Projekt
„Město jako prostor
pro kreativní učení“
Závěrečná evaluační zpráva

Realizátor projektu: KVAS z. s.

Projekt „Město jako prostor pro kreativní učení“
Autoři závěrečné evaluační zprávy: Zuzana Demlová, Jana Dlouhá, Laura Henderson
© Zuzana Demlová, Jana Dlouhá, Laura Henderson
© Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
Grafická úprava: Martina Hamouzová
Vydalo nakladatelství: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy,
U Kříže 8, 158 00, Praha 5
Jako svou 35. publikaci
Vydání 1.
ISBN: 978-80-87076-35-4

Obsah

Úvod........................................................................................................................5
Problém, na jehož řešení se projekt zaměřil................................................6
Řešení problému – cíl projektu......................................................................6
Výchozí koncept spolupráce kulturních aktérů
a škol v Jihlavě...................................................................................................7
Cílová skupina děti a mladí lidé......................................................................7
Cílová skupina umělci a učitelé......................................................................7
Cílová skupina široká veřejnost......................................................................7
Evaluace..................................................................................................................9
Zaměření evaluace – otázky...........................................................................9
Metody hodnocení..........................................................................................10

Závěry.......................................................................................................25
Příloha 1 – popis aktivit projektu.........................................................26
Příloha 2 – teoretické koncepty, z nichž
vycházelo hodnocení projektu.............................................................27
Hlas dítěte.............................................................................................29
Model transformativního učení........................................................31
Model vysoce funkčního prostředí..................................................32
Literatura...............................................................................................33

Vyhodnocení a interpretace...........................................................................12
Hodnocení míry vlivu v různých prostředích
z pohledu dětí – kvantitativně.......................................................................12
Hodnocení míry vlivu v různých prostředích
z pohledu dětí – kvalitativně.........................................................................14
Jak se formovalo sebepojetí žáků jako aktérů změny ............................16
Vyhodnocení ne/aktivizujících faktorů
skrze Lundy model participace dětí.............................................................18
Příznivé/nepříznivé faktory participace dětí dle modelu
vysoce funkčního prostředí...........................................................................20

3

Úvod

V současné době existuje již mnoho strategických
dokumentů, které identifikují vědomosti, schopnos
ti, dovednosti a kompetence, na které by se měly
dnešní školy soustředit. Jmenovitě jsou to například:
OECD Future of Education and Skills 2030, The PISA
2018 Global Competence, Strategie vzdělávací po
litiky ČR do roku 2030+, objevují se zde často kom
petence a postoje, se kterými vědomě pracoval také
projekt „Město jako prostor pro kreativní učení“, jsou
to například: sebeuvědomění, kritické myšlení, řešení
problémů, kreativita, spolupráce, vize budoucnosti,
iniciativnost, přesvědčení o vlastním vlivu apod.
Od těchto koncepčních materiálů je ovšem dlou
há cesta k implementaci, jak můžeme zjistit napří
klad z Analýzy zahraničních systémů v hodnocení
klíčových kompetencí, kterou ČŠI zveřejnila v roce
2018, z níž vyplývá, že jedním z častých problémů
v českých základních školách je rezignace na rozvoj
klíčových kompetencí. Dále o tom svědčí průzkum
postojů mladých lidí ke klimatu, který zjistil, že více
než 70 % mladých lidí má kvůli změně klimatu obavy

z budoucnosti, ale pouze něco málo přes čtvrtinu
z nich uvádí, že jim se získáním osvojených doved
ností pro řešení globálních problémů rozhodně či
docela hodně pomohla škola.
Projekt „Město jako prostor pro kreativní učení“
neusiloval o hlubší transformaci vzdělávacího systé
mu, škol, pedagogů ani samotných dětí, ale o pilotáž
několika programů, kde bylo ověřováno, zda metody
kreativního učení slouží jako vhodný nástroj pro
rozvoj a utváření výše zmíněných kompetencí a hod
not. Evaluace projektu se zaměřila na vyhodnocení
sebepojetí žáků jako aktérů změny, a to v prostředí
domova, školy, města nebo v rámci projektu samot
ného. Dále pak na identifikaci vhodných podmínek
pro aktivizaci dětí a mladých lidí. K evaluaci byly
využity výpovědi samotných žáků.
Výsledky evaluace nastiňují současnou situaci
z pohledu dětí a mladých lidí v oblasti jejich partici
pace a osobního proaktivního přístupu, a to jak na
úrovni třídního kolektivu, tak na úrovni společnosti.
Především část zaměřená na mapování vhodných

podmínek a bariér pro aktivizaci žáků, která potvrzuje
vhodnost koncepčních rámců Lundy model participace dětí a vysoce funkční prostředí, může sloužit
k dalšímu zlepšování takových projektů i pro jejich
prosazování na celostátní úrovni.

Průzkum: Katedra environmentálních studií FSS Masarykovy
univerzity v Brně a organizace Green Dock, z.s., ve spolupráci
s organizací Člověk v tísni
1
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Problém, na jehož řešení se
projekt zaměřil

Řešení problému — cíl
projektu

Děti a mládež nejsou tradičně začleňovány do dis
kuse o významných otázkách rozvoje města nebo
obce, panuje často obecná představa, že nemají
v mladším věku (ZŠ) co říct, že je to „nezajímá“ a že
potřebují především „vzdělávat a vychovávat“ (jed
nosměrný proces z pozice autority). Pokud již k za
pojení dojde (např. třídní samosprávou), bývá často
velmi formální a jeho formy neodpovídají věku dětí,
jejich potenciálu a potřebám (např. „schůzování“ po
vzoru dospělých) a/nebo je proces zapojení velmi
výběrový, tzn. zahrnuje jen vzorek dětské populace,
zpravidla ty tzv. „šikovné“ nebo ty, které jsou uznány
jako mluvčí třídy apod.
Dvouletý projekt „Město jako prostor pro kreativní
učení“, který se na veřejnosti prezentuje kampaní
„Jihlava mi není fu©k!“, podpořil mladé lidi v tom, aby
se nebáli k aktivnímu občanství přihlásit a současně
za své činy a názory přebírali odpovědnost a doká
zali v co největší míře dohlédnout důsledky svého
jednání nebo naopak pasivity.
Vzdorovat systému, přehodnocovat určitý řád
a pořádek vyžaduje zdravé sebevědomí a odvahu.
Vymanit se z obrazu poslušného žáka, který od dětí
očekává prakticky celá společnost, bývá pro děti
základních a středních škol velice náročné. Bohužel
většina našich dětí je vedena především k tomu,
aby co nejlépe zapadly do společnosti, a to nejen
ve škole, ale naplnily také očekávání svých rodičů
a okolí.

V projektu proběhla pilotáž vzdělávacích programů
kreativního učení na základních a středních školách
s důrazem na rozvoj akčních kompetencí s využitím
koncepčního a metodického rámce tzv. transformativního učení a participačního přístupu Hlas dítěte2.
Tzn. že pilotní programy ověřovaly kreativní učení
jako nástroj pro rozvoj transformativního vzdělávání, především podpory sebepojetí žáků jako někoho, kdo dokáže vstoupit do veřejného prostoru
a provést změnu.
Vedle snahy o zvýšení akčních kompetencí u žáků
doprovázelo společnou práci posílení kompetencí
místních umělců (kteří poskytují vzdělávání) a peda
gogů v oblasti mediální gramotnosti a občanského
vzdělávání. Skrze veřejné umělecké výstupy byli do
problematiky aktivního občanství vtaženi další učite
lé, rodiče, prarodiče dětí, samospráva i širší veřejnost.
Realizátoři programu vycházeli z předchozích
zkušeností, kde se kreativní učení (projektová výuka
s veřejným výstupem se zapojením experta – uměl
ce – tvůrčího profesionála) jeví jako jedna z „opti
málních“ možností, jak aktivizovat žáky a umožnit
jim vstoupit do aktivní a reálné komunikace se svým
okolím. Zapojení externího (z hlediska školní výuky)
aktéra znamenalo, že žáci byli vtaženi do umělecké
ho procesu, který přináší důležité principy umělecké
práce a designového procesu, jako je: práce s vnitřní
motivací a individuálními schopnostmi každého žáka,
zpochybňování zaběhlých vzorců myšlení nebo
2

vystoupení z komfortní zóny. Tato role externisty je
zacílena na to, aby vytrhla žáky z jejich tradiční role
jakožto „příjemců“ již hotového vědění. Zvolený
přístup podporuje principy aktivního občanství, jako
je demokratické rozhodování, vyjadřování vlastního
názoru, individuální zapojení v rámci celého třídního
kolektivu a přebírání zodpovědnosti za vlastní inicia
tivu nebo pasivitu.
Samotní realizátoři projektu formulovali jeho cíle
následujícím způsobem:
Cíle projektu dle Monitorovací zprávy o realizaci
projektu 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022
Co chcete změnit a proč
Děti a mládež nejsou vtaženi do otázek rozvo
je města: 1) škola z velké části nedokáže motivovat
k proaktivnímu přístupu ke svému okolí, 2) samo
správa žáky a studenty zapojuje víceméně formálně
a město přichází o potenciál mladých lidí, 3) existu
je řada aktivizačních vzdělávacích programů, které
však vědomě a poučeně nepracují s rozvojem „ak
čních kompetencí“
Jak se změna projeví
1) větší porozumění a zájem škol o metody Kre
ativního učení, Akčních kompetencí a The Voice of
the Child, které vedou k aktivizaci žáků, 2) zájem
samosprávy o dlouhodobou podporu těchto aktivit,
3) kulturní aktéři připravují systematicky, vědomě ta
kové programy, ve kterých vidí pedagogové smysl,
a budou partnery pro školy a samosprávu
Cílem jednotlivých programů pak bylo především změ
nit vnímanou roli žáků v užší či širší společnosti – míra
naplnění tohoto cíle se stala předmětem hodnocení.

V mezinárodním kontextu odborný název The Voice of the Child
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Výchozí koncept
spolupráce kulturních
aktérů a škol v Jihlavě
Hlavní aktivitou projektu bylo 7 dlouhodobých vzdě
lávacích programů, které odstartovaly v září 2021,
a to ve spolupráci s učiteli a kulturními organizacemi.
Skrze tvůrčí prostředky pomáhali umělci mladým
lidem najít adekvátně intenzivní hlas, aby se jejich
názory dostaly k uším široké veřejnosti. Díky tvorbě
vlastního filmu, divadla nebo výtvarného artefaktu
žáci zkoumali konkrétní palčivá témata Jihlavy. Zjiš
těné informace, své názory a argumenty prezentovali
na jaře 2022 na veřejných místech města a na žákov
ské PechaKucha Night.
Přehled dlouhodobých vzdělávacích programů
v rámci projektu viz příloha 1.

Cílová skupina děti a mladí lidé
V dlouhodobých programech bylo zapojeno 117 žáků
a studentů (převážně se jednalo o běžnou populaci
zastoupenou ve třídních kolektivech, pouze v pro
gramu SPOLU U STOLU byly zastoupené děti cizinců
žijících v Jihlavě (děti původem z Vietnamu a Ruska)
a v programu Johana z parku pracovali studenti ZUŠ.
Důraz na rozvoj akčních kompetencí a participačních
metod byl kladen už v samotném procesu práce, kdy
žáci a studenti ovlivňovali směřování projektů (hle
dání problematiky, výběr aktivit, společné plánování,
práce se spontánními nápady, sebereflexe apod.).
Programy se soustředily na konkrétní reálie, ve kte
rých děti žijí (probíhaly v nich rozhovory s odborníky,
anketa v ulicích města v rámci Studentské televize,

pozorování a sociologický průzkum v programech
Johana z parku a HRA-NICE-JIHLAVA, návštěvy, ex
kurze a výlety v programech Místo, nápad, intenzita
a SPOLU U STOLU, performance na veřejných mís
tech města Slovo do pranice…)

Cílová skupina umělci a učitelé
Do projektu bylo intenzivně zapojeno 12 kulturních
organizací a škol. Tito aktéři měli v průběhu projektů
lépe porozumět potenciálu metod kreativního učení,
práce s akčními kompetencemi a participačnímu
modelu The Voice of the Child. Společných pracov
ních setkání zaměřených na práci s reflexí a evaluací,
na participaci dětí a na plánování společné výstavy se
účastnili především umělci. Většina aktérů využívala
individuální konzultace lektorů a metodiků „akčních
kompetencí“ a supervizorů „kreativního učení“ za
jištěné realizátorem projektu KVAS z. s. a partnery
projektu: Centrum pro otázky životního prostředí,
Univerzita Karlova, uMĚNÍM – platforma pro kreativní
učení, z. s.

Cílová skupina široká veřejnost
Veřejnost měla možnost seznámit se s projekty
během veřejných výstupů, jako byla výstava a pre
zentace PechaKucha Night, a skrze sociální sítě,
kde probíhala kampaň Jihlava mi není fu©k! s vy
užitím žákovských materiálů (názory žáků z online
workshopů nebo mediální výstupy Studentské tele
vize), případně během odborné konference.
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Evaluace

Zaměření evaluace
Otázky
V souladu se vzdělávacími cíli projektu se evaluace
soustředila na následující okruhy hodnocení:
1. sebepojetí žáků jako aktérů změny v různých
prostředích (doma, v daném projektu, ve škole, ve
městě)
2. proměna tohoto sebepojetí žáků v návaznosti
na realizaci projektu
3. ne/aktivizující faktory – faktory, které žáci
identifikovali jako příležitost nebo jako bariéru pro
vlastní iniciativu

9

Metody hodnocení
Podklady pro evaluaci vycházely z dotazníkového
šetření – na konci třídních projektů žáci vyplnili krátké
dotazníky s otázkami s výběrem možností doplněnými
otevřenými otázkami. Dotazníky byly vyhodnoceny
kvantitativně i kvalitativně (sledované jevy bylo mož
né hodnotit na škále nebo kódovat na teoretickém
základě); toto vyhodnocení poskytlo zpětnou vazbu
o dopadu projektu na žáky z hlediska jejich sebepojetí
jako aktérů změny. Dotazníkového šetření se ne
účastnily děti z programu SPOLU U STOLU, protože
zde byly zastoupeny děti především mladšího věku,
rovněž u některých z nich byla jazyková bariéra,
jednalo se o děti cizinců žijících v Jihlavě.
Dotazníkovému šetření předcházelo setkání s žáky
tzv. focus group, kde žáci popisovali aktivity a důle
žité momenty programu a identifikovali podmínky,
které žákům pomáhaly nebo naopak bránily zapojit
se do aktivit během projektu nebo ovlivnily jejich ne/
chuť projekt směřovat či přímo vést. Focus group
proběhly ve všech žákovských skupinách.
Získaná data byla vyhodnocena následujícím způ
sobem:

řešili, zda chci a mohu ovlivnit věci, které se mě
týkají. Co jsi na tohle téma zjistil/a (o sobě, o třídě,
o společnosti)?“ V obou případech nás zajímaly
faktory aktivizace žáků – pokud chtějí/nechtějí
a mohou/nemohou ovlivnit věci, které se jich týkají
(viz předchozí bod), co je k tomu vede a jak na ně
působí okolní sociální prostředí. Dále byly odpo
vědi kódovány dle Nerstromové modelu transformativního učení (viz příloha 2) – sledovali jsme,
nakolik žáky projekt dovedl k potvrzení stávajících
předpokladů nebo k jejich přehodnocení a změně
perspektivy. Vzali jsme v úvahu i to, že v jednom
dotazníku se žáci navíc vyjadřovali k možnosti
pokračování projektu – i v tom se projevoval jejich
zájem o dění a ne/ochota k němu přispívat.

1. Výsledky dotazníkového šetření mezi žáky – pro
běhlo kvantitativní hodnocení odpovědí na otázky
s výběrem z možností: „Vyhovuje mi, nakolik MOHU
ovlivňovat a měnit věci – v projektu; ve škole;
doma; ve městě.“ Žáci odpovídali na 4stupňové
škále (určitě ne, spíše ne, spíše ano, určitě ano);
odpovědi byly hodnoceny dle následujícího klíče:
Tabulka 1. Klíč k hodnocení souboru odpovědí
Odpověď respondenta

Počet bodů

určitě ne			0
spíše ne			1
spíše ano			2
určitě ano			3

Takto získané „body“ byly pro každou odpověď
sečteny (aby se ukázala míra pozitivního přístupu
v různém prostředí: v projektu; ve škole; doma;
ve městě); předmětem hodnocení tak bylo %
zastoupení každé z odpovědí (v daném prostředí)
z celkového počtu bodů.

3. Hodnocení na základě focus group3 zahrnovalo
analýzu záznamu ze setkání a vyhodnocení my
šlenkových map, které na tomto setkání vznikly.
V této analýze byla sledována míra aktivizace žáků
(Lundy model participace dětí – příloha 2) a dále
faktory, které podporovaly nebo bránily aktivní
účasti žáků v projektu (dle modelu vysoce funk
čního vzdělávacího prostředí – dtto).

2. Ke každé odpovědi na otázky dotazníku se mohli
žáci vyjádřit formou komentáře (otevřené od
povědi). Tato jejich vyjádření byla vyhodnocena
kvalitativně (analýzou textu) a vyhodnocena spolu
s odpověďmi na další otevřenou otázku dotazníku:
„V projektu Jihlava mi není fu©k! jsme mimo jiné
focus group (uspořádaných dle metodiky Hodnocení vlivu
kreativního vzdělávání na rozvoj participace a kompetencí žáků
(Demlová et al., 2022)
3
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Vyhodnocení
a interpretace
Hodnocení míry vlivu
v různých prostředích
z pohledu dětí –
kvantitativně:
Zde byla hodnocena míra, do jaké žáci cítili, že by
mohli mít vliv na dění kolem sebe. Vyhodnocení
kvantitativní části dotazníků ukazuje, že nejméně
zmocněni jsou žáci měnit věci ve městě a nejvíce
doma. Rovněž možnost měnit věci ve škole odpo
vídala ve čtyřech programech stejně nízké míře jako
v prostředí města. V projektu se nejvíce zmocněni
cítili studenti ZUŠ (Johana z parku) – tento fakt vy
plývá pravděpodobně z jejich přirozené motivace
na práci participovat, protože program navštěvovali
dobrovolně (nebyl v rámci povinné výuky školy). Na
opak hodnocení zmocnění žáků v projektu Student
ské televize je nízké, což ovlivnily některé nesoulady,
jež doprovázely realizaci programu (organizační
záležitosti, přesah projektu do dalších hodin jiných
předmětů, nedorozumění při komunikaci s kulturní
mi aktéry apod.).

Sebepojetí žáků jako aktérů změny v prostředí: projektu / školy / domova / města
Studentská televize
Světlo pro Sokol
Místo, nápad, intenzita
Johana z parku
Slovo do pranice
HRA-NICE-JIHLAVA
0%

měnit věci v projektu

25%

měnit věci ve škole

50%

měnit věci doma

75%

100%

měnit věci ve městě
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Ještě lépe je možné porovnat potenciální versus
stávající spokojenost žáků se svým vlivem na dění ve
městě v následujícím grafu. Ten na základě odpovědí
v dotazníku ukazuje nevyužitý potenciál dětí zapojit
se do věcí veřejných – 100 % je maximální možný
počet bodů, kterého by žáci dosáhli, pakliže by ve
všech odpovědích zaznělo Určitě ANO na otázku:
Vyhovuje mi, nakolik MOHU ovlivňovat a měnit věci
ve městě.
Zelené úsečky označují počet bodů, kterých žáci
dosáhli; žluté počet bodů, kterých by ještě mohli
dosáhnout, ale nebyly uplatněny (100 % bodů, tedy
maximální možný počet, je součtem obou hodnot).
Je vidět, že tento potenciál byl naplněn ani ne z ½.

Tento souhrnný graf ukazuje názory žáků zapoje
ných do všech programů společně: do jaké míry
vnímají, že mohou měnit věci v prostředí projektu;
školy; doma; města.

Nevyužitý potenciál a reálná schopnost žáků měnit věci ve městě
Studentská televize
Světlo pro Sokol
Místo, nápad, intenzita
Johana z parku
Slovo do pranice
HRA-NICE-JIHLAVA
0%

25%

50%

75%
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Sebepojetí žáků jako aktérů změny ze všech programů společně

...ve městě
18,9 %
...v projektu
26,9 %

...doma
30,3 %

...ve škole
20,8 %
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Hodnocení míry vlivu
v různých prostředích
z pohledu dětí –
kvalitativně:

aktivizační

Situace doma je převážně příznivá a jde zde hlavně o to, že „...mi rodiče naslouchají a vyslýchají
mé názory” a děti už dostávají „...při diskuzích prostor se vyjádřit”. Oceňují, že mají vliv na roz
hodování „jsem nadějná mladá hlava rodiny” a díky dobrým vztahům zde chápou přínosy ote
vřeného prostředí „Je to dobré pro rodinného ducha, pokrokům, harmonii celé rodiny”. Jsou
tolerantní i k požadavkům, se kterými zřejmě nesouzní „S rodiči se dá kdykoliv cokoliv probrat
a mohu mít svůj názor, ale jsou věci, s kterými se nedá nic dělat (což ale chápu)“.

názorů, prostor

pasivní

Pokud v rodinném prostředí nemají zájem ovlivňovat rozhodování, je to proto, že jsou spokoje
ni se stávajícím stavem „Není tu nic moc ovlivnit, když ono to tak celkem vyhovuje”. Jen ojedi
něle zazněla negativní hodnocení: „Moje rodiče to moc nezajímá a se sestrou řeším jiné věci.”
Ovlivňovat projekt žáci často vyžadovali a to, že na něj mohli mít nějaký vliv, bylo spojováno se
zájmem o ně ze strany lektorů, možností vyjádřit svůj názor (toho se týkala většina odpovědí):
„Jsem ráda, že jsme ve škole konečně dostali trochu volnosti, protože tu je jinak nuda a ‚dusno‘.“ Výsledkem byla vyšší motivace – žáky takové učení bavilo: „Protože to můžeme udělat
tak, že nás to bude třeba víc bavit.“ Žáci zdůrazňovali vlastní vklad do projektu: „Protože každý
potom do toho něco i dá, jako i já,“ šlo tedy o něco, co se jich osobně týkalo: „Každý mohl mít
kus sebe v projektu.“ Důležité bylo zapojení všech, „protože každý může přijít s nápadem, který
se zapojí do představení“, a spolupráce, „protože jsme se na tom podíleli všichni a víceméně
dělali hlavně my (děcka)“.

V projektu: klíčová slova: volnost, nápady,

aktivizační

Ovlivňovat projekt žáci často vyžadovali a to, že na něj mohli mít nějaký vliv, bylo spojováno se
zájmem o ně ze strany lektorů, možností vyjádřit svůj názor (toho se týkala většina odpovědí):
„Jsem ráda, že jsme ve škole konečně dostali trochu volnosti, protože tu je jinak nuda a ‚dusno‘.“ Výsledkem byla vyšší motivace – žáky takové učení bavilo: „Protože to můžeme udělat
tak, že nás to bude třeba víc bavit.“ Žáci zdůrazňovali vlastní vklad do projektu: „Protože každý
potom do toho něco i dá, jako i já,“ šlo tedy o něco, co se jich osobně týkalo: „Každý mohl mít
kus sebe v projektu.“ Důležité bylo zapojení všech, „protože každý může přijít s nápadem, který
se zapojí do představení“, a spolupráce, „protože jsme se na tom podíleli všichni a víceméně
dělali hlavně my (děcka)“.

pasivní

Potřebu neusilovat o změny v projektu žáci projevili pouze v několika případech, vyžadovalo pře
vzít odpovědnost: „Do projektu jsem byla zapojená málo a nechtěla jsem brát zodpovědnost na
sebe“ anebo ze slušnosti vůči lektorům: „Nechci, protože když někdo má dopředu něco připravené, tak to nechci kazit.“ Někteří žáci naopak pociťovali vnitřní bariéry, protože „jsem nemluva“.

Doma: klíčová slova: naslouchání, pluralita

osobní vklad, podílet se, víc bavit
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Ve škole: klíčová slova: strach, moc,

nad rámec
projektu

Projekt se může (podle žáků) stát také hybnou silou větších změn: „Jsem rád, že mohu
změnit školství, se kterým zatím nesouhlasím, a myslím si, že je hezké, že můžeme zlepšit učení
a pohled na školu dalším generacím.“

aktivizační

Pohled na školu jako vstřícnou instituci se objevoval ojediněle. Žáci v těchto případech zmiňo
vali, že se mohou spolehnout, že: „... jsou naše názory vyslyšeny a mnohde se i řeší“.

pasivní

Toto prostředí bylo vnímáno často jako nepřátelské pro svobodné vyjádření názoru žáků:
„Ve škole nemám prakticky žádnou ‚moc‘ (můj názor není důležitý). Všechno tady řeší učitelé a i přes veškerou snahu nám nedávají prakticky žádný prostor k vyjádření našeho názoru,
a když už ten prostor dostaneme, nebere se náš názor vážně.“ Tento mocenský postoj dokonce
spojovali se svým strachem: „Učitelé mají nad námi moc a spoustu věcí neovlivním jenom kvůli
strachu. Nevyhovuje mi styl učení ani chování učitelů a i přes pokusy to změnit moc velkou
změnu necítím.“ To je pak příčinou toho, že jsou zastaralé přístupy zakonzervované a nejde
s nimi (z pohledu žáků) hnout: „Myslím, že jsou ve škole prostě zvyklí na některé věci a bojí
se zkusit nový přístup. Taky podle mě nechápou, že nejsou všichni stejní a že by mohli zkusit
individuálnější přístup.“ Žáci vnímají vše jako již ustavené a někdy si ani nedokážou nic jiného
představit: „Přijde mi, že stejný systém funguje už dlouho a nikdo neměl potřebu nic měnit,
a hlavně já sama ani nevím, co bych chtěla jako něco nového měnit.“ Pokud ano, tak sami nic
nezmůžou: „Nic se nedá změnit, s učiteli není normální domluva.“

aktivizační

Změny jsou z pohledu žáků možné, ale spíše hypoteticky: „No, asi bych řekla, že za určitých
okolností všechno jde.“ Naplnit určitou vizi budoucnosti by ovšem (v této idealistické rovině)
stálo za to: „Chci, aby lidi, kteří žijí v Jihlavě, se nestyděli tady bydlet.“ A: „Chci, aby naše město
bylo lepší pro další generace.“

pasivní

Šlo by určitě o velkou změnu, protože zatím „... žijem v neaktivní společnosti a většina Jihlaváků
bere Jihlavu jako etapu, i já“. Dále jsou žáci ve vztahu k městu často zklamaní: „Přijde mi, že
moje názory jakožto dítěte nikdo nevnímá.“ Přitom „Jihlava je zastaralá jako naše školství, takže
ono chtělo by to změnu“, problém ale je „... že se lidé nezajímají o to, co se děje a jsou málo
motivovaní“. Nevyslyšet mladé ovšem může být chyba: „Nikdo si mých názorů nevšímá, přitom
by naše generace mohla té starší přinést tolik nových zajímavých a moderních věcí, nápadů,
myšlenek, které by byly pro současnost přínosem.“

nedůležité, stereotyp, rezignace, řešit

Ve městě: klíčová slova: nezájem,
chci navzdory
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Jak se formovalo
sebepojetí žáků jako aktérů
změny
transformativní dopad projektu
Z výpovědí žáků lze vypozorovat jejich přesvěd
čení o svých možnostech a limitech něco měnit
a ovlivnit. Někteří žáci si také uvědomují, že samot
ný projekt proměnil toto jejich sebepojetí. Svědčí
o tom především odpovědi na otevřenou otázku:
„V projektu Jihlava mi není fu©k! jsme mimo jiné
řešili, zda chci a mohu ovlivnit věci, které se mě
týkají. Co jsi na tohle téma zjistil/la (o sobě, o třídě,
o společnosti)?“

MÍRA VLIVU
V osobní rovině žáci vypovídali, že „svoji osobu určitě
mohu měnit, pokud se pro to rozhodnu, a společnost mohu ovlivnit do určité míry“. Jde tak o to, co by
měli ovlivňovat: „Věci, které se týkají jen mě, tak jdou
ovlivnit, i když ne všechny.“ Nebo „… mohu do značné míry ovlivnit blízké lidi, ale nemohu neznámé“.
Někdy to vypadá, že vliv mohou mít žáci jen na zlo
mek věcí, které se jich týkají: „nějaký věci bych rozhodně ovlivňovat chtěla, ale ne všechny jdou (většina
z nich nejde, bohužel).“ Nebo dokonce: „… někteří
lidé ovlivnit nejdou, tak je lepší neztrácet čas.“ Jindy
naopak projekty rozšířily vnímání žáků – najednou
viděli kolem sebe problémy, se kterými by se mohlo
něco dělat, i to, že sami mohou přispět k jejich řeše
ní: „Zjistila jsem, že park v Jihlavě je pro většinu lidí
místo, kterým jenom procházejí, což je podle mne
škoda, a doufám, že lidé, co viděli naše představení,
se to pokusí změnit.“ Také se občas objeví i sobecký

(ne)zájem: „že ovlivním to, co chci, a jinak mi to je
jedno“. Velmi často jsou žáci zklamaní a rezignovaní:
„moje názory jakožto dítěte nikdo nevnímá“.

SPOLEČENSKÉ NASTAVENÍ:
Jinde děti svou nechuť přičítají nepodnětnému so
ciálnímu prostředí: „… ale byla jsem dost utlumená,
když jsem zjistila, jak je okolí/společnost nevnímavá
a nikoho nic nezajímá, a hlavně nechce změny :-(.“
„Je zde málo lidí, kteří chtějí něco udělat/dokázat“
a celkově: „i když máme možnosti, společnost je
líná a nic nerealizuje…“ Pak jsou překvapeni, „jak moc
lidem je okolí ‚jedno‘“ a „… se nezajímají o to, co se
děje, a jsou málo informovaní“. Chyba je podle žáků
jednoznačně v lidech: „ne všichni lidi jsou schopni
přiznat chybu a nebejt sebestředný kreténi,“ s čímž
nejde nic moc dělat a v takovém prostředí iniciativa
zanikne: „… je lepší neztrácet čas.“ Nebo se projevuje
rezignovaný pocit, protože moc a vliv je někde mimo
jejich dosah: „nemůžu ovlivňovat, protože nemám
vyšší moc, a abych chtěla něco ovlivnit, tak by se
na tom muselo shodnout hodně lidí.“ Pokud by se
něco mělo změnit, může mít vliv až kritická masa
lidí: „Když se spojí víc lidí dohromady, tak se asi dá
něčeho dosáhnout.“ V tom případě je nutný dialog:
„ne všichni mají stejný názor, ale společně můžeme
prosadit svůj názor.“ Výjimečně žáci zaznamenali ak
tivní obyvatele ve svém okolí: „... jsou určití aktivisté,
kteří se snaží dělat rozruch, já je podporuji, chci se
stát také aktivistou.“

VNÍMÁNÍ VLASTNÍHO KOLEKTIVU:
Někteří také poukázali na to, že je ovlivňuje i nejužší
okolí: „Že mě to nebaví, že to nebaví mé kamarády.“

Nebo jinde: „V naší třídě jsem díky tomu objevila
spoustu pesimistů, které nic nebaví a všechno je
hrozný.“ Někde přichází i ke zvážení vliv jednotlivce
na ostatní: „Mohu toho ve třídě ovlivnit hodně, když
budu chtít, ale občas je těžké říct svůj názor, pokud
vím, že to ty ostatní lidi nezajímá.“ Někdy byla naopak
zkušenost při práci se spolužáky pozitivní: „Cením
některé spolužáky, kteří byli opravdu zapojení a snažili se. Většinou to byli lidé, u kterých bych to nečekala.“ I v jiných komentářích zazněla změna jejich
pohled na třídu jako celek: „Naše třída má spoustu
nápadů na změny. Projevili se tady ti, co umí dobře
mluvit, ti, kdo mají nápady, ti, co často kritizují, nebo
ti, co povzbuzují.“ Oceňovali podporu, která žákům
pomohla pracovat společně: „Jako třída neumíme
moc spolupracovat, ale když nám dá někdo směr,
kam jít, tak dokážeme dobrou práci.“ Prohloubení
vztahů ke spolužákům je i hlavním motivačním fak
torem a aktivita v projektu je důležitější než vzdělá
vání v systému: „Rozhodně bych byl pro pokračování
[projektu], má to cenu kvůli aktivitě i kvůli třídě, –
našeho přátelství, spolupráci... Je mi úplně jedno
rozvrh, na přijímačky nás tahle škola nepřipraví. Jestli
chce někdo na střední, musí se stejně učit doma.“

SEBEPOJETÍ
Někteří žáci si uvědomili, že se změnili osobně, na
příklad ve svém sebepojetí: „O sobě jsem zjistila, že
mě Jihlava zajímá a chci, aby se nám všem tady žilo
hezky…“ nebo „Cítím se jinak, jako by se tohle změnilo a jako by to nebylo úplně marný, něco změnit.“
Nebo že objevili svou novou roli: „Dokážu se ujmout
role ‚koordinátora‘.“ Také žáci dokládají: „... ukázalo
se, že se nic nezmění jen tak samo od sebe…“ – je
k tomu potřeba odvahy: „Nebojím se samostatně
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projevit. I když si celá třída přála…“ Někde ovšem
zůstali žáci rezistentní a skeptičtí: „Nemám zájem
nic ovlivňovat. A to, co chci, změnit stejně nemůžu.“
Souvisí to někdy s nezájmem: „... je mi jedno, co se ve
městě děje,“ někdy se nechuť projevila i sabotováním
projektu samotného včetně dotazníkového šetření
„nic moc (slon dělá frrrr)“.
Jistou rezistenci vůči přehodnocování svých zažitých
způsobů jednání zaznamenali u dětí také kulturní
aktéři: „Při práci s touto konkrétní skupinou jsme
stále naráželi na zvyk dětí plnit úkoly dle přesně nastaveného zadání od dospělých. Přesto dětem stále
nabízíme možnost vlastního, autentického způsobu
vyjádření a samostatné plnění úkolu, bez daných
návodů.“
„Když jsme hledali vlastní názory, tak to vypadalo
jako vytažené z wikipedie, i když to byly témata,
se kterými mají děti vlastní zkušenost a mají za tím
vlastní zážitky.“
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Vyhodnocení
ne/aktivizujících faktorů
skrze Lundy model
participace dětí
Žáci identifikovali širokou škálu podmínek, které jim
pomáhaly nebo naopak bránily zapojit se, mít vliv
a směřovat projekt samotný, zde jsou dané pod
mínky roztříděny podle participačního modelu Laury
Lundy. Model ukazuje, že pro funkční participaci
potřebují mít děti bezpečný a inkluzivní prostor, kde
jim bude aktivně nasloucháno / potřebují adekvátní
informace a různé vyjadřovací prostředky, jak projevit
svůj hlas / vědí, jak budou jejich názory použity, ja
kými kanály budou komunikovány relevantnímu publiku / od kterého získají patřičnou reakci a zpětnou
vazbu na míru svého vlivu. Během focus group se
žáci ve svých komentářích vyjádřili ke všem čtyřem
aspektům, a to přesto, že nebyli přímo konfrontováni
se samotným modelem.

PROSTOR:
V kontextu vzdělávání se jako prostor pro vyjádření
chápe prostředí vytvořené ve třídě, kde žáci zkou
mají, přemýšlejí a rozvíjejí své vlastní názory. Často
se ukázalo, že škola není vnímaná jako prostředí, kde
je dětem nasloucháno: „učitelé nám skáčou do řeči,
nenechají nás mluvit, kritizují naši práci.“ Nebo: „není
prostor vyjádřit se, protože učitele nezajímají naše
názory.“ Lektoři vypozorovali: „Fungovalo, když jsme
vyšli mimo prostor školy. Třeba na náměstí. Bylo to
o něčem jiném. Když jsme byli v galerii, tak tam to
jelo. Nové prostředí, společné zážitky, to fungovalo.
Ve škole vůbec.“ Ale ani lektorům se někdy nepodařilo

vybudovat důvěru: „Nestalo se, že by se sblížili jako
parta. Spíš fungovali ve dvojicích. A to trvalo po celou
dobu. Nepokročili jsme dál.“ Žáci z téhož programu
popisují: „Když jsme museli vymýšlet nápady, fungovalo to lépe, když jsme to dělali na chodbě, než
když jsme pracovali před umělci.“ Naopak v jiném
programu žáci kvitovali: „Instruktory zajímaly naše
názory.“ Nebo: „Mohli jsme kdykoliv říct svůj názor
a byli jsme vyslechnuti a nikdo na nás nebyl nijak
naštvaný a nesnažil se nám to vyvrátit.“
Schopnost svobodně se projevit ovlivňuje také kultura kolektivu. V některých třídách byli žáci zjevně
zvyklí sdílet své názory: „Naše třída má spoustu
nápadů na změny. Projevili se tady ti, co umí dobře
mluvit, ti, kdo mají nápady, ti, co často kritizují, nebo
ti, co povzbuzují.“ V jiných programech to ale bylo
náročné: „Občas je těžké říct svůj názor, pokud vím,
že to ty ostatní lidi nezajímá.“ Bez těchto podmínek
nejsou změny možné, naopak se utvrzuje status quo,
který pak brzdí vývoj: „Ve společnosti se hodně lidí
bojí vystoupit z řady.“
Bezpečný prostor je také důležitý pro uvědomění
si vlastního postoje. Takové prostředí je inspirativ
ní, motivující a pro žáky je zdrojem zábavy: „Líbilo
se mi, když jsme se řídili vlastními nápady“ i silným
motivačním faktorem: „Více jsme se zapojovali, když
jsme používali vlastní nápady.“

při kontaktu s lidmi: „Líbilo se mi, že jsme dělali něco
jiného než obvykle ve škole, že jsme mohli jít ven
a bavit se s lidmi na náměstí.“ Stejně tak potřebují ko
munikovat skrze adekvátní vyjadřovací prostředky:
„Baví mě fotit, ale nebaví mě poslouchat, jak se to má
dělat.“ Nebo: „(akce s megafonem) byl velký krok –
odvážit se a začít mluvit na lidi.“ Hledání a zkoušení
kvitovaly děti: „... ty zelené (zeleně označili žáci ty
aktivity, kde se chtěli zapojit) jsou, kde jsme měli tu
volnost – umělci nám dávali na výběr z různých aktivit a pak jsme si mohli vybrat.“ Tento brainstorming je
často potřeba, aby si uvědomili alternativy, což není
samozřejmost: „... hlavně já sama ani nevím, co bych
chtěla jako něco nového měnit.“
Lektoři vědomě pracovali s hledáním tohoto
vhodného projevu: „Přijmeme riziko, že nebudeme
hned tanečníci. Nejde o to, být dokonalý, ale tříbit
techniku ve smyslu, že se člověk nebojí zkoušet tu
velkou škálu věcí…“
V Lundy modelu participace dětí je také zmíněna
důležitá možnost nezapojit se, tedy jednat nebo se
zapojit podle vlastních potřeb: „Při přípravě polévky
venku v zimě byla spousta úkolů, se kterými jsme
mohli pomoci – krájení zeleniny, ale pokud to někdo zrovna nechtěl dělat, mohl jen přinést dřevo na
oheň, sednout si do kruhu u ohně.“

PUBLIKUM:
HLAS:
Aby se děti dokázaly vyjádřit, potřebují své názory
vystavět na relevantních informacích, což nebylo
vždy jednoduché nebo dobře zvolené: „Nebaví mě
číst.“ Naopak fungovalo, když si svůj názor žáci třídili

Proto aby děti viděly ve svém zapojení a aktivitě
smysl, potřebují rozumět tomu, jak se bude s jejich názory zacházet, kdy budou použity nebo kdo
bude naslouchat přímo jim samotným. Potřebují
tedy pochopit celý proces, aby se mohly rozhodo
vat. Například v jednom případě žáci kladli důraz na
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autentický vlastní projev oproti profesionálnímu
zpracování svých nápadů profesionálním scenáris
tou. Lektor se studentů zeptal, zda v projektu chtějí
něco změnit, ukázalo se, že chtějí samostatně praco
vat na scénáři. Autenticita a autonomie nad osobním
materiálem byla důležitější než uhlazený umělecký
produkt. „Když to pak budeme prezentovat, tak ať je
to naše.“ Děti také postupně sbíraly sebedůvěru ve
vlastní rozhodnutí, která byla následně realizována:
„Napsali jsme na papír, kam bysme chtěli jít a co
chceme dělat, a pak jsme to odhlasovali.“
Prakticky ve všech programech žáci ocenili přímý
kontakt s publikem a možnost veřejně prezentovat.
Publikum, tedy „veřejnost“, je důležité proto, aby se
hlas žáků mohl změnit ve vliv. Bez publika, které by
je vyslechlo, reagovalo na ně a zahájilo s nimi dialog
o tom, jak dosáhnout změny, nemůže být vyjádření
hlasu účinné. „Bylo fajn mluvit s lidmi (kteří přišli na
výstavu) a slyšet jejich názory, slyšet jiné názory.“
Nebo že byly jejich názory prezentované v odbor
ném kontextu: „Líbilo se mi, jak to bylo organizované
a že jsme se mohli zúčastnit. Že tam vystupovali
i odborně založení lidé a že jsme i my jako děti
mohly říct nějaký svůj názor.“ Zde přímo na otázku
lektora: „Bylo to důležitý, že se tam přišli podívat jiný
lidi?“ žák odpovídá: „Ano, protože alespoň někdo
nás mohl vyslechnout, protože mi přijde, že ty lidi
to i zajímalo.“ Nebo druhý žák: „Jako konečně se
někdo dozvěděl, že máme názory, chceme měnit
věci, akorát dospělí si toho nevšímají.“

VLIV:
Výstupy jednotlivých programů nebyly koncipovány
tak, aby bylo možné prokázat jejich konkrétní do
pad a změnu, jednalo se především o zviditelnění
určitých témat. Schopnost oslovit veřejnost žáci
komentovali: „... doufám, že lidé, co viděli naše
představení, se to pokusí změnit.“ Nebo naopak
zklamaně vyhodnotili návštěvnost výstavy: „na naší
výstavě jsme měli zajímavé nápady, ale moc lidí se
na ni nepřišlo podívat, což byla škoda.“
I přesto, že se během veřejného hlasování v rámci
prezentací PechaKucha Night ukázalo, že z osmi
cílových skupin mají právě děti nejmenší vliv, tak děti
ocenily, že tento fakt zazněl: „na tý PechaKucha se
mi líbila ta anketa a ty otázky, co jsme mohli odpovědět, to bylo dobrý, a jak tam bylo vidět, že dospělý
lidi moc nezajímají dětské názory…“
V případě, že nápady žáků nelze realizovat, zaslouží si slyšet jasné vysvětlení, které vyjadřuje, že
jejich názory byly řádně zváženy. V jednom třídním
projektu byly návrhy žáků na vytvoření intervenční
performance na náměstí považovány za nevhodné
a příliš riskantní vzhledem ke specifickému obsahu;
zástupce ředitele pak tento konkrétní nápad nepo
volil. Projektový manažer a umělci vyzvali zástupce
ředitele, aby přišel do třídy a probral své argumenty
přímo s žáky, nejen předal zprávu prostřednictvím
učitele.
V jiné třídě žáci zase uváděli, že se cítili dobře,
když pochopili, že ne všechny jejich nápady mohou
být realizovány. Důraz na respektující a transparentní
dialog zabránil pocitům frustrace a rozčarování.
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Příznivé/nepříznivé
faktory participace dětí dle
modelu vysoce funkčního
prostředí
Úspěch jednotlivých programů se odvíjel také od
toho, nakolik se v nich podařilo vytvořit vhodné
prostředí, které podporuje aktivizaci žáků – jeho
jednotlivé aspekty lze popsat pomocí modelu vyso
ce funkčního prostředí. Skrze tento model pak byly
v rámci hodnocení identifikovány konkrétní podmín
ky, jež podporovaly nebo bránily žákům v zapojení se
do třídního projektu nebo ovlivňovaly motivaci dětí
celý projekt směřovat. V této kapitole jsou výpovědi
žáků a studentů roztříděny podle aspektů modelu
vysoce funkčního prostředí.

Role učitele
Do jaké míry má práce učitele frontální
charakter a pevné cíle / vytváří
podnětné a otevřené výukové prostředí
a skrze interaktivní přístup žáky
podporuje a aktivizuje?
Lektoři měli v projektu za úkol podněcovat a povzbu
zovat žáky k tomu, aby sami řídili své učení. Jeho já
drem byla možnost interakce (na rozdíl od frontálního
učení); žáci pracovali s nejednoznačnými tématy,
která neměla jednoduchá řešení a neexistovaly na
ně předem dané odpovědi. S podporou lektorů žáci
také hledali vlastní „otázky“, zájmy, témata a obsah.
Co se povedlo:
• Žáci popisují chvíle, kdy jim pomohla hravost a odklon
od běžného stylu výuky: „učení formou hry“, „nový
zkušenosti“, „Vystoupila jsem z komfortní zóny, ale
zároveň nepřišlo mi to z donucení, jak to bylo v té
ironii, tak to bylo vtipnější – v té legraci to šlo.“
• Empatický přístup kulturních aktérů: „lektorka viděla
našima očima a snažila se nám pomoct v tom, jak to
dělat dobře, pracovala s námi, dokázala se vcítit.“
• Ujištění žáků, že mohou pracovat samostatně a že
jim bude poskytnuta podpora, když ji budou potře
bovat. Např. technická podpora pomohla žákům
cítit se bezpečně a riskovat při práci s novým tvůrčím
přístupem: byla tak dosažena rovnováha mezi jejich
nezávislostí a vedením ze strany lektora.
• Jeden z lektorů komentuje skvělou spolupráci s uči
telem: „Byl jsem rád za tu spolupráci, některé věci si
zkoušel spolu s žáky a nebál se ztrapňovat se a to je
důležitý.“

Zkušenosti ke zlepšení:
• V jedné skupině by bylo zapotřebí větší citlivosti,
podpory a konstruktivní kritiky ze strany učitelů –
žáci se necítili dobře, když: „učitelé nám skáčou do
řeči, nenechají nás mluvit, kritizují naší práci“; navíc je
mátlo „když vám někdo řekne, že něco není dobrý,
a nevíte, jak to zlepšit“.
• Porozumět skupině, kde se v danou chvíli nachá
zí – neočekávat, že žáky zaujmou činnosti, které
jsou pro ně neobvyklé, neznámé a příliš vzdálené
dosavadním zkušenostem: „bylo to strašně rychlý
najednou, že jsme museli něco dělat takhle“ (fyzické
divadlo).
• Vyjasnit přístup dospělých, kteří vedou projekt.
Kulturní aktér popisuje rozpor v přístupu k dětem:
„Nechtěli jsme je do něčeho nutit. Setkání měla být
otevřená. Ne vždy pracovali všichni, ale nám to nevadilo. V tom jsme se rozcházeli s učitelkou: Je zvyklá,
že všichni odevzdají na konci hodiny výkres.“

Povaha činností
Do jaké míry jsou aktivity uměle
vytvořené / se odehrávají či jsou
autentické a vztažené ke skutečnému
světu?
Co se povedlo:
• Projekt se týkal aktivního občanství, témata třídních
projektů vycházela z jihlavských podmínek: situace
ve veřejném prostoru a v rámci sociálních vztahů.
Abstraktní otázka aktivního občanství byla při práci
na projektu žákům konkretizována v terénu: „Bylo
dobré, když jsme se ptali lidí na jejich názory na
hlavním náměstí, chtěla jsem získat více informací
a statistik.“
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• Například na otázku, „zda mohu něco změnit ve městě“, přišly odpovědi, které jsou možná idealistické, ale
založené na konkrétní zkušenosti: „Určitě ano. Chci,
aby naše město bylo lepší pro další generace.“; „Názor
každého z nás může změnit spoustu věcí. Tvoříme
si kolem sebe prostředí, ve kterém je nám dobře.“
• Zkušenosti dětí z veřejných prezentací vypovídají
o potřebě konfrontovat se s reálnými situacemi:
„Líbilo se mi, jak to bylo organizované a že jsme se
mohli zúčastnit. Že tam vystupovali i odborně založení lidé a že jsme i my jako děti mohly říct nějaký
svůj názor.“ Nebo: „Bylo fajn mluvit s lidmi, (kteří přišli
na výstavu), a slyšet jejich názory, slyšet jiné názory.“
• Sebedůvěra dětí je někdy snižována tím, že nemají
ještě dostatečné znalosti, a proto nemohou sa
mostatně a autenticky projevit své názory. Těmto
stereotypům se snažili lektoři vyhnout: „Jen když
jsi mladý, když tolik neumíš a nemáš tolik zkušeností,
ale tak máš tu životní energii mladého člověka, který
má potenciál upozorňovat a křičet proti nepravostem,
nespravedlnostem, nefér jednáním. To se musí využít.“
Zkušenosti ke zlepšení:
• V rámci projektů byli žáci požádáni, aby sdíleli
své představy o budoucnosti Jihlavy. V průběhu
vzdělávání není často příležitost položit žákům
otázku, jak by si představovali budoucnost (snad
s výjimkou jejich kariérního vývoje, např. jaké další
vzdělání a zaměstnání by chtěli). To vede k tomu,
že obecně žáci nejsou zvyklí sdílet ve třídě svá
očekávání, vize a sny o budoucnosti. Osobní bu
doucnost představuje neznámé území a někdy
se žáci necítí bezpečně, když své představy mají
někomu svěřovat.
• Lektor také komentuje situace, které neočekával:
„Párkrát žáci zareagovali: ‚My jsme z Čížova a nám je

Jihlava jedno.‘ Neidentifikují se s Jihlavou, když jsou
v satelitu, který je na Jihlavě závislý. Přitom jsme jim
chtěli ukázat, že i periferie má s Jihlavou souvislost.
Proto jsme tam mimo chodili. Tohle nezafungovalo.
Přitom jsou součástí města.“
• Jiný lektor rovněž vnímá vztahy nastavené mezi
dospělými a studenty ve školním prostředí jako
příliš formalizované: „Takhle to byl jen umělý prostor,
a to je bariéra. Je to nepřirozené. Někdo přichází
zvenčí a chce po nich něco jiného, otevře se jim, ale
nefunguje to. Lepší by to bylo možná v hospodě.“

Řešení úkolů
Do jaké míry žáci realizují činnosti
samostatně/společně?
Co se povedlo:
• Žáci si užívali „práci ve dvojicích a malých skupinách“
a vyjádřili se, že „práce ve skupině fungovala“.
• Projekty poskytovaly příležitosti k rozvoji doved
ností pro práci ve skupině. Žáci oceňují, když jim
dospělí pomáhali facilitovat průběh spolupráce:
„Jako třída neumíme moc spolupracovat, ale když
nám někdo dá směr, kam jít, tak dokážeme dobrou
práci“; „Povedla se nám ta spolupráce, a co jsme
řekli a tak...“
Zkušenosti ke zlepšení:
• V některých situacích žáci vyhodnotili demokratic
ký proces rozhodování jako neefektivní: „Domlouvali jsme se a rozhodování trvalo moc dlouho.“

Viditelnost procesu
Do jaké míry mluvíme s dětmi o tom,
co se při výuce a učení děje?
Zkušenosti ke zlepšení:
• V některých projektech se žáci cítili nekomfortně,
když byli požádáni, aby dělali činnosti, které pro ně
byly nejen velmi nové, ale také nevěděli, proč se
to po nich žádá: „všichni jsme přišli na první hodinu
projektu a dělali něco, co jsme vůbec nechápali“; „hry
byly divný, nevěděli jsme, proč to děláme, jen vyplňujeme čas“; „pomohlo by to, kdybysme víc chápali,
k čemu to bylo, proč to děláme“. Žáci potřebovali
rozumět tomu, jak jsou aktivity propojeny s projek
tem jako celkem: „aktivity spojené s tématem měly
smysl“. Nebo v jiném programu byli žáci požádáni,
aby vytvořili plakát o projektu, aniž by dostatečně
rozuměli tomu, co mají sdělit. Žáci se cítili ztraceni.
• Jeden z umělců komentoval potřebu žáků mít své
aktivity značně strukturované jako výsledek půso
bení vzdělávacího systému, který klade důraz na
cílevědomou produktivitu a necení si nelineárního
procesu objevování: „Nestrukturovaná a nesouvislá
práce je považovaná za defekt. Děti s tím neumí
pracovat, mají strach, že to nikam nevede a že je to
ztráta času… nemají s tím zkušenost a nemůžou se
v tom uvolnit.“
• V jiném programu kulturní aktér popisuje, jak
chaoticky byly podmínky práce komunikovány
k žákům: „Domluvil jsem se se studenty a pak přišel
učitel, a aniž by mě upozornil předem, řekl, že je to
na známky, a pak je ta motivace jinde.“ Dále lektor
komentuje, jak s takovými situacemi nakládat:
„Když už jim něco slíbíme, měli bysme to dodržet.
Nebo se přiznat, když nedodržíme slovo, to je cesta
k důvěře.“
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Místo k učení
Do jaké míry se činnosti odehrávají
v lavicích / ve volném prostoru třídy /
v budově školy / v přírodě / ve městě /
v kulturních institucích?
Co se povedlo:
• Díky propojení se skutečným životem, spíše než
s učením založeným na simulaci reality, vznikaly
nové a autentické příležitosti k učení, které souvi
sely s místem, kde se projekt odehrával: „Líbilo se
mi, že jsme dělali něco jiného než obvykle ve škole,
že jsme mohli jít ven a bavit se s lidmi na náměstí.“
• Žáci si cenili toho, že projekt poskytoval „dobrodružství venku“.
• Prohlídka divadla DIOD a seznámení se s tech
nickou problematikou bylo velmi užitečné pro
podporu projektové práce. Kontakt s podmínkami
v praxi pomohl studentům postavit svou práci na
reálný základ.

Reflexe
Do jaké míry mají žáci prostor
reflektovat průběh a výstupy činností?
Co se povedlo:
• Žáci měli možnost reflektovat projektové aktivity
a pochopit jejich hodnotu. Participace není prak
ticky bez reflexe možná, díky ní lze identifikovat
funkční nebo naopak příliš složité cesty a následně
nato je upravit v další spolupráci: „Myslím si, že jsem
se zapojila do toho tak, jak jsem měla, vystoupila jsem
ze své komfortní zóny, myslím, že to mi dalo…“ „Reflexe v průběhu projektu byla v určitých momentech
užitečná, ale...“

Zkušenosti ke zlepšení:
• „... příliš mnoho reflexe zdržovalo práci na projektu
a nezbývalo dost času na tvorbu výstupů projektu.“
„Bylo tam moc zbytečnýho okecávání pro nic.“ Ur
čitě se nedařilo všem kulturním aktérům nastavit
reflexi tak, aby z ní skupina vytěžila co nejvíce pro
další práci, nefunkční reflexe pak byla vnímaná jako
ztráta času nebo jako nesmyslné povídání.

Vztahy
Do jaké míry pečujeme a reflektujeme
vztahy ve třídě?
Co se povedlo:
• Projekt vytvořil příležitosti k navazování vzájemných
vztahů: „Když jsme zkoušeli, hodně jsme se u toho
smáli a pořádně jsme se stmelili, byli jsme pořádná
parta.“ Budování vztahů je tedy nedílnou součástí
práce.
Zkušenosti ke zlepšení:
• Lektorka popisuje, že na budování dobrých vztahů
bývá v takových projektech málo času: „Je těžké
vztahy mezi nimi rozečíst. Až poslední 2–3 schůzky
jsem začala pomalu chápat vztahy a ten kolektiv.“
• Lektorka z jiného projektu popisuje negativní vliv
ironie, které se často na konto dětí dopouštíme:
„Náš prvotní plán bylo řešit vztahy. Ale to se nestalo
vůbec. Přemýšlela jsem nad tím, proč jsme s žáky
nenavázali kontakt. Zkoušeli jsme to, ale pak jsme
i my byli otrávení. Ptali se jich, jak se máte? Co vás
zajímá? A nic. Ironie z naší strany bylo dost. To je
možná odradilo. Já, když jsem bezradná, tak si dělám legraci. A možná to cítili. Použila jsem to určitě
ve vztahu k sobě i dětem.“

Emoce
Do jaké míry mají žáci příležitosti
a prostor vyjadřovat a reflektovat
emoce?
Co se povedlo:
• Žáci během popisování aktivit užívali výrazy vyjadřu
jící emoce jako „sranda“ a „volnost“, díky nimž se cí
tili zapojeni, motivováni a byli aktivní v projektových
činnostech; ve fokusních skupinách reflektovali i to,
že se takový přístup liší od běžného vyučování.

Rovné příležitosti
Do jaké míry jsou činnosti
zvládnutelné, podnětné a motivující
pro všechny žáky / zajímavé jen pro
některé?
Co se povedlo:
• Umělecké aktivity poskytly prostor pro každého,
aby přispěl něčím hodnotným: „každý něco za sebe
dal, třeba herecký výkon nebo nápad“. Nebo z jiného
projektu: „Projevili se tady ti, co umí dobře mluvit,
ti, kdo mají nápady, ti, co často kritizují, nebo ti, co
povzbuzují.“ Projekty založené na uměleckých akti
vitách otevírají prostor pro rozmanité role, přičemž
si každý může najít místo, kde „zazáří“ – oproti pro
středí, kde se vyžaduje plnění standardizovaných
úkolů a jejich hodnocení.
Zkušenosti ke zlepšení:
• Možná občas mohou dospělí zapomenout na
detaily, které ale konkrétního žáka hodně ovlivní:
„Seděla jsem bokem, protože ty buřty byly s lepkem.
Takže jsem se toho moc neúčastnila.“
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Motivace
Do jaké míry jsou činnosti pro žáky
smysluplné, naplňující a chápou jejich
význam?
Co se povedlo:
• Žáci sami dokázali posoudit míru svého zapojení,
poznávali různé motivace, které je ovlivňovaly –
sami poznali, co je třeba přehodnocovat v procesu
společné práce: „Ukázalo se, že se nic nezmění jen
tak samo od sebe“; „Bylo málo aktivních lidí ve třídě,
kdyby se zapojilo víc spolužáků… Sám s megafonem na celém náměstí, to je málo“; „Kdybychom
věděli, že to bude braný takhle vážně, tak bychom
na tom víc makali“; „Cením některé spolužáky, kteří
byli opravdu zapojení a snažili se. Většinou to byli
lidé, u kterých bych to nečekala.“
• Žáci často jmenovali rozdíl v motivaci, když měli
možnost volby nebo museli pracovat z „donucení“:
„... ty zelené (zeleně označili žáci ty aktivity, kde se
chtěli zapojit) jsou, kde jsme měli tu volnost – umělci
nám dávali na výběr z různých aktivit a pak jsme si
mohli vybrat.“ Naopak když byli nuceni podílet se
na aktivitě povinně a bez podpory: „Když nás učitel
nutil do přípravy PechaKucha Night a museli jsme
to dělat všichni, i když prezentovali jen někteří,
a ještě nám říkal, že to je hrozný. Já myslím, že
proto to nikoho nebavilo.“
• Prakticky žáci ze všech programů uváděli, že pro
ně byly velmi motivující veřejné výstupy projektu –
představení a výstava –, které zahrnovaly aspekty
oslavy, satisfakce z předchozí investice do přípravy
a především zájem veřejnosti.
• Žáci měli prostor uplatnit svou přirozenou zvídavost:
„Zajímalo mě, co se dozvíme (sociální experiment na
náměstí)“; „Natáčení rozhovorů byla legrace, sranda,
témata byly zajímavý, dozvěděli jsme se věci.“

Role žáka
Do jaké míry mají žáci podmínky
uvědomovat si své vzdělávací potřeby
a aktivně se podílet na svém učení
a rozvoji?

tlačily termíny.“ Nebo: „Disciplinovanost mají v sobě,
ale takovou, že klidně odevzdají věc, která je úplně
nekvalitní.“

Co se povedlo:
• Žáci se zamýšleli nad pocitem svobody a vzájem
ného respektu, který zažívali při jedné z projekto
vých aktivit, kdy popisovali možnost jednat nebo
se účastnit podle vlastních potřeb: „při přípravě
polévky venku v zimě byla spousta úkolů, se
kterými jsme mohli pomoci – krájení zeleniny,
ale pokud to někdo zrovna nechtěl dělat, mohl
jen přinést dřevo na oheň, sednout si do kruhu
u ohně.“ Tato zkušenost nabízí příležitost k širší
diskusi o tom, jak si uvědomujeme své vlastní po
třeby v rámci učení.
• V projektu i mladší děti postupně přebíraly od
povědnost za náplň aktivit a zažívaly svobodu
i s důsledky svého rozhodování. Děti navrhly akti
vity, vzájemně si vysvětlily priority a pak hlasovaly:
„Napsali jsme na papír, kam bysme chtěli jít a co
chceme dělat, a pak jsme to odhlasovali.“
Zkušenosti ke zlepšení:
• Žáci si během tvůrčího procesu uvědomili, že by jim
pomohlo plánování s ohledem na různé dovednosti
a zkušenosti dětí – aby byly uspokojeny potřeby
a zájmy všech: „měli jsme se více dohodnout na
rozdělení rolí podle zájmu, než aby vše dělala celá
třída.“
• V programech bylo těžké překonat navyklé chování
žáků, jež s sebou nese kontext školy, ve kterém
se programy odehrávaly, jak například komentují
kulturní aktéři: „Neozvali se, aby řekli, že vlastně
neví, co mají dělat. Komunikovat začali, až když nás
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Závěry

České školství systematicky nerozvíjí schopnosti,
které by žákům umožnily ovlivňovat svět kolem
sebe – důležitým příspěvkem projektu Město jako
prostor pro kreativní učení tak je to, že si právě rozvoj
akčních kompetencí stanovil jako svůj vzdělávací cíl.
Z povahy vzdělávacího systému ovšem vyplývá, že
naplňování cílů projektu značně ovlivnil kontext
prostředí, ve kterém se odehrával. Projekt mimo jiné
umožňoval dětem a mladým lidem, aby měli vliv na
výběr témat a směřování jednotlivých aktivit. Proces
rozhodování, v rámci kterého se uplatnil hlas každé
ho dítěte, byl ovšem často dětmi vnímán jako nový
a nesnadný, jako „dlouhý“ nebo i „chaotický“. Tato
zjištění svědčí o nedostatku zkušeností s hlubokým
demokratickým rozhodováním ve třídě, kde jsou
raději používány jednodušší, pevně strukturované
a hierarchicky založené rozhodovací procesy. Ve
vzdělávací kultuře orientované na výstupy a kvantitu
akademických vědomostí není na rozvoj občanských
dovedností čas – brainstorming nápadů, naslouchání
různým přístupům a pohledům, zvažování pro a pro
ti, umožnění vzniku alternativ, jejich prozkoumávání
a nakonec dosažení konsensu vyžadují pomalejší
a organičtější proces.

Odhodlat se věci měnit a ovlivňovat vyžaduje také
jistou míru proaktivního přístupu, tedy tázání se po
vlastní motivaci, schopnost utvářet si úsudek a v pří
padě potřeby vystoupit z řady. K tomu je třeba cílevědomě budovat kulturu participace, jejíž principy
poměrně kontrastují s autoritativním přístupem
dospělých, jejich nezájmem: „není prostor vyjádřit
se, protože učitele nezajímají naše názory“ nebo
pasivitou: „Je málo lidí, kteří chtějí něco udělat/
dosáhnout“. Vzdělávání a výchova zaměřené na
plnění norem určených autoritou takové jednání
nepodporují: „Ve společnosti se hodně lidí bojí vystoupit z řady.“ Tento pocit strachu také souvisí s širší
kulturou, jak poznamenal jeden z kulturních aktérů:
„Společnost říká, co je ještě v pořádku, co tolerujeme. Například není vhodné v jistých společenských
situacích používat velká gesta a mluvit nahlas – nesmí se moc vykřikovat a projevovat se spontánně.
Pakliže nabouráme zažitá pravidla, tak patříme mezi
zloduchy!“
Kvantitativní hodnocení projektu také ukázalo,
jak se žáci po skončení projektu cítili být „zmoc
něni“ (empowered) měnit věci ve svém blízkém

i vzdálenějším kontextu. Celkově se žáci cítili nej
méně zmocněni měnit věci ve městě, následoval
malý pocit vlivu na dění ve škole. Nejvíce mohou
žáci ovlivňovat prostředí nejbližší – doma – a jako
druhé nejpříznivější prostředí pro zapojení žáků se
ukázaly projekty.
Zjistili jsme, že ve všech prostředích, kde žáci působí
(v projektu, ve škole, doma, ve městě), je pro jejich
zapojení nezbytný souhrn několika podmínek, které
byly popsány pomocí modelu vysoce funkčního pro
středí nebo participačního modelu Lundy. Opodstat
nění těchto teoretických konceptů lze velmi dobře
sledovat ve výpovědích samotných žáků. Na základě
této evaluace proto doporučujeme podle vysoce
funkčního prostředí i participačního modelu Lundy
plánovat intervence ve škole, a to celkové úpravy
prostředí a změny ve vztazích (učitelé–žáci–rodiče),
ale i konkrétní projekty a další aktivity. Z výpovědí
žáků vyplývá, že naplňování těchto modelů vedlo
k úspěšnému dosažení cíle projektu. V případě, že
někde nebyly tyto podmínky vytvořeny, tak je žáci
identifikovali jako bariéry k prosazení svého „hla
su“ ve veřejném prostoru. Úspěšná práce s těmito
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modely tedy příznivě působí na celkovou spokoje
nost dětí – ve smyslu motivace, dobrých vztahů ve
třídě, bezpečného prostředí a aktivizace dětí.
Ukázalo se, že způsob práce, který žákům projekt
nabídl, je pro ně spíše výjimečný a do školního pro
středí ho přinášeli kulturní aktéři zvenčí. Tito „vnější“
lektoři se snažili navodit podmínky reálného světa
s jeho nejistotami, ale také možnostmi se vyjadřovat
sám za sebe a ovlivňovat z této pozice okolní dění.
V rámci projektu dokázali kulturní aktéři přinést
změnu do zvyklostí školního vyučování, což se ně
kde ukázalo jako nesoulad, jinde se tato intervence
odrazila i v uvažování žáků – někteří z nich začali
přemýšlet jinak o situaci ve městě, vzájemných vzta
zích i o své roli v rámci celkového prostředí (včetně
jeho sociálních aspektů). Ovšem aby došlo k výraznější změně, byla by potřeba větší časová dotace,
opakovaná a kontinuální setkání nebo postupná
proměna kultury školy jako takové.
Každopádně možnosti dětí projevit svůj vliv v tomto
věku silně ovlivňují dospělí – samy děti toho moc
v již ustaveném prostředí nezmohou. Největší změ
na, které by žáci chtěli dosáhnout, je vzbudit zájem
dospělých. Přestože se to podle výpovědí dětí děje
sporadicky, tak velmi oceňují, když mají dospělí
o jejich názory zájem a dokážou pak svoje nápady
(s jejich pomocí) uskutečňovat.
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Příloha 1 – popis aktivit projektu

Motto: „Děti, které za pár let vyrostou, budou potřebovat vyhodnocovat množství informací, aby se
dokázaly rozhodovat a orientovat ve složitém světě.
Připravíme je na to? Bereme my dospělí názor mladých lidí vážně? Přizýváme je dostatečně k otázkám
o budoucnosti města? Vždyť právě naše děti tady
budou jednou žít. Musíme s dětmi otevírat i ta témata, na která neznáme jednoznačná řešení,“ říká
iniciátorka projektu Zuzana Demlová

Město jako prostor pro kreativní učení
Město jako prostor pro kreativní učení byl dvouletý
projekt (09/2020–06/2022), který se na veřejnosti
prezentoval kampaní Jihlava mi není fu©k! Navázal
na spolupráci místních kulturních organizací a škol
v rámci Jihlava vzdělává kulturou (od r. 2017). Těžiš
těm projektu bylo sedm vzdělávacích programů, které
odstartovaly v září 2021. Žákovské a studentské týmy
objevovaly vlastní témata odehrávající se ve městě.
Realizátoři programů usilovali o prostředí, kde se
děti nebojí sdílet své názory a pocity a kde mají chuť
společně tvořit. Dětem byly nabídnuty profesionální
umělecké formy komunikace, tak aby jejich hlasy
dolehly k uším dospělých.

• Největší pozornost proto získaly společná výstava
všech programů ve veřejném prostoru (22. 4.–
6. 5. 2022) a žákovská PechaKucha Night
13. 5. v divadle DIOD. Výstava i prezentace byly
profesionálně zpracovány, např. PechaKucha pro
běhla v divadle, byla veřejně promovaná, tak jako
všechny předchozí, vystoupili na ní další hosté,
kteří se zaměřili na téma participace mladých lidí,
večer zahájila primátorka města apod. Prezentace
si připravily žákovské týmy samostatně a auten
ticky vypovídaly o své práci, zážitcích, pocitech
a zjištěních.
• V rámci některých programů ještě vznikly indivi
duální výstupy: Program SPOLU U STOLU rea
lizoval vlastní výstavu, vernisáž 21. 6. v budově
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava / Program
Johanka z parku uskutečnil představení 8. 6. v di
vadle DIOD / program Světlo pro Sokol uspořádal
dvě promítání svého filmu ve veřejném prostoru
26. 4. a 13. 5. 2022 / Studentská televize postupně
publikovala své výstupy na sociálních sítích.
• Výsledky projektu byly shrnuty na konferenci
15. 9. 2022 v areálu bývalé továrny Modeta.

Celému procesu předcházely přípravy během škol
ního roku 2020/21, kde na dvou intenzivních dílnách
týmy žáků vytvořily rozhovory s deseti aktivními Jih
laváky. Tyto dílny zaměřené na film, animaci a divadlo
probíhaly částečně fyzicky a následně online. Na jaře
2021 kvůli přísnému lockdownu nemohla probíhat
osobní setkání, proto byla část aktivit upravena. Ško
lám byly nabídnuty tři online vzdělávací programy
plné videí a výzev, vystupovali v nich Jihlaváci, ode
hrávaly se v ulicích Jihlavy, vyprávěly místní příběhy
a na jejich tvorbě se podíleli samotní žáci z jihlav
ských škol. Do programu natočili volební program
také jihlavští politici, aby oslovili mladé voliče, kteří
si vyzkoušeli volit do zastupitelstva města. Výstupy
z programů jsou prezentovány na sociálních sítích
projektu.
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Tandemy kulturních aktérů
a žákovských týmů pro dlouhodobé
vzdělávací programy 2021/2022:
• HRA-NICE-JIHLAVA: realizátor programu: Loutky
bez hranic, Lukáš Bouzek, Marta Trpišovská Vo
denková / partner programu: ZŠ Otokara Březiny,
Zuzana Obrdlíková
• Světlo pro Sokol: realizátor programu: Sokol
a DIOD, Přemysl Martinek / partner programu:
SSPTAJI, Josef Moravec
• MÍSTO, NÁPAD, INTENZITA: realizátor programu:
KUŠ, Matěj Kolář, Tereza Brussmannová / partner
programu: ZŠ Havlíčkova, Michal Kosina
• SPOLU U STOLU: realizátor programu: OGV, Pav
lína Pitrová / partner programu: F POINT
• Slovo do pranice: realizátor programu: Verbárium,
Jan Nepomuk Piskač / partner programu: ZŠ Oto
kara Březiny, Jan Kružík
• Johana z parku: realizátor programu: Michaela
Matějová Mikulová / partner programu: ZUŠ Jihlava
• Studentská televize: realizátor programu: CDF,
Lucie Petříková, Šimon Bauer / partner programu:
Gymnázium AD FONTES, Martin Zobač

Další zdroje informací:
•
•
•
•

https://www.jihlavasodvahou.cz/
https://www.facebook.com/jihlavasodvahou
https://www.instagram.com/jihlavasodvahou/
https://www.youtube.com/channel/UCqb50RZb
G44oSGkptVgSaVA
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Příloha 2 – teoretické koncepty, z nichž
vycházelo hodnocení projektu
Hlas dítěte – Participační
model Lundy

• Děti vědí, jak budou jejich názory použity, jakými
kanály budou komunikovány relevantnímu publiku.
• Získají odpovídající reakci a zpětnou vazbu na
možnosti svého vlivu.

S využitím modelu participace Laury Lundy lze dítěti
zajistit právo na vyslyšení v rámci vzdělávání (viz též
Henderson, Dlouhá, 2022).

Principy dětské participace vychází z Úmluvy OSN
o právech dítěte z roku 1990, která ve svém článku
12 vytvořila důležitý prostor pro rozvoj konceptu
„hlasu dítěte“:
„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zaručují
dítěti schopnému formulovat své vlastní názory právo
tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte
musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho
věku a úrovni.“
Laura Lundy vytvořila v r. 2007 na základě tohoto
článku 12 model dětské participace jako konceptuál
ní nástroj, s jehož pomocí lze dítěti zajistit právo na
vyslyšení. Model má za úkol pomoci osobám, které
o dětech rozhodují, pochopit hlavní body článku 12:
• Zajistit bezpečný a inkluzivní prostor, kde je aktivně
nasloucháno všem dětem
• Poskytnout adekvátní informace a vhodné vyjad
řovací prostředky pro hlas dětí
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Lundy model participace dětí

JAK Zajistit bezpečný a inkluzivní prostor,
ve kterém mohou děti vyjádřit svůj hlas

JAK Poskytnout adekvátní informace
a organizovat proces vyjadřování dětí

Byl pohled dětí na věc aktivně zjišťován?

Dostaly děti informace potřebné k tomu,
aby si zformovaly názor na věc?

Byl zajištěn bezpečný prostor, ve kterém
mohly děti vyjádřit svobodně svůj názor?
Bylo učiněno vše pro to, aby se do procesu
mohly zapojit všechny děti?

PROSTOR

HLAS

Vědí děti, že se nemusí zapojit?
Dostaly děti na výběr dostatek prostředků
a způsobů k vyjádření svého názoru?

Co je pro děti
a mladé lidi
podstatné
JAK Zajistit, že budou názory dětí brány
vážně a zohledněny tam, kde to bude
odpovídající
Zohlednili názory dětí ti, kteří mohou
iniciovat měny?

VLIV

PUBLIKUM

JAK Zajistit, aby se názory dětí dostaly
k těm, kteří jsou zodpovědní jim naslouchat
Existuje postup komunikování názorů
dětí?

Existují postupy, které zaručí, že názory
dětí budou brány vážně?

Vědí děti, komu jsou jejich názory komu
nikovány?

Dostaly děti zpětnou vazbu, ze které byly
zřejmé důvody pro učinění konkrétních
rozhodnutí?

Má onen člověk/instituce rozhodovací
pravomoci?

Obr.: Lundy model participace dětí (Lundy, 2007, český překlad SPKV)
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Model transformativního
učení

Model transformativního učení dle Normy Nerstro
mové zahrnuje následující prvky, které popisují proces
transformace (viz též Dlouhá et al., 2021):
Zkušenost – vše, co se událo v průběhu života
jedince. Zkušenosti jsou základem rozvoje myšlení
i tvorby názorů. Vycházejí ze vztahu k prostředí
a dalším osobám, na čemž je založeno učení a jeho
výsledky – znalosti, dovednosti, postoje a vhled.
Předpoklady – ze zkušeností si vybíráme, přijí
máme a konstruujeme předpoklady, které se stanou
našimi hodnotami a přesvědčením. Jsou optikou,
skrze niž pohlížíme na svět
Přehodnocení perspektivy – nové zkušenosti, jak
kognitivní, tak i afektivní, spolu s reflexí nás vedou
k přehodnocení našich hluboce uložených předpo
kladů a ke zvážení nové perspektivy.
Transformativní učení – přijetím nové perspektivy
a při jednání z ní vycházejícím vidíme sami sebe a dru
hé v širších souvislostech. Transformativní učení se tak
stává novou zkušeností, která vede k větší otevřenosti.

ZKUŠENOST

PŘEDPOKLADY

TRANSFORMATIVNÍ

PŘEHODNOCENÍ

UČENÍ

UČENÍ

Obr.: Nerstrom Transformative Learning Model, 2014
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Model vysoce funkčního
prostředí

Tento model vytvořila organizace Creativity Cul
ture and Education na základě výzkumu univerzity
v Cambridgi a Nottinghamu4, z něhož vyplynulo, že
vzdělávacímu prostředí, které podporuje kreativní
učení, nejvíce odpovídá pravá strana schématu.
Kdežto levý sloupec představuje spíše tradičnější
pedagogiku. Autoři tím ovšem netvrdí, že levá strana
představuje „špatnou“ výuku a pravá strana výuku
„dobrou“. Oba přístupy jsou nezbytné a někteří žáci
lépe prospívají, když se učí právě tradičnějším způso
bem. Je však také pravda, že styl výuky reprezentovaný
levou stranou převládá ve většině škol a znevýhodňuje
tím mnoho žáků. Styl výuky reprezentovaný pravou
stranou je obvykle přítomný v kreativním vzdělávání.
Jedná se o učení, které zapojuje kognitivní, fyzickou,
sociální i emocionální složku každého žáka. Žák je
středem učení, a to v tom smyslu, že učení zahrnuje
jeho zkušenosti, otázky a postoje.
Autoři modelu zastávají názor, že kvalitní vzdělá
vání skrze umění vytváří prostředí pro učení, v němž
lze rozvíjet specifické dovednosti, a že právě tyto
dovednosti potřebují děti a mladí lidé k tomu, aby se
stali aktivními občany s demokratickými hodnotami.

McLellan, R., Galton, M., Steward, S. and Page, C. (2012).
The Impact of Creative Partnerships on the Wellbeing of Children
and Young People. Newcastle: CCE http://www.creativitycultu
reeducation.org/the-impact-of-creative-partnerships-on-the
-wellbeing-of-children-and-young-people and Thomson, P.,
Hall, C., Jones, K. and Sefton-Green, J. (2012). The Signature
Pedagogies Project: Final Report. Newcastle: CCE http://www.
creativitycultureeducation.org/the-signature-pedagogies-project
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Obr.: Vysoce funkční prostředí vychází z Lucas et al. (2013): Expansive Education, Open University
Press, český překlad a doplnění SPKV 2022
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