ZŠ, kterou jsem vám zaslal. Myslíte si, že by 

podobný dotazník bylo vhodné vytvořit i pro žáky prvního stupně? 

 

L. H.: 

Myslím si, že po vypracování pracovních listů a projití stezky by bylo, pro například první 

a druhou třídu, vyplnění dalšího pracovního listu nudné a vzhledem k věku dětí i velmi 

časově náročné. Myslím si, že žáci čtvrté a páté třídy by už byli schopni vyplnit podobný 

dotazník, který by samozřejmě musel být méně obsáhlý případně obsahovat méně 

otevřených otázek. 

 

Tazatel: 

Jak byste potom, ale ověřila získané znalosti u těchto dětí tedy žáků první až 3. třídy? 

 

L. H.: 

Měla bych vyplněné jejich pracovní listy, které bych si mohla například vybrat, a mohli 

bychom se k nim vrátit po návratu do školy. Například druhý den případně pokud jsme si 

udělali víkendovou výpravu tak v pondělí po návratu do školy. Myslím si, že by stačilo 

na místě ověřit, co děti zjistili, případnou reflexi a sebereflexi práce udělat jenom ústně.  

 

Tazatel: 

Děkuji za zodpovězení mých otázek. Na závěr bych se chtěl zeptat, zda byste nebyla 

ochotná se svou třídou tento projekt program absolvovat. 

L. H.: 

Děkuji za nabídku, v současné době končí školní rok a už bych to nezvládla naplánovat a 

vzhledem ke koronavirové situaci nevím, zda by mi to bylo vedením školy umožněno, 

ale děkuji za nabídku. Budu ji držet v patrnosti až se situace zlepší a trošku se seznámím 

s novými žáky. Předpokládám, že půjdu do první třídy tak velmi ráda přijedu. 

 

Tazatel: 

Děkuji za váš čas a přeji Vám hezký konec školního roku. Doufám, že se uvidíme 

v nadcházejícím školním roce. 

 

L. H.: 

Děkuji, mějte se krásně.  
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Příloha č. 12 Přepis rozhovoru s Terezou Codrovou ze dne 9. 6. 2020 

Tazatel: 

Takže dobrý den děkuji, že jste svolila s konzultací k mé bakalářské práci, která se týká 

volnočasového programu naučné stezky na Klokočských skalách. Můžete se prosím 

stručně představit, říct kde učíte a jaká je délka Vaší pedagogické praxe? 

 

T. C.: 

Dobrý den, jmenuji se Tereza Codrová. Patnáct let jsem působila jako instruktorka 

a později organizátorka volnočasových aktivit se zaměřením na pohybovou, taneční 

a výtvarnou činnost. Později jsem pracovala jako vychovatelka v ZŠ Korunovační Praha, 

a to po dobu čtyř let. Po mateřské dovolené jsem se začala věnovat domácímu vzdělávání 

svých tří dětí a zároveň v posledním školním roce působím jako asistentka pedagoga v ZŠ 

Zborovská v Turnově (jedná se o speciální školu). 

 

Tazatel: 

Na úvod se Vás musím zeptat, zda souhlasíte s pořízením zvukového záznamu tohoto 

rozhovoru, jehož přepis bude součástí mé bakalářské práce. 

 

T. C.: 

Ano, souhlasím. 

 

Tazatel: 

Děkuji. Přejdeme k první otázce.  Zaslal jsem vám pracovní listy a dotazník 

k volnočasovému programu naučné stezky na Klokočských skalách. Chtěl bych se Vás 

zeptat, zda Vám tyto pracovní listy přijdou přiměřené pro dané věkové skupiny?  

 

T. C.: 

Tímto způsobem práce s dětmi jsem nadšená. Pracovní listy se mi moc líbily. Každý 

z pracovních listů dle mého názoru odpovídá pracovním schopnostem a dovednostem 

cílové skupiny. Mně se hlavně líbí, že někoho napadlo touto cestou zpracovat 

volnočasovou aktivitu do přírody a velmi oceňuji úpravu pro žáky se speciálními 

potřebami. 

 

 

Tazatel: 

Děkuji. Cílem mé práce je vytvořit volnočasový program tak, aby byl samoobslužný. 

Tedy pracovní listy s metodickými pokyny, které by byly ke stažení na webových 

stránkách hradu Rotštejn. Myslíte si, že by takový program byl pro učitele atraktivní? 

 

T. C.: 

Ano, líbí se mi, jak jednoduchá by byla realizace vašeho programu v praxi. Všechny 

materiály a potřebné informace jsou dobře dostupné a srozumitelné. Není tedy třeba 

náročná příprava a z čistě praktického pohledu to učiteli či vedoucímu, ušetří hodně času. 

 

Tazatel: 

Děkuji, šla byste si vyzkoušet takovou trasu s dětmi ať už vašimi nebo se školní družinou? 

 

T. C.: 

Samozřejmě, ihned!  
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Tazatel: 

Součástí materiálů pro učitele je i dotazník sloužící k ověření získaných znalostí. Zatím 

mám vytvořenou verzi pro 2. stupeň, kterou jsem vám zaslal. Myslíte si, že by podobný 

dotazník bylo vhodné vytvořit i pro žáky prvního stupně? 

 

T. C.: 

Rozhodně ne. S dotazníky pro děti prvního stupně mám velmi špatné zkušenosti. Děti 

většinou nerozumí dotazníkům, které dostanou a dost často mají pocit, že něco musí, 

i když mnohdy neví co. Děti většinou odpoví, nebo vyplní odpověď, tak jak si myslí, že 

se bude líbit mě (učiteli, vychovateli, atd). Děti bývají velmi často otrávené z vyplňování 

dalších „papírů“, díky čemuž dotazníky nemají věrohodnou výpovědní hodnotu. 

 

Dotazník se dá vyplňovat s vyspělými dětmi, kterým se již dá vysvětlit k čemu je 

dotazníkové šetření určeno a proč se vlastně dělá. Případně jaké z něho budou výsledky 

a pro koho jsou určeny. 

 

Tazatel: 

Děkuji za zodpovězení mých otázek. Na závěr bych se chtěl zeptat, zda byste nebyla 

ochotná se svou skupinou tento program absolvovat? 

 

T. C.: 

Děkuji za nabídku, je velmi lákavá, ale do konce školního roku již máme program 

uzavřený. Během příštího školního roku program velmi ráda uskutečním, pokud 

nenastanou další mimořádné změny. Ráda bych Vás, požádala o pracovní listy pro první 

stupeň, abych si program mohla napřed projít se svými dětmi, než ho budu realizovat ve 

škole. 

 

Tazatel: 

Děkuji za váš čas a přeji Vám hezký konec školního roku a doufám, že se uvidíme 

v nadcházejícím školním roce. 

 

T. C.: 

Děkuji, že jste mě oslovil a inspiroval k výletu. 
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Příloha č. 13 Metodické pokyny a praktické rady pro doprovod dětí k volnočasovému 

programu na Tiché stezce Klokočskými skalami   
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Příloha č. 14 Trávení volného času v průběhu posledních osmdesáti letech – dotazník 

metodou orálního průzkumu 

V rámci psaní této práce jsem položil celkem třiceti osmi lidem různého věku jedinou 

otázku: „Kolik času jste trávili v nejrůznějších kroužcích v době školní docházky?“ 

Z orální metody průzkumu provedeného mezi členy naší rozvětvené rodiny a přáteli 

vyplynulo následující: 

1) generace prarodičů (věk 70 +) trávila v nějakém kroužku, nejčastěji v Sokole, 

maximálně 2 hodiny – řízená volnočasová aktivita 2 hodiny týdně.  

2) generace rodičů (cca 40-50 let) již chodila do Pionýra či SSM minimálně dvě hodiny 

týdně a k tomu do Sokola nebo turistického kroužku jednou za týden na dvě hodiny, 

občas, tedy asi jednou měsíčně v neděli a po zrušení pracovních sobotu i v sobotu na 

výlet, v mladším školním věku pak trávila většina z nich nějaký čas v družině – řízená 

volnočasová aktivita nejméně 4 hodiny týdně. 

3) má generace (23 +) trávila ve většině případů v mladším školním věku alespoň jednu 

hodině denně v družině, a třikrát týdně minimálně jednu hodinu spíše však dvě 

v zájmovém kroužku jako šachy, fotografický kroužek, sportovní oddíl, skaut apod. – 

řízená volnočasová aktivita nejméně 11 hodin týdně. Ve starším školním věku pak třeba 

dvě i tři hodiny denně ve školním klubu a dvakrát týdně v nějakém zájmovém útvaru – 

skaut, Sokol, Orel, turistický oddíl, klub stolních her a těmto aktivitám byly také 

věnovány nejméně dva víkendové dny v měsíci – řízená volnočasová aktivita nejméně 

12-14 hodin týdně 

Následně jsem pěti rodičovským párům, které mají děti v mladším školním věku, položil 

otázku: „Kolik času tráví v různých volnočasových zařízení týdně vaše děti?“ Odpovědi 

byly praktický shodné. Z mého ústního výzkumu vyplynulo, že současní žáci na 

základních školách, v mladším školním věku tráví každý den nejméně jednu hodině 

v družině, většinou odpoledne, mezi ukončením vyučování a začátkem kroužků. 

Následně pak průměrně čtyřikrát týdně chodí do kroužků – keramika, fotografování, 

tvořivé ručičky, turistický oddíl, skaut a pod a délka schůzek je v těchto případech 

většinou dvě hodiny. K tomu jsou různé víkendové aktivity nejméně 2 víkendové dny 

v měsíci – řízená volnočasová aktivita nejméně 13 hodin týdně. 
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Vzhledem k současné koronavirové krizi (v čase psaní této studie) se mi nepodařilo zjistit 

objektivně, jakou část času mimo vyučování tráví v různých klubech a kroužcích děti 

staršího školního věku, protože tuto skupinu mezi příbuznými a blízkým přáteli nemám. 

Jak vyplynulo z tohoto domácího průzkumu, podíl volného času, který tráví děti 

v nejrůznějších volnočasových zařízeních, či řízených aktivitách výrazně stoupl po roce 

1989 a stále stoupá. Příčin může být mnoho, od neúplných rodin, kde rodič samoživitel 

má dvě zaměstnání, aby zvládl finančně zabezpečit rodinu, přes sebe-soustředěnost 

některých rodičů na vlastní osobnost a přesvědčení, že děti má vychovávat škola a 

mimoškolní aktivity, jen aby se jimi nemuseli rodiče mnoho zabývat a měli dost času na 

vlastní koníčky až po skutečný zájem dětí a velmi aktivní život.  Zanedbatelná není ani 

chybějící role prarodičů. Během relativně krátké doby se, díky sociální politice státu, 

posunul věk odchodu do důchodu o více jak deset let. Tím zmizel ze společnosti po 

desítky let ustálený model, kdy prarodiče hlídali vnoučata. Prarodiče jsou současné době, 

v čase dětství svých vnoučat, stále zaměstnáni, často na významných pozicích anebo 

z nejrůznějších důvodů zaměstnání zcela pohlcuje většinu jejich času a o víkendech 

potřebují klid a odpočinek. Úloha prarodičů v rodinách se výrazně změnila a tradiční 

model „pomoci mladým s hlídáním, aby mohli do práce“ prakticky vymizel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


