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ABSTRAKT
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku lidské hry, a to z několika hledisek,
a sice z filosofického, pedagogického a didaktického. Práce je strukturována do tří částí.
Teoretická část se zabývá filosofickými úvahami týkajících se fenoménu hry, kde hra
vystupuje zejména jako princip ontologický, a teorií hry, která je analyzována podle
vybraných autorů. Druhá část se poté věnuje hře užívané v pedagogickém procesu,
respektive didaktické hře jako výukové metodě v oblasti společenských věd a jejího
významu ve vyučování na ZŠ a SŠ. Praktická část je zaměřena na uplatnění simulačních
her v rámci výuky vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ.
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ABSTRACT
This diploma thesis focuses on the issue of human game, from several points of view,
namely philosophical, pedagogical and didactic. The work is structured into three parts.
The theoretical part deals with the philosophical considerations concerning the game
phenomenon, where the game is based mainly on the ontological principle and the game
theory, which is analyzed by selected authors. The second part then deals with the game
used in the pedagogical processes, or the game as a teaching method in the field of social
science and its importance in teaching at primary and secondary schools. The practical
part is focused on simulation games implementation within the social science - education.
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Úvod
Sféra her představuje nekonečné téma, jinými slovy nekonečné pole možností,
do kterého bych se chtěla v rámci této diplomové práce pokusit alespoň částečně
proniknout a nahlédnout ji tak z různých úhlů pohledu. Hra jako taková je všem dobře
známá, každý s ní máme zkušenost, a také proto je mnohdy považovaná za samozřejmost,
banalitu, nevázanost. Ovšem jen ten, kdo se pozastaví, zamyslí a zejména táže, je s to
uchopit hru jinak a nabýt tak zkušenost, o které může tvrdit, že je zkušeností opravdovou
a která učiní z dané záležitosti „věc“ nebývale velkou, a především hodnou zájmu.
V současné době (době postmoderní) zůstala hra i nadále vnímána zejména jednak
jako činnost, která je výsadou dětských let nebo jednak jako činnost, která je pouhou
zábavou, nevážností či dokonce něčím, co by mohlo být chápáno jako útěkem z reality,
který může vést dospělého člověka až k vy-prázdněnosti a vy-vázanosti z odpovědnosti
skutečného života. Ale můžeme snad tvrdit, že hra je opravdu vlastní jen dítěti, popřípadě
že je určitou formou rauše, kdy si mnozí z nás, obdobně jako děti, neustále na něco
„hrají“? Nebo její význam je možno spatřit i v něčem jiném, daleko hlubším, ba dokonce
existencionálním? Dokážeme jako pedagogové doopravdy zohlednit onen existencionální
rozměr hry v pedagogické/didaktické reflexi a v praxi výuky?
A právě tyto a mnohé další otázky, které se pravděpodobně v průběhu zamýšlení
nad touto problematikou postupně vynoří na povrch, jsou tématem této diplomové práce
nesoucí název Hra ve filosofické a didaktické reflexi a uplatnění simulačních her ve výuce
společenských věd. Práce si však v žádném případě nečiní nárok na to vyčerpávajícím
způsobem postihnout veškerou tematiku hry, nýbrž spíše objasnit hlubší rozměr hry,
kterou je možné využít ve výchově a vzdělávání.
Shrneme-li hlavní úkol této práce, je tedy jejím záměrem myslitelsky se vyrovnat
s rozdílnou tematizací hry z pohledu filosofie a pedagogiky, úžeji oborové didaktiky
společenských věd a blíže se zabývat otázkou, zda a v čem může učiteli společenských
věd ve výuce pomoci jeho porozumění hře jako fenoménu spjatého s lidskou existencí.
Práce tak zohledňuje několik hledisek, a sice hledisko filosofické, pedagogické
a oborově didaktické a detailněji operuje s pojmy hra, didaktická hra a v neposlední řadě
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hra simulační, neboť právě tento druh didaktické hry a jeho využití ve výuce
společenských věd bude zvláště zohledněn.
Následujícím počinem bych ráda navázala na diplomovou práci Luďka Vebera,
jejíž název zní Uplatnění didaktické hry ve výuce Občanského a společenskovědního
základu v modulu Občan ve státě1. Kolega Veber se velmi detailně zaměřil především na
didaktickou hru a v praktické části navrhl několik učebních celků, jejichž obsahový
základ tvoří předmět politologie. V této práci, kterou nyní čtete, hodlám akcentovat
existenciální rozměr hry a pojednat o hře především jako o významném fenoménu
spjatém s výchovou a vzděláním, nikoli jen jako o výukové metodě. Výtěžek této
teoretické reflexe bych ráda využila při promýšlení didaktických možností uplatnění
simulačních her ve výuce společenských věd.
Z hlediska obsahové struktury se tato diplomová práce sestává ze čtyř hlavních
kapitol, které jsou dále rozčleněny na jednotlivé subkapitoly.
První část práce nazvaná Hra jako předmět filosofického zkoumání je koncipována
jako uvedení do horizontu hry a jejím smyslem je zaobírat se hrou z hlediska
filosofického, respektive tázat se po povaze, podstatě a smyslu tohoto významného
fenoménu. Nejprve je však věnován prostor pro samotné vymezení pojmu hry na základě
slovníkových definic, které, jak uvidíme níže, ji ani zdaleka nemohou uchopit v celé její
šíři. Dále je pozornost zaměřena na hru z pohledu tzv. ludologů2, tedy na její vlastnosti
a typologii. Neopomenuto je také zabývat se hrou filosoficky a vnímat ji jako princip
ontologický, který je spjat nejen s celkem světa, ale též s lidskou existencí, časem
a naladěním. V této části je proto akcentováno zejména fenomenologické pojetí hry, jehož
podstatou je postihnout to, co nám je v běžném vnímání skryto. Závěrečnou podkapitolou
je problematika hry v dimenzi výchovy a vzdělání, ve které je položena jedna ze
zásadních otázek této práce, a to jaké místo může hra zaujímat v rámci výchovy a vzdělání
(výuky), což nás postupně směruje k dalšímu oddílu práce, ve kterém bude na téma hry
pohlíženo způsobem jiným, a to jako na jeden z možných prostředků vedoucích
k osvojování učiva na ZŠ a SŠ.

1

VEBER, Luděk. Uplatnění didaktické hry ve výuce Občanského a společenskovědního základu v modulu
Občan ve státě. Praha, 2019. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta pedagogická.
2
Ludolog je teoretik, který se zabývá hrou a jejím významem ve společnosti.
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Ve druhé části práce Hra v didaktické reflexi je hlavní pozornost, jak již ze
samotného názvu vyplývá, soustředěna na didaktickou specifikaci hry, kde hra je
pojímána jako aktivizující výuková metoda, která vede k překonání tradičního
konformismu a transmisivního přístupu ve vyučování. Snahou této kapitoly je vymezit
didaktickou hru, částečně ji zasadit do historického kontextu, respektive určit její zdroje
a následně provést její klasifikaci. Dále jsou hodnocena vybraná pozitiva a negativa, která
s sebou hra ve výuce na ZŠ a SŠ může přinášet, a to s přihlédnutím na dílo Krize výchovy
a vzdělání3 od Hannah Arendtové.
Třetí část Uplatnění simulačních her ve vzdělávacím oboru Občanský
a společensko-vědní základ zohledňuje problém simulačních her ve vybrané oblasti
výuky společenských věd. Součástí této kapitoly je definování simulační hry, představení
jejích typů a využití, rozpoznání možností i mezí této výukové metody a podrobněji
rozpracované didaktické aspekty, které je nezbytné mít stále na paměti při vedení této či
podobné hry. Analyzovány jsou hlavní tři etapy simulační hry počínaje metodickou
přípravou, přes samotný průběh hry a konče problematikou reflexe včetně hodnocení.
Nedílnou část tvoří charakteristika konkrétního příkladu simulační hry, a sice v kontextu
výuky práva, kterou je, ne tolik ve školní výuce užívaná, metoda moot court neboli
simulovaný soud.
Konečně poslední čtvrtá kapitola Hra mezi filosofií a didaktikou je syntetizující
kapitolou práce, jejíž snahou je shrnout důsledky myšlenek, které vyvstaly v průběhu
psaní této práce a postihnout tak propojení jejich částí.
Základní použitou metodou je analýza a komparace primární a sekundární
literatury k dané problematice, ale také syntéza těchto zdrojů, které se týkají tematiky hry,
výchovy a vzdělání.
V první části práce vycházím především z ludologické klasiky. Za klíčové
prameny inspirace, které jsou jednak původní a jednak pojímají hru celkově, považuji díla
jako Homo Ludens: o původu kultury ve hře4 od Johana Huizingy, jež obecně vnímá hru
jako zdroj či východisko veškeré lidské kultury a navazující studii Hry a lidé: maska

3
4

ARENDT, Hannah. Krize kultury: (čtyři cvičení v politickém myšlení). Praha: Mladá fronta, 1994.
HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Dauphin, 2000.
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a závrať5 od Rogera Cailloise, jež klasifikuje hry a poukazuje na možná úskalí, které
s sebou hra v moderní společnosti nese. Detailněji se zaměřím taktéž na hru
z pohledu filosofa Eugena Finka, který se zabývá popisy fenomenologického náhledu na
hru, a to na základě textů Hra jako symbol světa6 a Oáza štěstí7. V neposlední řadě se
v mnoha ohledech opírám o texty prof. Anny Hogenové, zvláště pak jejím článkem Hra
a filosofie8, který nám přináší přehled filosofických úvah týkajících se fenoménu hry,
a to se zřetelem na heideggerovské, husserlovské a patočkovské souvislosti.
V následujících částech práce, tedy v rámci druhé a třetí kapitoly, se v prvé řadě
opírám o odbornou pedagogickou a didaktickou literaturu. Zde za stěžejní vnímán
především autory učebnic obecné didaktiky, které poskytují svým čtenářům teoretické
poznání v této oblasti a vedou tak k podpoře samostatného pedagogického myšlení, které
prostupuje do základních vztahů pedagogického procesu. Zmiňme zejména Obecnou
didaktiku: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování9
od významné české pedagožky Jarmily Skalkové, která se mimo jiné stala zdrojem
informací pro mnohé navazující studie. Jako další neméně důležitý zdroj shledávám
v publikacích od odborníků na didaktiku, Vlastimila Maňáka a Josefa Švece, jejichž práce
se specializuje již na oblast výukových metod, a zvláště ocenitelné jsou pro nás jako
pedagogy jejich ucelené přehledy těchto metod, bez kterých bychom se jen s těží
orientovali a nemohli tak s nimi během svých vyučovacích hodin efektivně pracovat.
Neboť metody jako takové nikdy nepůsobí zcela izolovaně, nýbrž bývají začleněny do
edukačního procesu, skrze něhož výchova postupuje žádoucím směrem. Ve chvíli, kdy
se zabýváme přímo podněty týkající se didaktických her, lze doporučit dílo kolektivu
autorů Marie Jankovcové, Jiřího Průchy a Jiřího Koudely Aktivizující metody
v pedagogické praxi středních škol10, které i přestože bylo vydáno již dříve, je stále
v mnoha ohledech velmi aktuální a které i přestože se orientuje na střední školy, lze
v praxi aplikovat na jakémkoli stupni vzdělávání.

5

CAILLOIS, Roger. Hry a lidé: maska a závrať. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998.
FINK, Eugen. Hra jako symbol světa. Praha: Český spisovatel, 1993.
7
FINK, Eugen. Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta, 1992.
8
HOGENOVÁ, Anna. Hra a filosofie. Pedagogika. roč. LI, 4/2001 Studie.
9
SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační
formy vyučování. Praha: Grada, 2007.
10
JANKOVCOVÁ, Marie, PRŮCHA, Jiří a KOUDELA, Jiří. Aktivizující metody v pedagogické praxi
středních škol. Praha: SPN, 1989.
6
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V oblasti konkrétního příkladu simulačních her mi velmi užitečné přišly texty,
které jsou výsledkem projektu Street Law, jež se snaží hravou a interaktivní formou
přiblížit právo zejména studentům středních škol a zároveň propojit výuku práva na
středních školách s výukou práva na právnických fakultách. Zmiňme Praktického
průvodce přípravou a organizací simulovaných soudů nejen na středních školách11, ve
kterém nalezneme popis této metody a její využití při výuce občanské výchovy. Součástí
jsou materiály v podobě konkrétních případů, a to jak pro vyučující, tak i pro studenty
a nechybí ani návody, jak s nimi v hodinách efektivně pracovat. Výhodou je, že všechny
tyto materiály jsou velmi dobře dostupné taktéž v online verzi na oficiálních webových
stránkách projektu Street Law.
Vzhledem k tomu, že bylo vydáno nepřeberné množství publikací, je možné, že
někteří zájemci mohou za důležité považovat zcela jiné texty, než o které se opírá tato
diplomová práce. Úkolem předchozích řádků však nebylo podat ucelený seznam děl
pojednávajících o didaktických hrách, nýbrž poukázat na ta hlavní stěžejní díla pro tuto
práci a v případě zájmu o porozumění hrám ve vyučování taktéž na díla nadmíru
postačující co do výčtu informací.

11

URBAN, Michal et al. Moot court ve výuce práva: praktický průvodce přípravou a organizací
simulovaných soudů nejen na středních školách. Praha: Eliška Kosová, MAKE*detail ve spolupráci s
Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 2014.
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1.

Hra jako téma filosofického zkoumání
Záměrem této první kapitoly je hlouběji promýšlet otázky hry a herního světa tak,

aby došlo k plnému porozumění tohoto významného fenoménu, který je přítomným
jevem v životě každého z nás a který není pouhou formou zábavy či nevinnou dětskou
kratochvílí tak, jak by jej mohla většina z nás chápat. Nýbrž smyslem této kapitoly je
poukázat na hru ve filosofické reflexi, kde hra nevystupuje ani jako pouhý prostředek
k vyplnění volného času, ani jako způsob odreagování či jako prostředek výchovy
a vzdělání, i když o tom samozřejmě nemůžeme pochybovat a ani tato tvrzení nechceme
nikterak popírat či zlehčovat. V této kapitole však chceme pochopit hru jinak, a to
způsobem, který nám přináší pohled filosofický, jenž vnímá hru jako princip, skrze který
se ustavuje řád světa, tedy jako princip ontologický. Avšak bez určitého vymezení pojmu
hry bychom se neobešli, proto je nejprve v úvodu této kapitoly věnován prostor právě pro
definování hry.

1.1. Úvodní poznámka k pojmu hry
Hra představuje fenomén, který je velice široký a složitý, a proto jej nelze uchopit
na základě přesných a jasných definic, které se vyslovují k tomuto fenoménu
v obrovském množství, a to v řadě různých oborů. Přesto si však na tomto místě dovolím
využít jako odrazový můstek, ze kterého se budou odvíjet mé následující myšlenky
a otázky při psaní této práce, nahlédnutí do slovníků různých společenských věd, které
přistupují ke hře zcela pochopitelně svým vlastním způsobem a zkoumají ji ze svého úhlu
pohledu. I přestože je tedy hra, ať už v rámci filosofie, psychologie, pedagogiky,
sociologie, politologie apod., vykládána pokaždé tak trochu jinak, nese v sobě
charakteristiky, které jsou pokaždé i tak trochu stejné. Pro ukázku a zároveň v kontextu
této práce uvádím, jak hru pojímá slovník pedagogický, psychologický a konečně
filosofický.
Pedagogický slovník přináší definici hry, kde: „Hra je forma činnosti, která se liší
od práce i od učení. Člověk se hrou zabývá po celý život, avšak v předškolním věku má
specifické postavení – je vůdčím typem činnosti. Hra má řadu aspektů: aspekt poznávací,
procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, tvořivostní, fantazijní, sociální,
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rekreační, diagnostický, terapeutický aj.“12 Obdobně jako pedagogický slovník
i psychologický slovník porovnává hru s činnostmi jako jsou učení a práce. Podle
Velkého psychologického slovníku: „Hra je jedna ze základních lidských činností, k nimž
dále patří učení a práce, u dítěte je smyslová činnost motivována především prožitky,
u dospělých má hra závazná pravidla, cíl nikoli pragmatický, ale ve hře samé.“13 Slovník
filosofický chápe hru jinak a pojímá ji jako: „Dobrovolnou činnost, která je vykonávána
uvnitř pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle dobrovolně přijatých,
ale bezpodmínečně závazných pravidel, která má svůj cíl v sobě samé a je doprovázena
pocitem napětí, radosti a vědomím jiného bytí než je všední život.“ 14
Vzhledem k tomu, že slovníkové definice zcela nemohou postačovat k pochopení
něčeho tak obsáhlého a jen těžce uchopitelného, jako je pojem hra, pokusím se v dalších
kapitolách představit různá pojetí hry od různých autorů, zejména tzv. ludologů,
a poukázat na jejich teoretická východiska, která postupně vedla k těmto a podobným
definicím. Jak uvidíme níže, každý z autorů ke hře přistupuje svým vlastním způsobem,
každému se jeví důležitost hry v něčem jiném, a tudíž vyzdvihuje i její rozdílné aspekty.

1.2. Hra jako pramen lidské kultury
Nizozemský historik a teoretik kultury Johan Huizinga se ve svém díle Homo
ludens: o původu kultury ve hře15 zaměřuje na hru ve vztahu ke kultuře jako celku.
Nezabývá se tím, jaké místo má hra mezi ostatními jevy v kultuře, nýbrž tím, nakolik má
sama kultura charakter hry. Tímto dílem tak byla nastolena nová otázka, a to problematika
herního charakteru kultury z perspektivy kulturně antropologické.
Hra má hluboké kořeny, mnozí tvrdí, že hra je stará jako lidstvo samo, ale podle
J. Huizingy je dokonce hra tím prvotním, tedy tím, co předchází vznik lidské kultury. Hra
je tak pramenem naší kultury, avšak současně, jak autor upozorňuje již v předmluvě své
studie, překračuje hranice biologické či fyzické činnosti. 16 Huizinga zahrnuje do hry už
hru zvířat, ale i zde poukazuje na to, že hra je více než ryze fyziologickým jevem nebo
psychickou reakcí. Svým pojetím hry tak v podstatě odmítá pouhé fyziologické
12
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a psychologické teorie vzniku hry. Tento fakt je odůvodněn tím, že hra má totiž smysl
sama o sobě a každá hra něco znamená, neboť slovy Huizingy: „Hra je funkce, která má
smysl. Ve hře „hraje“ s sebou něco, co překračuje bezprostřední pud sebezáchovy a vnáší
do životní činnosti smysl.“17

1.2.1. Základní znaky her
Huizinga usiluje též o to vysledovat nejdůležitější vlastnosti hry, na jejichž
základech provede její samotnou definici. Prvním základním znakem hry je svoboda,
neboť jak uvádí „každá hra je nejdříve, a především svobodným jednáním, hra na rozkaz
přestává být hrou…“.18 Toto svobodné jednání je vedeno snahou po vítězství i radostí
z úspěchu, ale zároveň v sobě nutně nese riziko spojené s prohrou. Již F. Nietzsche,
předchůdce ludologů, metaforicky hovoří o hrajícím si dítěti, velkém symbolu pais
paizon, jenž je vyjádřením nejvyšší podoby lidského ducha, a tedy jednou z podob
přehodnocení všech hodnot. Tvrdí, že pouze ten, kdo si ještě dokáže hrát a zároveň zůstat
sám sebou, je schopen svobody.19
Druhým charakteristickým znakem je pochopení hry jako opaku obyčejného
života, neboť „hra není obyčejný nebo vlastní život, spíše je vystoupením z takového
života do dočasné sféry aktivity s vlastní tendencí...“.20 Svět hry nám přináší
„skutečnosti“, které obvykle považujeme za nemožné a v kontextu naší reality se tak často
chováme nelogickým způsobem. Ale v podstatě jen díky tomu si můžeme naplno hrát
a ten, kdo nechce nebo nedokáže vstoupit do onoho tajuplného světa hry, nemůže hru
nikdy zcela pochopit, natož plně prožít.
Třetím neméně důležitým znakem hry je její uzavřenost a ohraničenost, jelikož
„hra se odehrává uvnitř určitých časových a prostorových hranic, má svůj průběh a smysl
v sobě samé…“.21 Každá hra je tedy činností, která se odehraje a skončí. Lze ji opakovat,
přerušit i začít znovu od počátku. Zároveň však svět hry, jenž může být vymezen oponou,
čárou, zvonkem nebo píšťalkou, musí být podroben pravidlům, která určují, co platí

17

Tamtéž, s. 9-10.
Tamtéž, s. 17.
19
PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál,
2010, s. 204.
20
HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Dauphin, 2000, s. 18.
21
Tamtéž, s. 18.
18

14

uvnitř „dočasného“ světa, který byl vyčleněn právě hrou. To ony určují, co je ve hře
dovoleno a co zakázáno. Bez pravidel by hra upadala a v souvislosti s tím tak musíme
konstatovat, že skutečná lidská svoboda je vždy omezená.22
Hra je dále nejen prostorem pravidel, ale má také svůj řád. Hra je přímo tímto
řádem, skrze kterým je vnášena do běžného života jakási „dokonalost“.23
Avšak výše vyjmenované vlastnosti se týkají čistě formálních znaků, nikoli
obsahu her. Nutno podotknout, že v průběhu práce se k nim v mnohém budeme navracet
a na některých místech jej budeme detailněji probírat.
Velmi důležitou otázkou k zamyšlení, kterou Huizinga otevírá, je také
problematika vážnosti či nevážnosti ve hře. Zde se vynořují otázky typu: Můžeme
vážnost/nevážnost pojímat jako další charakteristický znak hry? Jsou hra a vážnost
absolutními protiklady či nikoliv? Jak je to s autentičností a hrou na něco, resp. simulací,
když hra, jak se dočteme následně, dokáže člověka určitým způsobem pohltit?
Je očividné, že dítě si hraje s veškerou vážností a uvědomuje si, že si hraje,
obdobně sportovec hraje se zaujatou vážností a také si je vědom toho, že hraje, herec
splývá se svou rolí, a uvědomuje si, že hraje, houslista prožívá naprosté vzrušení a přeci
ví, že jeho činnost je hrou. Přesto však může dojít k tomu, a tak o tom vypovídá
i Huizinga, že aktéři hry jsou natolik zaujati svou hrou, že si nejsou vědomi toho, že se
hry účastní. „Člověk se může oddat hře celou bytostí. Vědomí, že jde jenom o hru, může
být úplně zatlačena do pozadí. Radost, která je neodlučitelně spjata s hrou, se proměňuje
nejen v napětí, nýbrž i v povznesení. Nálada hry má dva póly: nevázanost a uchvácení.“24
Hra může být tedy vážná, i když svým průběhem k vážnosti přímo nemíří. Hra je
též vážná v tom, že hráče dokáže naprosto strhnout, tito hráči hrou žijí, ale musí těmi
hráči zůstat. Přiznejme si, kdo z nás neslyšel větu podobné této: „Tohle není hra, tady už
jde o život.“ Chceme tím ale říci, že hra je jen tak? Že ve hře skutečně o nic nejde na
rozdíl od reálného života? Přemýšlet o tom pouze tímto způsobem, by byl omyl. Přeci,
kdo nehraje s vážností, zaujetím a plným nasazením, může velmi snadno celou hru zkazit
a často ji i zkazí. Avšak jak uvádí J. Sokol určitý rozdíl tu přeci jen nalezneme, neboť:
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„Herec, který zemřel na jevišti, může zítra klidně umřít znovu. Člověk, který prohrál
v šachu, nepadne do zajetí vítězného soupeře jako neúspěšný vojevůdce, ale vymění si
barvy a začne novou partii.“25 Divadlo, sport, hudební hra a další mají svůj vlastní svět,
do kterého je nám umožněno alespoň na chvíli vstoupit ať už v roli hráčů, posluchačů či
diváků a díky kterému se můžeme oprostit od každodenního dění a reality.
Na závěr této podkapitoly snad pouze dodejme, že Huizinga dokázal mistrovským
způsobem vystihnout a analyzovat vlastnosti hry a zároveň poukázat na nepostradatelnou
roli hry v rámci rozvoje naší civilizace. Jeho myšlenkami byl také proslaven koncept
hrajícího si člověka (homo ludens), který staví Huizinga na roveň člověku
tvořícího/pracujícího (homo faber).

1.2.2. Typologie her
Nyní, když jsme vymezili pojem hry a projednali její základní znaky, můžeme
přejít k typologii her. Zde se pokusíme předložit rozdělení herních principů, a to na
základě elementárních psychologických postojů, kterými jsou hry ovládány. Vycházet
budeme především z díla Hry a lidé: maska a závrať26 od francouzského sociologa
a antropologa Rogera Cailloise, který je taktéž vedle Johanna Huizingy představitelem
ludologických teorií.
O generaci mladší Roger Caillois v mnohém navazuje na myšlenky J. Huizingy,
ale v mnohém také přistupuje k jeho dílu s kritičností a polemikou. Caillois ocenil
Huizingovu analýzu základních vlastností her a také to, že poukázal na jejich důležitou
roli v rámci samotného rozvoje civilizace. Rovněž ocenil, že Huizinga dokázal odkrýt hru
i v místech, kde by její přítomnost nikdo nehledal. Avšak na straně druhé jej obvinil, že
nedostatečně popsal a klasifikoval hry samotné. Další výhradu spatřoval zejména v tom,
že vyloučil z pojetí her sázky a hry hazardní, kde působí vzájemný vztah mezi náhodou
a ziskem a které v jeho díle téměř nefigurují.27
U R. Cailloise umlkají otázky po smyslu hry jako takové, jež jsou nahrazeny spíše
konstatováním a porovnáváním konkrétních příkladů. Nacházíme zde snahu více
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popisovat, členit a klasifikovat, oproti nastolování problémových otázek, tak jako tomu
bude např. v myšlení E. Finka (viz. níže). Proto je také jeho dílo významné především
pro oblast sociologie a psychologie.
R. Cailloise tedy rozděluje hry na čtyři základní kategorie, a to podle vnitřního
dynamického principu, který v nich převažuje. Hovoří o principu soutěže, náhody,
chování „jako by“ a v neposlední řadě závrati a v souladu s tím tyto kategorie nazývá
řeckými a latinskými pojmy Agon, Alea, Mimikry a Ilinx.28 Uvádí, že kritéria této
klasifikace tvoří: herní pomůcky, počet hráčů a atmosféra hry, dále vlastnost, kterou je
při hře třeba projevit a konečně herní prostor, kde se hráči podrobují zkoušce.29 Tím však
jejich dělení nekončí, neboť tyto kategorie jsou dále obohaceny o aspekt paidia a ludus,
jímž se hry třídí podle organizovanosti či propracovanosti. Na jednom pólu hry panuje
improvizace, fantazie a nespoutaná hravost (paidia), na opačné pólu konvencemi
spoutaná hra, která má jasný řád (ludus). 30 Tato typologie her je základním Cailloisovým
schématem práce, v němž se celé jeho zkoumání hry pohybuje. Důležité je však vědomí,
že tyto hry jsou různými způsoby propojeny a žádná z nich se povětšinou neobjevuje
v její čisté formě.
Vzhledem k tomu, že tato práce má směřovat k uplatnění simulačních her ve
školním prostředí, bude v této části nejvíce prostoru věnováno třetímu hernímu principu,
kterým je chování „jako by“, tj. typ hry zvané mimikry, neboť simulace, popř. inscenace
má k této hře nejblíže. O ostatních principech bude zmíněno spíše okrajově.
Agón
Agonální typ hry (z řec. agon, „boj, zápas“) představuje hru, která je založena na
principu soutěže, to znamená, že projevem této hry je nevyhnutelně boj či zápas.
Zásadním smyslem je uspokojit touhu po vítězství a dosáhnout tedy co nejlepšího
výkonu. Zvítězit může jen ten nejrychlejší, nejsilnější, nejvytrvalejší, nejpřipravenější
apod. Proto také základním předpokladem takovéto hry je náležitý trénink, soustředěnost,
výdrž, kázeň, úsilí, a především vůle zvítězit. V tomto typu hry jde o to, spolehnout se
sám na sebe, na své schopnosti a plně jich využít. Nezbytnou součástí jsou poté rovné
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šance pro všechny zúčastněné hráče, které představují „pojistku“ pro nepopíratelnou
hodnotu výhry nad stejně zdatným protihráčem.31
Mezi agonální hry patří všechna sportovní utkání, uveďme např. míčové hry,
běžecké a dostihové závody všeho druhu, golf, box, šerm. Zařadit bychom do této
kategorie mohli taktéž dámu, šachy, kulečník a další.
Alea
Dalším typem jsou hry aletorické (z lat. alea, „kostky“), v nichž ústředním
motivem je osud, štěstí či náhoda. Jsou to tedy hry, které stojí podle Cailloise v naprostém
protikladu k hrám agonálním, neboť výsledek hry nikdy nezáleží na samotném hráči.
V tomto případě jde o výhru, která je vybojovaná přímo nad osudem, jenž může být
k hráči příznivý, v případě opačném také nepříznivý. Další odlišnost je vnímána v tom,
že účastník hry je pasivním hráčem a není po něm vyžadována píle, talent ani inteligence,
dokonce se vzdává své vlastní vůle a je zcela oddán tomu, jak výsledek hry dopadne.
Hráči, a to nejen v této hře, vždy riskují a riziko zde hraje svou roli.32 Např. A. Hogenová
upozorňuje, že každý agon v sobě obsahuje nahodilost, resp. aleu, neboť, jak píše: „Každý
sportovec riskuje, otvírá se dialektice smrti a lásky.“33
Příkladem aletorických her v jejich čisté formě jsou hry se štěstím, např. hry
v kostky, karty, loterie, ruleta aj. V podstatě sem patří všechny typy hazardních her,
kterým Huizinga, jak již bylo zmíněno výše, nevěnuje pozornost, a i z toho důvodu je
R. Caillois uvádí mezi čtyři základní kategorie her.
Mimikry
Třetím typem jsou tzv. mimikry spojené se změnou identity či maskováním. V této
hře jde o uspokojení touhy stát se někým nebo něčím jiným, než kým doopravdy jsme,
a tím si vytvářet fiktivní svět. Zásadní je vžít se do role, kterou hrajeme, cítit se jinak, ale
zároveň vědět, že jsem to stále já. Právě v tomto momentu můžeme vnímat mimikry jako
hru, která má dvě tváře. Co tím ale myslíme? Jednou z jejich tváří je ona vážnost, bez
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které by hra nebyla hrou správnou a pod druhou tváří se skrývá naše vědomí, že se jedná
o činnost, která je jen „jako by“, o činnost, která je jen hrou a ničím víc.
Mezi hry typu mimikry patří nejen karnevaly, divadelní a filmová představení
nebo jakékoli jiné dramatické interpretace, ale do této kategorie spadají v podstatě
všechna hraní na něco. Je více než jasné, že počátky tohoto chování nalezneme již v útlém
věku, kdy děti napodobují svět, který vidí okolo sebe, zejména pak své rodiče. Tak např.
holčičky si hrají na maminky, starají se o panenky, vaří, kdežto chlapci touží být policisty,
vojáčky. Napodobují tělem i různými zvuky autíčko, letadlo, vláček, motorku apod.
Mimikry vykazují všechny znaky hry od svobodné činnosti, přes eliminaci reality
až po vymezený prostor a čas, nýbrž s pravidly, podle Cailloise, je to u této hry poněkud
jinak. S tímto principem je totiž spjata vynalézavost, fantazie a ta přeci nemůže být
spoutána striktními pravidly, jako tomu je třeba u agónu.34 Avšak zde bychom mohli
namítat, že tento moment neplatí stoprocentně. Příkladem, kde konvence hrají svou
důležitou roli, je právě hra v podobě divadelního představení nebo hra simulační, která
bývá využívána pedagogy jako jedna z aktivizačních metod výuky, pokud by ovšem nešlo
o „nařízenou“ improvizaci.
O jistých vnitřních souvislostech s hrou agonální ale není pochyb. Cailloise hovoří
o velkých sportovních událostech, jakými jsou fotbalové zápasy, cyklistické či jiné
závody, turnaje v boxu aj., která jsou určitým představením či divadlem svého druhu.
Jsou to „dramata“, ve kterých nechybí masky v podobě např. oblékání si různých dresů,
zahájení, slavnostní nástupy, průběh a adekvátní liturgie.35 Z hlediska publika je taktéž
uplatňován princip mimikry, neboť: „Už samotná identifikace se závodníkem vytváří
moment mimikry příbuzný tomu, kdy se čtenář vžívá do hrdiny románu, divák do hrdiny
filmu.“36 Ve snaze pomoci závodníkům, kterým fandíme, se jej, jako diváci, snažíme
mimikou a pohyby napodobovat v jejich chování, aby dosáhli co nejlepších výkonů apod.
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Ilinx
Poslední typ hry je nazýván slovem ilinx (z řec. „vodní vír“) nebo vertigo (z lat.
„vír“), který je charakterizován „slastným“ pocitem závratě. V těchto hrách jde
především o to, aby účastníci hry zcela podlehli určité křeči, transu nebo omámení, které
dokáží velmi rychlým způsobem vytlačit realitu. Jde o celkový pocit, o prožitek
tělesnosti, o touhu porušit stabilitu svého těla i duše.37
Typickým příkladem takových her, jsou všechny zážitky přinášející tento pocit
závratě. Jedná se zejména o hry, jež jsou spjaty s určitými mechanickými prostředky, jako
je zhoupnutí se na houpačce, rychlá jízda na horské dráze, v autě či na motorce, točení se
na kolotoči, sklouznutí po tobogánu, bungee jumping a mnoho dalších aktivit, které jsou
v dnešní společnosti všem dobře známé a velice vyhledávané i za cenu nemalých investic.
Svod hry
Ovšem podle Cailloise všechny výše vyjmenované skupiny her v sobě obsahují
svou zvrácenou neboli destruktivní podobu, která je spojována s „nákazou“ reálného
světa, s životním způsobem moderního člověka. Hra jako taková se nezvrhává sama, ale
spíše bloudí, ubírá se jiným směrem. Nebezpečí svodu hry a jejich principů se projevuje
zejména tím, že dochází k opouštění herních pravidel, která se vyznačují tím, že jsou vždy
tolik křehká a tolik nejistá.
Tak např. u agonálního typu hry je člověk schopen proměnit soutěžení, závod či
zápas do podoby násilí a brutality nebo do touhy ovládnout jeden druhého. Dále
aletorický typ hry se může přeměnit v hazard a pověrčivost, neboť jedním z rysů hry je
bezpochyby dobrodružnost s možným prvkem zisku, proto jsou přitažlivá kasina, karetní
hry atd., pro které je typické riskování. V případě principu mimiker může snadno dojít
k odcizení sebe sama, ke lžím a předstírání. Hry jako ilinx neboli vertigo se mohou
zvrhnout do drogových a opileckých euforií, které mohou vést až k vytvoření návyku
či závislosti. V tomto případě již nestačí pouhá fyzická závrať, jež dokáže, obdobně jako
opilecká nálada, vést k rozrušení koordinaci pohybů, k osvobození z tíživých chvil
reálného života či vzpomínek, na které se jen těžko zapomíná.38

37
38

Tamtéž, s. 44-48.
Tamtéž, s. 63-73.

20

A právě v popisu vlastností a hrozeb, která vyvolávají negativní stránky hry,
a které mohou vést k její naprosté zkáze, je Cailloisovo dílo zcela originální a velmi
podnětné.

1.3. Hra, celek a svět
Hluboce filosofickým, až téměř metafyzickým způsobem se hrou zabývá Eugen
Fink, žák Edmunda Husserla a Martina Heideggera, pro něhož se hra stala v kosmickém
kontextu symbolem světa a rovněž prostředkem definující postavení člověka v univerzu.
Fink ve svých filosofických úvahách vychází z principů fenomenologie, tak jak jej vytyčil
E. Husserl, ale vrací se též k filosofii předsokratovské, k mýtu, rituálu a původní posvátné
zkušenosti. V mytologizaci hry se Fink navrací až k Herakleitovi. Kriticky se staví proti
Platónovi i Aristotelovi a jejich pojetí hry (též umění) jako mimesis (nápodoby,
kopírování) poukazující na „neskutečnost“, jež náleží ke každé hře. Fink naopak lidskou
hru chápe jako zpodobení bytí, která je samostatnou „skutečností“ a místem, ve kterém
uprostřed našeho konečného bytí prosvítá celek. Hra, pokud něco napodobuje, tak je to
světskost jako skutečná neskutečnost s její pomíjivou věčností.39
Na tomto místě bychom se však měli pozastavit a pokusit se hlouběji pochopit
fenomén hry jakožto ontologického principu z pohledu Herakleita. Na povrch vyvstává
nejprve myšlenka o tom, co představuje Herakleitův oheň jako základ světa z pozice hry,
která bývá často v těchto souvislostech opomíjena a nedoceněna. Herakleitos ve svých
Zlomcích přichází s metaforou světa jako: „Hrajícího si chlapce sunoucí kaménky ve hře
– chlapecké království.“40 Hra byla pro Herakleita tím, co zakládá celý Kosmos (v řečtině
řád).41 Obrazem hry je onen živoucí oheň, ke kterému se bozi i lidé stále vztahují, oheň,
udržující svět ve svém vznikání zanikáním, odkrývání zakrýváním. Je to právě ona
protikladnost, jež udržuje Kosmos (světový řád) pohromadě, proto pro Herakleita
představuje oheň arché, pralátku či počátek. Tento základní princip je nazýván slovem
fysis. V Herakleitovské podobě tedy fysis jako růst, rašení či životní pohyb je vlastně
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hrou, která je podstatou světa či kosmu.42 Znamená to, že to nejpůvodnější tvoření má
charakter hry. Proto také pro něho byla hra daleko důležitější než sama vláda, neboť jak
uvádí filosof Diogenes, když Efesané přišli žádat Herakleita o správu obce, nacházel se
tou dobou v Artemidině svatyni, kde „hrál s dětmi v kostky“.43
Významu hry v perspektivě světa věnoval Fink celou obsáhlou studii.44 Co však
pro Finka znamená svět, kosmos, dění, jehož je člověk součástí? Svět či celek světa
v pojetí Finka nemá okraje (margo), proto nemůže být chápán jako předmět či objekt,
který leží před námi a na který je možno libovolně ukázat. Nemůžeme jej učinit ani
předmětem vědecké metody zkoumání a nemůžeme vůči němu stanout tak, jako stojíme
před běžnými věcmi. Jak jej tedy můžeme poznat, když se s ním nikdy nesetkáme? Právě
tyto celky bez marga se dají vyvolávat pouze tázáním. Jedině bytostnými otázkami může
být takový celek zpřítomněn. A. Hogenová k tomu dodává: „Posloucháme-li hudbu stává
se, že na nás působí tak, že si vytváříme naprosto přirozeně a nenásilně asociace, jimiž
se vylaďujeme se světem, se svým vlastním životem. Hudba nám vlastně klade otázky,
setrváním v tomto tázání se zpřítomňují dávno zapomenuté kontexty platností, v nichž se
odvíjel náš život. Takto působí hra, vylaďuje nás na kontexty, které dávno zapadly.“45
Vztah člověka ke světu je onou hrou, která zahrnuje a ovládá všechny věci a zároveň je
tím, co charakterizuje jeho postavení ve světě. Hrou je v podstatě míněno lidské
zakoušení světa. Je něčím víc než jen chováním, konáním a působením, svůj účel má
sama v sobě.
Hra je spjata s přesahem a má transcendující charakter. Umožňuje totiž otevírat
přístup k těmto nepředmětným celkům, celkům bez hranic a okrajů, ve finkovské řeči
otevírat přístup k horizontům. Ve hře přeci člověk nepobývá uvnitř svého nitra, v sobě
samém, nýbrž vystupuje ze sebe a naznačuje celek světa v jeho autenticitě. Zakouší
smysluplnost světa, svobodu, jednotu jsoucího. Slovy Finka: Lidská hra má světový
význam, kosmickou transparenci

–

je v našem konečném pobývání

jednou

z nejzřetelnějších podob ukazujících se ke světu…. Při hře člověk v kosmickém gestu
vystupuje ekstaticky ze sebe a názorným způsobem naznačuje celek světa.“46 Splynutí
42
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s celkem se děje jen prostřednictvím bytostných otázek, jež jsou základem hry. A právě
v tomto momentu spočívá z hlediska fenomenologického zásadní význam, resp. smysl
hry.
Fink není jediným z ludologů, který spatřuje ve hře určitý přesah, taktéž např.
Huizinga hovoří o duchovním rázu hry. „Ve hře nutně poznáváme ducha. Neboť hra není
hmota, ať už je její podstata v čemkoli“.47 Existence hry je podle něho možná
a myslitelná, jen tím, že do reálného světa proniká duch, který porušuje jeho absolutní
determinovanost.

1.4. Hra a lidské já
Pro Finka tedy není hra okrajovým a už vůbec ne náhodným jevem v životě
člověka, ba naopak. Hra je fenoménem lidské existence. Prostupuje člověka od mládí až
ke stáří, neboť v mládí je hra uvedením člověka do života a ve staří mu naopak hra
vzpomínek přináší opakování toho jedinečného, co kdysi v plné síle prožil. Slovy
E. Finka: „Hra náleží svou podstatou ke stavu bytí lidského pobytu, je to základní
existencionální fenomén. Jistě není jediným takovým fenoménem, avšak přece jen je
fenoménem vlastním a svébytným, jenž nemůže být odvozen z jiných životních jevů.48
Vedle existenciálů jako je zrození, láska, práce, boj a smrt, staví Fink také hru, která se
však od ostatních fenoménů odlišuje jednak tím, že není spjata společným úsilím
k dosažení konečného cíle a zároveň tím, že stojí proti nim, aby je přijala do sebe. Fink
totiž tvrdí: „Hrajeme vážnost, hrajeme opravdovost, hrajeme skutečnost, hrajeme práci
a boj, hrajeme lásku a smrt. A dokonce hrajeme ještě hru.“49
Hra je tedy nezbytností lidské existence a náleží tak k samé podstatě člověka. Jak
ale dokážeme, že hra je onou nepostradatelnou součástí našich životů? Tento moment
nám bude ozřejměn jedině při představě, že by hra „neexistovala“, byla zapovězena jako
celek, chyběla nám. Otázkou tedy je, jaká by poté byla realita bez hry? Při této představě,
by pravděpodobně byl člověk ve své existenci daleko chudší. Nejsnadněji si to lze
představit na období dětství, které by bylo bez hry zejména strohé, vážné, ochuzené
o kreativitu a její rozvoj, ovšem to samé platí i pro dospělost a stáří. Lidé v „bezherném“
47
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světě by nikdy nepoznali uvolněnost ve chvílích potřebných a postrádali by možnost
zábavy. Co hůře tato nezbytnost by se projevila v tom, co je pro člověka velmi podstatné
a tím je ona tvořivost, ve které spočívá jeden z významných aspektů hry. Hra přináší do
života mnoho významných podnětů, neboť hra učí, dotváří, doplňuje, ale také soustřeďuje
k věcem, osvobozuje, ba co víc přeměňuje okamžiky každodenní v posvátné
a slavnostní.50 Jsou to právě ony svátky, slavení slavností, které vedou k usebrání či
shromáždění celku oproti každodennosti, která má charakter pouze částečný. Ovšem
nejde o shromáždění ve smyslu bytí pospolu jako takové, ale slovy H. G. Gadamera jde
o „intenci, která všechny sjednocuje a brání roztříštěnosti do jednotlivých rozhovorů
nebo vydělení se zážitkem v osamělosti“51.
Hra tak představuje způsob člověka, jak zakoušet svět v rámci všech jeho stránek
– zkušenostní i symbolické, profánní i posvátné.52 V momentě, kdy zakoušíme onu
hravost hry, zakoušíme zároveň něco víc, něco, co by M. Heidegger označil výrazem
Lichtung, tedy jakýmsi světlem, respektive světlinou. Zajímavé na tom všem je, že svět
se stává lehčí, ale fakticky se nemění. Fakticita světa nás pohlcuje, proto je tolik potřebné
zakusit i nezávaznost prostřednictvím hry, ve které promlouvá ona hluboká zkušenost
ontologické svobody.
Hra je klíčem, který nám umožňuje otevírat sebe sama a jak již bylo zmíněno výše,
ve hře člověk dokonce transcenduje sebe sama. Avšak co je míněno onou transcendencí
sebe sama? Zejména to, že ve hře člověk překračuje své meze a vytyčené hranice. Hráč
je přímo vyveden za hranice své subjektivity a vůle, která mu ukazuje na nekonečnou
realitu, jež ho přesahuje. Hra tedy prolamuje karteziánské pojetí světa, subjekt-objektivní
figuru. A právě tato skutečnost, jak později uvidíme níže, je natolik důležitá
i v souvislostech týkajících se hry, výchovy a vzdělání.
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1.5. Hra a čas
Obecně řečeno čas v průběhu našeho života můžeme prožívat velmi hlubokým
způsobem, pak nám čas ubíhá rychle, aniž bychom věděli, jak je to vůbec možné. Anebo
jej můžeme prožívat jako něco, co nemá konce, což se děje, pokud prožíváme události,
které nám nejsou milé, pokud řešíme problémy, kterým se chceme vyhnout, jsou nám
nepříjemné apod. Toto prožívání času je bezpochyby všem důvěrně známé. Ale, jak je to
s časem ve hře? V bytostné hře, která je symbolem celku světa, o čemž vypovídala
předchozí kapitola? Má snad hra svou vlastní časovost?
Z pohledu fenomenologického je ve hře obsažena časovost, která není číslem
pohybu, tak jak jej definuje Aristoteles, jehož pojetí času nás vede stále do budoucnosti
a minulost nechává za sebou. Nýbrž s hrou je spojena časovost, jejíž podstatná minulost
proniká do naší budoucnosti.53 Tento moment je základem temporality (praesence),
o které hovoří M. Heidegger. Temporalita totiž nikdy není aktuální přítomností,
vnímáním toho, co je teď dané, ale je především vnímáním neaktuálně daného, tedy tím,
co nazýváme celkem, kontextem či horizontem.54
Hra je tak obdivuhodným fenoménem, ve kterém člověk zakouší různé podoby
toho, co je čas, čas v prolnutí všech svých dimenzí. V přítomnosti je možné se skrze hru
setkat s tím, co je minulé a zároveň s tím, co je budoucí. Hra nám tak např. umožňuje
zakoušet i hlubokou přítomnost těch, kteří tu již s námi nejsou a zároveň těch, kteří se
ještě nenarodili. V tom tkví její veliké tajemství, v tom totiž tkví samotné setkání
s momentem hry.
V souvislostech se znaky hry jsme již hovořili o její uzavřenosti a ohraničitelnosti,
tedy o tom, že hra má svůj vlastní prostor, prostor významnosti a porozumění,
jedinečnosti a svobody, ale také vlastní čas, který doslova pohlcuje ty, jež si hrají. Ale jak
je to s onou „pohlceností“? Můžeme být hrou pohlceni opravdu zcela úplně nebo snad
pouze částečně? Zde je nutno odpovědět, že jsme neustále „mezi“. Co tím ale myslíme,
že jsme „mezi“? Máme tím na mysli to, že oscilujeme mezi realitou a hrou, neboť pokud
by nás hra pohltila úplně, v tom momentu by přestala být hrou.
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Hra přímo vyvazuje člověka z časových i prostorových souvislostí, jako by se svět
hry vznášel nad světem běžným, a přitom by byl tímtéž. Výsadou člověka je, že se může
pohybovat mezi těmito světy. V běžném světe je smyslem dělat to, co musíme, ale ve
světě herním tomu tak není. Ve hře přeci vždy volíme, čím chceme být a vždy můžeme
začít znovu, můžeme v ní prožívat zopakování si znovu ztracených možností i okamžiků.
Díky hře jsme osvobozováni od shonu každodenní reality, od rozhodování
a zodpovědnosti a také zároveň od neustálého odkazu na naši budoucnost. Zde tedy nutně
hra stojí v naprostém protikladu k ostatnímu lidskému konání, jako je např. práce, neboť
účel hry či její cíl je obsažen v sobě samé. Hra tedy člověka svým způsobem obdarovává
přítomností, jež má uklidňující charakter a soběstačný smysl, umožňuje mu prožívat to,
co je „teď“. Proto se také podle Finka podobá oáze štěstí v pustině našeho ostatního
pachtění za štěstím.55
Ale přeci není to tak, že když jsme účastni na hře, „spotřebováváme“56 taktéž
reálný prostor a reálný čas? Pak by tedy nutně existovala propojenost světa hry a světa
skutečného. Při hlubším zamyšlení je východiskem takového propojení ona zkušenost ze
hry, kterou si můžeme vzít s sebou zpět do reálného života. Jde v podstatě o zakoušení
jinakosti smyslu hry a zároveň jejím uchování.

1.6. Hra, výchova a vzdělávání
Stěžejním záměrem této poslední podkapitoly je promýšlení otázky, která byla
vyřčena již v samém úvodu této práce, a to jaké místo může hra zaujímat v dimenzi
výchovy a vzdělání. To nás jako pedagogy staví před nelehkou cestu, o které je nutno
přemýšlet, pokud chceme poukázat na to, že hra ve výchově a vzdělání má svou
nepostradatelnou roli, neboť rozpačitost kolem hry ve výuce žáků stále přetrvává, a ne
vždy je správně pochopena ona významovost tohoto fenoménu, respektive zdůvodnění,
proč tomu tak je.
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Jak tedy propojit námi, tak často používá, a přitom pouze zdánlivě jasná slova,
kterými jsou hra a výchova, popřípadě hra a vzdělání? Co je společným těžištěm těchto
pojmů? Jaká je využitelnost hry ve výchově a vzdělání?
Na chvíli se zde zastavme a zamysleme se vůbec nad tím, co si pod těmito pojmy
představit, respektive jak chápat onu výchovu či vzdělání z hlediska filosofického, jaký
je tedy jejich výměr. Dodejme však, že se bude jednat o velmi stručný nástin bez odboček,
a tudíž není v našich silách postihnout tento problém v jeho celistvosti.
Co pro nás tedy v dnešním slova smyslu znamená výchova? Jak ji z pohledu
současného člověka vnímáme? Podle pedagogického úzu je výchova působením jednoho
člověka na druhého, z čehož vyplývá fakt, že výchova je vychováváním a největší
důležitost je přikládána na činnost vychovatele či učitele, který usiluje o dosažení předem
stanovených cílů.57 Avšak neopomenula naše doba něco? Má to takto být? Je správné
chápat ji jen tímto způsobem? Nestává se poté žák pouhým objektem, respektive
předmětem výchovy, na něhož je záměrně působeno vychovatelem či učitelem jako
subjektem? Neznehodnotila se tak výchova a vzdělání na pouhý nástroj, kterým jsou
předávány vědomosti, dovednosti, návyky jen proto, aby žák nebo student správně
fungoval v rámci společnosti a byl tak připraven pro potřeby svého budoucího povolání?
Nestala se tak výchova a vzdělání pouhými záležitostmi, které jsou ryze pragmatické
nesledující žádný jiný cíl?
Vnímáme-li však výchovu očima starých Řeků zpodobňujeme ji s řeckým slovem
paideia, které je zcela odlišné od novověkého karteziánského způsobu pojetí výchovy.
Jak dále uvidíme, smysl tohoto pojmu má daleko hlubší rozměr a je více nežli předáváním
hotových poznatků a uschopňováním žáků pro potřeby každodenních daností. Výchovou
je míněno totiž to, co nazýváme epimeleia peri tés psychés neboli péčí o duši. Paideia je
v tomto smyslu pohybem, ale nikoli pouze pohybem z jeskyně stínů do světa idejí,
z temnoty nevědomostí do světla pravdy, tak jak se to povětšinou jednoduše vykládá, ale
je zejména pohybem uvnitř člověka samého. Výstižně jej vyjadřuje onen platónský termín
metanoia, který lze chápat jako obrácení či procitnutí duše.58
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Paideia tak není vštěpováním vědomostí, dovedností a návyků do ještě zcela
neprobuzené a nevědomé duše, ale je radikálním obratem toho porozumění, které má své
sídlo právě v duši. Paideia není ani vztahem mezi lidmi, respektive vztahem mezi
vzdělanějším k méně vzdělanějšímu, silnějšího k slabšímu, staršího k mladšímu,
zdatnějšího k méně zdatnému, a vůbec není vztahem mezi autoritou a podřízeným, tedy
vychovatelem a chovancem.59 Paideia je totiž něčím, co má svou podstatu v povaze
samotného lidského bytí a v tom je naprosto odlišná od výchovy současné či moderní,
kde slovy R. Palouše: „někdo formuje někoho“60. Fenomén hry jde v tomto ohledu za
hranice našeho paradigmatu, který je založen na subjektivitě a vůli.
Výchova je též techné tes periagoges neboli technika vedení či přivedení člověka
k tomu, kým doopravdy je.61 Jak ale pochopit ono techné, které v nás asociuje termín
pouhé techniky? Antické techné je něčím víc, něčím, co není obyčejnou činností,
dovedností, zručností, ale je především rozuměním, vědoucím vyznáním, mistrovstvím
v kontextu této práce vychovatele ve vychovatelství, vyučujícího ve vyučování. Je také
událostí, ve které dochází k vytržení ze všednosti se všemi svými obstarávkami,
k odhalování zakrytého a pravdy ve smyslu alétheia neboli ne-skrytosti.62 Otázkou však
je, jak výše vyjmenované pojmy souvisí s hrou jako takovou? Odpověď lze nalézt v tom,
že hra a mimesis, tj. nápodoba jsou podle Platóna a Aristotela přítomny v onom techné,
jsou v ní přímo obsaženy. Techné a hra jsou pak zejména kreativními záležitostmi, jež
poukazují na onu neskrytost. Techné a hra tak odkrývají to skryté, tedy to, čemu říkáme
pravda v podobě alétheia, která umožňuje setkání s tím, co není zřetelné, měřitelné,
vykazatelné apod. Tento moment hraje ve výchově a vzdělání zvlášť důležitou roli, neboť
pokud chceme své žáky vést k něčemu víc než pouze k tomu, co je již dávno rozhodnuto,
že bude nalezeno, je nutné jej učit nikoli pravdě, které rozumíme jako orthotes neboli
správnosti, nýbrž pravdě jako ne-skrytosti. 63
S hrou ve výchově a vzdělání je spjato také tzv. naladění na onu hru, které se velmi
úzce dotýká herního světa, jenž je vytvořen ve školním prostředí. Neboť jen pokud je
navozena nálada pro danou věc, může smysluplně docházet k předávání důležitých
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kontextů a souvislostí. V naladěnosti je tak skryto ono porozumění. Z toho plyne, že
učiteli nikdy nemůže postačovat dokonalá znalost vyučujícího předmětu, pokud nedokáže
své žáky/studenty „naladit“ na to podstatné, co jim chce říci či předati. 64 Úkolem učitele
je tedy „otvírat“ své svěřence pro daný problém, vést jej k podstatě, k čemuž nám může
pomoci právě hra v její naladěnosti. Vždyť i slovy M. Heideggera má nálada
v ontologickém pojetí odemykající charakter.65 Neměli bychom ustrnout na pouhém
ontickém vysvětlování, které se potácí jen v povrchních popisech. Jak však k takovému
naladění dojdeme? Ladění představuje formu rozhovoru, dialogu. Je vyvoláváno něčím,
co stojí mimo nás a tím jsou otázky, které přicházejí zvenčí. Jak již bylo řečeno výše,
tázání je pak smyslem hry.
Stejně jako kvalita života potřebuje určitou tvořivost a přesažnost, aby věci
každodenní nezapadly do rutinních pout, ne jinak je tomu u procesů, kterými jsou
výchova a vzdělání, kde prostřednictvím hry ve smyslu techné je umožněno žákům či
studentům zakoušet již několikrát zmiňovanou transcendenci a z ní plynoucí zkušenost
svobody a jinakosti. K čemu je to ale dobré či užitečné? K čemu potřebujeme zejména
jako učitelé občanské výchovy, ale také jiných předmětů, pracovat s pojmy
transcendence, svobody či jinakosti? Podstata je viděna v tom, že zkušenost
transcendence nám umožňuje zažít distanci od běžných věcí, Patočkovými slovy
chórismos, kdy žák je ve výuce vtažen do jiné dimenze, je schopen myslet odjinud, má
nadhled, a díky tomu si pak snáze může uvědomit sám sebe, svou životní situaci, chápat
kontexty a souvislosti, vnímat celek.
Hluboký smysl hry ve výchově a vzdělání můžeme ale spatřovat nejen
v zakoušení transcendence umožňující svobodu a jinakost, ale také v něčem, co se
v antickém Řecku nazývalo scholé. Jak správně porozumět tomuto pojmu? Co si pod ním
máme představit? Pojí se toto slovo nějakým způsobem s výrazem školy dnešní? Podle
výkladu R. Palouše je pro nás scholé něčím dosti překvapujícím, něčím, co je totiž možno
chápat jako „prázdeň, prázdniny, volný čas.“66 Škola, jak upozorňuje R. Palouš, byla
původně školou „nedělní“, tedy určitou nevšedností, darem, „sluncem“. Jejím smyslem
tak nebyla příprava pro potřeby společnosti tak, jako je tomu dnes, ale jejím smyslem
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bylo zejména povznesení z neustále zaneprázdněnosti tím či oním, shonu, který na nás
v životě útočí ze všemožných stran, vystoupením ze všednosti.67 Tato antická scholé je
tedy pravým opakem školy moderní a dnešní učitelé mající touhu navrátit se k původnímu
významu školy, jsou postaveni před velice složitou, za to zásadní otázku, jak tento
nevšední moment školy znovu oživit.
Je nám všem zcela zřejmé, že výše popsané skutečnosti se nedají vyučujícím zcela
naplánovat, ba dokonce připravit. Ovšem na straně druhé ten, kdo o nich neví nebo ten,
kdo se nad nimi nezamýšlí, nemůže nikdy své žáky přivést na opravdovou cestu
porozumění, na cestu, ve které je umožněna příležitost porozumět nejen sobě samému,
ale také v Patočkově rozvrhu polis a kosmu, jejichž neustálé vylaďování je pro něho
základem péče o duši. A. Hogenová píše: „Ochota přezkoumávat tyto rozvrhy může být
s klidem nazvána odvahou, o tu jde především ve výchově, realizované formou hry.“68
Proto vnímat hru jako činnost, jež je jen nevázaná a zábavná, by bylo mylné. Hra je
v tomto ohledu velmi vážnou činností zaujímající své významné postavení ve výchově
a vzdělání, o kterém se za těchto okolností dá jen stěží pochybovat.
Tímto tvrzením uzavírám první kapitolu této diplomové práce a postupně tak
mohu směřovat k dalšímu tématu, kde bude hlavní pozornost přenesena na hru z pohledu
didaktického, tedy z pohledu, který pojímá hru jako jeden z možných prostředků
vedoucích k výchovně-vzdělávacím cílům.
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2.

Hra jako didaktický problém
Po otázkách, tázajících se po smyslu hry v životě člověka až k jejímu časovému

vymezení, naladění a opodstatnění hry ve výchově a vzdělání z pohledu filosofie,
můžeme plynule přejít k dalšímu oddílu práce, jehož hlavním cílem je blíže se zaměřit na
hru využívanou pro pedagogické účely, a to s ohledem na společenské vědy. Opírat se
budeme obecně o pedagogickou a didaktickou literaturu, která se zabývá výchovněvzdělávacími metodami a jejich dělením podle mnoha kritérií, přičemž jednotlivý autoři
se k výukovým metodám vyjadřují různými způsoby a přinášejí i jejich různá dělení,
proto je velice obtížné podat jejich úplný přehled.
Záměrem této kapitoly ale není pojednat o výukových metodách v celé jejich šíři,
nýbrž zabývat se především tím, zda didaktická hra, jako jedna z metod výuky, může být
na základě svého vymezení a charakteristik vůbec zařazena do didaktiky jako takové, zda
tato metoda příliš neodvádí od tématu, který má být vyučován, zda a v čem tkví její
zásadní přínos i možná úskalí a jakým způsobem ji můžeme jako pedagogové v rámci
vyučování využívat. Než se nám podaří nalézt odpovědi na tyto a další otázky je opět na
místě nejprve definovat samotný pojem didaktické hry a uvědomit si základní rozdíly
v pojetí hry, didaktické hry a učení, neboť ujasnění základních pojmů je nezbytné pro
naše další úvahy, kterými se budeme následně zaobírat.

2.1. Vymezení pojmu didaktická hra
Hry v životě dětí (a nejen dětí) zaujímají významné postavení a jak již víme,
nepředstavují pouhý zdroj pobavení a rozptýlení. Některé z nich mají mnohem
„významnější“ funkci, a sice v rámci osvojování a upevňování si nových vědomostí
a poznatků. Takovéto hry bývají pojmenovány přívlastkem didaktické. Ovšem R. Čapek
v Moderní didaktice tvrdí, že přívlastek „didaktická“, jež vznikl v odborném
pedagogickém prostředí, je zavádějící a termín hry zbytečně sémanticky svazuje.
Upozorňuje, že herní činnost by měla být osou edukační činnosti a pokud ji učitel využije,
měla by se stát formou aktivity směřující k edukačnímu cíli. Proto je podle něho hra ve
školním prostředí vždy didaktická.69
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Podobně jako jsme v úvodu první kapitoly vymezili pojem hry obecně, abychom
se měli od čeho odrazit, pokusíme se i na tomto místě nejprve nahlédnout, co se skrývá
pod heslem didaktická hra. Definic je opět velké množství a možným problémem je,
jakým způsobem ji vůbec definovat, tedy jednak jako hru a jednak jako výukovou
metodu.
Trojice autorů J. Průcha, E. Walterová a J. Mareš uvádějí ve svém Pedagogickém
slovníku, že didaktická hra je: „Analogie spontánní činnosti dětí, která sleduje (pro žáky
ne vždy zjevným způsobem) didaktické cíle. Může se odehrávat v učebně, tělocvičně, na
hřišti, v přírodě. Má svá pravidla, vyžaduje průběžné řízení, závěrečné vyhodnocení. Je
určena jednotlivcům i skupinám žáků, přičemž role pedagogického vedoucího mívá široké
rozpětí od hlavního organizátora až po pozorovatele. Její předností je stimulační náboj,
neboť probouzí zájem, zvyšuje angažovanost žáků na prováděných činnostech, podněcuje
jejich tvořivost, spontaneitu, spolupráci i soutěživost, nutí je využívat různých poznatků
a dovedností, zapojovat životní zkušenosti. Některé didaktické hry se blíží modelovým
situacím z reálného života – dramatická výchova.“70 Jiným způsobem didaktickou hru
chápou J. Maňák a V. Švec, kteří na ni pohlíží jako na: „Seberealizační aktivitu jedinců
nebo skupin, která svobodnou volbu, spontánnost a uvolnění přizpůsobuje pedagogickým
cílům.“71
Při využívání herních aktivit v průběhu výuky bychom měli mít na zřeteli, jaký je
vzájemný poměr mezi hrou a učením. Zde se totiž naskýtá několik rozdílů, které jednak
spočívají v dosažení vymezených cílů, jelikož výuka je oproti hře ze své podstaty vždy
cílově zaměřena a jednak v motivaci. Hru zpravidla vykonáváme, protože nás baví,
působí zde tedy motivace vnitřní, kdežto u učení převládá motivace vnější. Pro upřesnění
typickým příkladem vnější motivace je učit se za odměnu, např. dostat dobrou známku.
Otázkou však také je, jak je to s hrou, jako takovou, v poměru ke hře didaktické.
Na tomto místě se nám zásadní diference může jevit zejména v tom, že zatímco hra
obecně směřuje k aktivitám, které nebývají nebo nemusí být zpravidla produktivní, u her
didaktických je to jinak, a to povětšinou tak, že naopak záměrně vedou k produktivním
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aktivitám a rozvoji myšlení, neboť jejich průběh bývá často založen na řešení
problémových situací.72
Na závěr této podkapitoly dodejme východisko didaktiků J. Maňáka a V. Švece,
kteří ve své studii hovoří o tom, že hlavním úkolem hry ve výchově a vzdělání je
vyvarování se dvěma extrémům. Tím prvním extrémem se míní to, že sledování učebních
cílů nesmí překrývat vlastní podstatu hry, tím druhým, že volnost a neúčelnost hry nesmí
dojít tak daleko, aby se zcela vytratil cíl výuky. 73 Nutno tedy podoktnout, že hra by tak
ve výuce měla naplňovat zčásti požadavek hry a zčásti požadavek výukové metody.

2.2. Didaktická hra jako aktivizující výuková metoda a její
zdroje
Pojem metoda (z řec. methodos) vyjadřuje postup k nějakému cíli, a to postup,
který je vzhledem k podmínkám zdůvodnitelný, promyšlený a správný. Pojem výuková
metoda pak představuje veškerou záměrnou činnost učitele, která směřuje k výchovněvzdělávacím cílům.74 Proto je jedním z nezbytných předpokladů pro dosažení
očekávaných výstupů jejich správný výběr, což po učitelích vyžaduje určitou znalost
a orientaci v nich, ale nejen to. Každý učitel by měl být dále schopen ovládat zvolené
metody, které jsou pro jeho práci nezbytné a také je sám tvořivě aplikovat a zdokonalovat,
což metody typu her umožňují.75 Hry totiž nepředstavují pevné a neměnné struktury,
nýbrž často jsou předloženy jako podněty, které mohou být vyučujícím tvůrčími způsoby
dotvářeny a rozváděny.76
V rámci rozhodování o volbě vhodných metod musíme jako vyučující respektovat
mnohá hlediska, a to z důvodů, aby jejich využití bylo smysluplné a účinné, neboť právě
na nich závisí úspěch či neúspěch celého výukového procesu. Zcela určitě mezi ně patří
stanovená cílová orientace a úkoly z ní plynoucí, dále obsah vyučovacích předmětů,
charakter učební látky, ale také pochopení žáka s ohledem na věk, talent i na jeho fyzické
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a psychické vlastnosti. Dalším zřetelem při této volbě jsou samozřejmě veškeré vnější
podmínky a předpoklady učitelů jako jsou schopnosti, zkušenosti, připravenost atd.77 Již
z těchto tvrzení vyplývá, že univerzální metoda, která by mohla být využívána za všech
okolností, neexistuje. Každá z metod má své silné i slabé stránky a záleží jen a pouze na
uvážení učitele, pro jakou metodu se rozhodne nebo zdali je bude různými způsoby
kombinovat.
V dnešní době existuje nepřeberné množství různých vyučovacích metod, a to od
tradičních neboli klasických forem výuky až po různé alternativní postupy. Didaktické
hry v tomto systému zaujímají své místo mezi tzv. aktivizujícími či aktivizačními
metodami78, které svůj důraz kladou, jak již ze samotného názvu vyplývá, zejména na
aktivitu, dále na samostatnost a tvořivost, na objevování a hledání a také na vzájemnou
spolupráci mezi učitelem a žáky. Při jejich použití je tedy typická proměna, která se
výrazně dotýká postavení učitele a žáka, kdy se žák stává aktivním činitelem ve výuce
a učitel by měl být pouze ten, kdo zastává roli poradce (ne nadarmo bývá v alternativní
škole učitel nazýván průvodcem). Díky těmto hlavním charakteristikám se tak mohou
aktivizující metody řadit jak k metodám tradičním, tak i k alternativním anebo mohou být
určitým přechodem k nim.79
Avšak představa o využitelnosti hry v rámci edukačního procesu není ničím
novým, ba naopak. Její kořeny sahají hluboko až do období antiky. Uveďme zde již
zmiňovaného řeckého filosofa Platóna a jeho Zákony, ve kterých je zmíněna důležitost
hry pro dítě, jež se skrze ni připravuje na opravdový život, zejména tedy na život dobrého
občana zaujímající své postavení v Polis. „Kdo má být dobrým rolníkem nebo stavitelem,
má si hráti tak, že tento staví nějakou z dětských staveb a onen zase vzdělává pole, také
malé nástroje, napodobeniny opravdových má každému opatřovat pěstoun jednoho
i druhého z nich a hledět, aby se hrou napřed učili.“80
Ovšem prvním velkým propagátorem, jenž zdůrazňoval účinky hry ve výchově
a školním vyučování, byl v 17.stol. zakladatel moderní pedagogiky J. A. Komenský, a to
zejména prostřednictvím díla Schola ludus. J. A. Komenský sice nebyl objevitelem „školy
MAŇÁK, Josef a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 6.
Mezi aktivizující metody dále řadíme diskusi, metodu řešení problémů, situační, inscenační a jiné
specifické metody.
79
MAŇÁK, Josef a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 8.
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PLATÓN. Zákony. Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 203-204.
77
78

34

hrou“ či „školy na jevišti“, ale dal ji určitý pokrokový charakter a je tak považován za
„klasika“ této školy. Je nutné si ovšem uvědomit, že Komenskému pravděpodobně nešlo
o to, aby se škola jako taková proměnila pouze v jakési „herní místo“. Hra pro něho byla
zejména cvičením těla a ducha a aby hra byla hrou musela splňovat určité podmínky,
mezi které patřily pohyb, společenství, závodění, vlastní rozhodnutí, řád, snadnost
a příjemné uvolnění mysli.81 Byl to právě pohyb, který Komenský kladl na první místo.
Pohyb, který je typický nejen pro různé tělocvičné hry, ale taktéž pro hry divadelní, ve
kterých je uplatňována především mimika, výraz apod. O co Komenský zejména usiloval
byla tedy dramatizace učební látky, skrze kterou by mělo docházet nejen ke snadnějšímu
a trvalejšímu osvojování informací, k učení, které je především příjemností, ale také
k utvrzování morálky a k oproštění se od špatností.82 Neboť, jak víme, pro Komenského
byla výchova především tím, co má vést k nápravě lidstva, k vyvedení člověka
z bloudění, z labyrintu světa, respektive tím, co má vést k pravdě a řádu světa.
Úvahami o hře se mimo jiné zabýval také v 18. stol. významný francouzský
filosof Jean Jacques Rousseau v rámci svého výchovného románu Emil, čili,
O vychovávání83, které výrazně ovlivnilo moderní ideje týkající se výchovy a vzdělávání
dětí. Rousseau dbal především na svobodu individua a přirozenou výchovu, proto by také
dítě nemělo být do ničeho nuceno a měly by být respektovány všechny jeho zvláštnosti.
Ve svém díle se zejména kriticky stavěl proti strnulosti vzdělávacího systému, které podle
něho představuje brzdu společenského pokroku. Odsuzoval pasivitu ve výuce,
dogmatismus, jednostranné pamětní učení, a naopak vyzdvihoval vlastní zkušenost dítěte,
kterému se může dostát i skrze hru.84
Velké změny v oblasti výukových metod a teoretických úvah o podstatě hry
přineslo bezesporu až 19. stol., kdy došlo k obratu k dítěti v mnoha různých směrech
a zejména pak počátek 20. stol., které je význačné kritikou staré herbartovské85 školy

TAUBER, Jan B. a TAUBEROVÁ, Věra. Komenského škola hrou znovu oživená (Comenii Schola
ludus rediviva): Příspěvek k výchově a vzdělávání dospělých: pro posl. fak. filozof. Praha: SPN, 1977, s.
11-12.
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ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil, čili, O vychovávání. V Přerově: Fr. Bayer, 1889.
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ZNOJ, Milan et al. Jean-Jacques Rousseau: 230 let od úmrtí: sborník textů. Praha: CEP – Centrum pro
ekonomiku a politiku, 2008, s. 57-58.
85
Herbartovská škola je označením pro tradiční školu, která používá zejména dril a mechanické pamětní
osvojování učiva. Podle odpůrců nerespektuje všechny stránky osobnosti žáky a nepodporuje tvořivý
přístup učitele. Jejím zakladatelem je německý filosof, psycholog a pedagog Johann Friedrich Herbart
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a vznikem mnoha alternativních přístupů, mezi které řadíme Montessori školu,
Waldorfskou školu, Daltonský a Jenský plán apod.
Nutno podotknout, že významné podněty týkajících se uplatnění her ve
vyučovacím procesu přinesla také svými výzkumy psychologie, která se zprvu zabývala
podstatou a významem hry v učení mláďat a poukázala na její pozitivní účinek
vyplývající z uspokojování přirozených potřeb a zájmů nejen u dětí, ale taktéž
u dospělého člověka.86 Zmiňme alespoň ta nejznámější jména, která se zasloužila o přínos
v oblasti her ve výuce, mezi něž patří psycholog K. Gross, Alfred Adler, Sigmund Freud,
J. Piaget a mnoho dalších. Tato problematika však není tématem této práce, proto jí nadále
nebude věnován další prostor.

2.3. Dělení a druhy didaktických her
V rámci výuky společenských i ostatních věd lze uplatnit velké množství
didaktických her vyznačujících se různorodými aktivitami, které je možno dělit podle
mnoha kritérií. Pro ukázku je předložena klasifikace didaktických her podle H. Meyera87
a M. Jankovcové88 tak, jak jej ve své publikaci uvádí J. Maňák a V. Švec89 a které je řadou
didaktiků vnímáno jako základní dělení oněch didaktických her.
H. Meyer rozděluje didaktické hry z aspektu jejich obsahu a cílů na:
•

Interakční hry – myšlenkové a strategické hry, hry s modely a stavebnicemi

•

Simulační hry – konfliktní hry a řešení reálných případů, hraní rolí, loutky

•

Scénické hry – divadelní hry a divadelní představení

M. Jankovcová přichází s daleko podrobnějším přehledem pro klasifikaci
didaktických her a navrhuje dělení podle:
•

doby trvání – krátkodobé a dlouhodobé hry

•

místa konání – učebna, klubovna, hřiště, příroda

•

převládající činnosti – osvojování vědomostí, dovednosti pohybové

MAŇÁK, Josef a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 31.
MEYER, Hubert. Unterrichtsmethoden. Frankfurt am Main: Cornelsen Verlag Scriptor, 2000, s. 348349.
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JANKOVCOVÁ, Marie, PRŮCHA, Jiří a KOUDELA, Jiří. Aktivizující metody v pedagogické praxi
středních škol. Praha: SPN, 1989, s. 100.
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MAŇÁK, Josef a ŠVEC, Vlastimil. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, s. 128.
86
87

36

•

hodnocení – kvalita, kvantita, hodnotitel (učitel nebo žák)
Jak již bylo zmíněno výše, toto dělení didaktických her není úplné, ale pro účely

této práce zcela postačující. Jen pro zmínku můžeme doplnit další možnosti třídění her
např. podle toho, jaké psychické procesy použitá hra rozvíjí (paměť, myšlení,
komunikaci, …), dále podle toho, kdy během vyučovací hodiny danou hru využijeme
(motivační hry, hry zaměřené na získávání nových znalostí, hry zaměřené na upevňování
znalostí, …), anebo podle místa, kde by se měly didaktické hry odehrávat (třída,
klubovna, hřiště, příroda, …).90 Např. v souvislosti se simulacemi a simulovanými soudy
je možné využít prostory právnické fakulty UK v Praze, kde didaktická hra probíhá přímo
v soudní síni, což v žácích zanechá silný zážitek, který by pravděpodobně v běžné třídě
nikdy nenastal nebo jen ve velmi omezené míře.
Z vyjmenovaných herních aktivit je také jasné, že realizování každé
z didaktických her si bude vyžadovat i své specifické podmínky a přístupy a jejich využití
bude v rámci výchovně-vzdělávacích cílů odlišné. Pro učitele je proto velice užitečné mít
povědomí o různých typech didaktických her, z nichž si na základě praxe
a vlastních zkušeností mohou vytvořit svůj soubor her, který bude vyhovovat nejen jejich
individuálnímu stylu výuky, ale také žákům.91

2.4. Význam didaktické hry ve výuce na ZŠ a SŠ
Domnívám se, že významu hry ve školním vyučování by mohla být věnována celá
studie. Neustále se před námi při promýšlení tohoto tématu otevírají nové a nové otázky,
na které nelze jednoznačně nalézt odpovědi a při jejich hledání se většinou vynořuje
známé slovo „ale“. Tímto promýšlením v podstatě dojdeme až k tomu, že jsme se objevili,
dle mého názoru, na poli poměrně kontroverzního tématu, ke kterému se můžeme
vyjadřovat všemožnými způsoby. Proto není v našich silách pojednat o přínosu her
v celém jejich spektru, ale úkolem bude, v rámci této i následující kapitoly, zamýšlet se
zejména nad tím, v čem se jeví ona kontroverze tohoto významného fenoménu a v čem

90
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respektive zdali existuje rozdílný přínos didaktických her v rámci výuky na druhém
stupni ZŠ a SŠ.
Nejprve se pokusíme alespoň částečně ozřejmit, v čem tkví onen zásadní význam
a opodstatnění her ve výuce, ať už se jedná o výchovu a vzdělávání dětí na ZŠ a SŠ.
Detailněji se zaměříme na výchovný a mravní význam hry, podstatu prožitku hry
a konečně objasníme tzv. fenomén flow a jeho spojitost s didaktickou hrou, přičemž, jak
uvidíme níže, se všechny tyto aspekty výrazně prolínají.

2.4.1. Výchovný a mravní význam hry
Didaktické hry jsou řazeny ke hrám s pravidly, což ze své podstaty přináší vedle
účinku didaktického, taktéž významný účinek výchovný a mravní. Žáci musí respektovat
stanovená pravidla hry, která nesmí být porušována, čímž se učí sebekontrole a zároveň
jednání s lidmi. Její přínos je tak spatřován nejen v oblasti socializace, ale též v rozvoji
komunikace a sociálních vazeb.92 Hry podle pravidel nastavují také mnohé překážky, ať
jsou to překážky fyzické či psychické, se kterými se každý z žáků musí během hraní
vyrovnávat. Učitel přitom předpokládá, že dodržuje-li žák tato pravidla hry, měl by je
pravděpodobně dodržovat i v reálném životě (např. dodržování zákonů), proto bývá
didaktická hra zařazována i mezi účinné prostředky mravní výchovy.93
Didaktická hra je prostorem, ve kterém ale nejde o pouhé dodržování pravidel,
nýbrž představuje také prostor, ve kterém se naskýtá možnost vítězit i prohrávat, dostávat
i ztrácet. Žáci během herních aktivit mohou zakoušet různé vztahy a emoce, hrát mnohé
role a modelovat různé reálné situace a zároveň si ověřovat své vlastní pocity.94 Zejména
v rámci simulačních her a her v „roli“ dochází komplexně k rozvoji žáka a s každou další
zahranou hrou je zvyšována jeho duševní vyspělost. Pro představu uveďme tento zásadní
výčet kvalit, mezi něž patří např.: rozvoj komunikačních a dalších dovedností, schopnost
naslouchat, podněcovat k hledání jiných či zcela nových řešení, rozvoj empatického
cítění a vyjednávání, rozvoj představivosti a tvořivého myšlení apod.

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační
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93
PAVLOVSKÁ, Marie. Hra. In: Metodický portál: Wiki [online]. 18. 10. 2011, [cit. 2019-04-18].
Dostupné z: https://wiki.rvp.cz/index.php?title=Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/H/Hra
94
OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016, s. 88
92

38

Z těchto a další výčtů kvalit, které vedou k celkovému růstu a rozvoji osobnosti
jedince v nejrůznějších dimenzích vyplývá další významný fakt, kterým je, že vedle
nabývání vědomostí, je smyslem hry také osvojování dovedností a schopností a nejen to,
můžeme jimi taktéž ovlivňovat okruh zájmů, postojů i potřeb. Tudíž prostřednictvím
didaktických her dochází k získávání a rozvoji klíčových kompetencí95 tak, jak je
stanovuje RVP96.

2.4.2. Význam prožitku hry
Vedle významu didaktického, výchovného a mravního existuje ještě jedno velice
důležité hledisko významu hry ve školním prostředí, kterým je samotný prožitek hry. Pro
současnou školu a celkově i společnost je běžné, že bezprostřední zkušenost bývá stále
více a častěji nahrazována zkušeností zprostředkovanou, ve které není umožněno žákovi
prožívat danou situaci, a právě hra je jednou z možností, jak dětem onu zkušenost
a prožitek z ní plynoucí zprostředkovat. Proto také jedním z teoretických konceptů pro
práci s hrou je tzv. zážitková pedagogika (prožitková pedagogika, experiential Education)
spojena se jménem německého, později anglického pedagoga a politika Kurta Hahna,
který poukazoval na nemožnost pravého procítění a na povrchnost zážitků.97
O významu prožitku z pohledu pedagogického jsou však vedeny i mnohé diskuze,
a to zejména o jeho míře působení ve výchově a vzdělávání. Domníváme se, že hra,
respektive prožitek či zážitek z hry samé představují jeden z nejefektivnějších způsobů
učení, neboť to, co prožijeme, zůstává v nás a vždy se s těmito prožitky musíme ať už
jakýmkoli způsobem vyrovnávat a následně je reflektovat. Jde o zkušenosti, které jsou
zcela individuální, jedinečné, nenahraditelné a jen těžko sdělitelné ostatním účastníkům
nebo jen za cenu naprostého ochuzení. I přes veškerou snahu po přijetí a míru empatie
nemůže nikdy dojít k tomu, aby se zážitek vyplývající z hry stal zážitkem někoho jiného
než samotného hráče.98 Proto si nové poznatky získané na základě prožitku obvykle
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dlouhodoběji pamatujeme a ve chvílích potřebných i snadněji vybavujeme. Na straně
druhé všechny tyto pozitivní vlivy nevyvrací obavy z tzv. „zpedagogizování“ prožitku
tím, že z něj za všech okolností uděláme didaktický či metodický prostředek, což se může
naopak negativně projevit také v tom, že dojde k výrazné ztrátě síly samotné
prožitkovosti.99 I přesto si ale myslím, že bychom neměli zpochybňovat důležitost
prožitku ve vyučování a vůbec v působení na člověka. Prožitá situace je nezapomenutelná
a její význam se stává trvalým.

2.4.3. Fenomén flow
V souvislostech se zážitkovou pedagogikou a jejím vlivu na učení, nesmíme
opomenout zmínit se o pojmu, kterým je fenomén flow (z angl. „proudění, tok, plynutí“),
jehož autorem je americký psycholog původem z Maďarska Mihaly Csikszentmihalyi.
Toto proudění je označením pro absolutní soustředěnost na aktivitu, v kontextu této práce
na hru, při které je člověk naprosto pohlcen danou činností, až doslova „ztrácí sám sebe“.
Slovy Csikszentmihalyia: „Soustředění je tak intenzivní, že člověk nemůže věnovat
pozornost starostem, problémům a podružným myšlenkám. Přestane si uvědomovat sám
sebe a naruší se i jeho smysl pro čas.“100
Otázkou je, proč právě tento fenomén řadíme mezi jeden z významných aspektů
didaktických her? Odpověď nalezneme v aktivitách vyvolávajících stav flow a jejich
prvořadé funkci, kterou je především poskytování zážitků, jež přinášejí zejména radost,
potěšení a vedle toho také tvořivý pocit a dojem, že objevujeme něco nového. Příkladem
takových aktivit jsou sporty, umění, oslavy, a právě ony hry.101
Vzpomeňme si na hru a její naladěnost, kdy učiteli nestačí pouhé vědomosti, ale
doslova musí umět žáka naladit na danou problematiku, motivovat a navodit vstřícnou
atmosféru učení, aby veškerý vzdělávací proces nabýval smysluplný ráz. Pokud je žák
zcela ponořen do tématu, což může být vyvoláno onou didaktickou hrou, učení se stává
nejen mnohem efektivnější, ale také komplexnější, přičemž dochází k transformaci
a růstu žákova já.
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Zpravidla nejvíce žáků během vyučovací hodiny zlobí a vyrušuje hned ve dvou
případech. Tím prvním je nuda, která nemá konce, a tím druhým jsou-li vystaveni úkolu,
který je pro ně obtížný, v horším případě v nich vzbuzuje pocity úzkosti, kterých se nelze
jednoduše zbavit. Stav proudění neboli fenomén flow vzniká někde v oblastech mezi
nudou a úzkostí a zpravidla se dostavuje nikoli při klasické frontální výuce, nýbrž při
použití aktivizujících metod výuky (při hře). Podle Csikszentmihalyiho žáci, kteří jsou
schopni oné soustředěnosti, a tudíž hlubokého pohlcení aktivitou dosahují lepších
výsledků, a to bez ohledu na jejich talent či nadání.102
Avšak na tomto místě bychom mohli opět polemizovat, a to spolu s Kate
Colliersovou, která tvrdí, že naprosté ponoření do hry není správné, jelikož může odvádět
od tématu a následně zabraňovat v kritické reflexi hry, která je nezbytnou součástí každé
aktivity směřující k výchovně-vzdělávacím cílům. Proto by měli vyučující, podle jejího
názoru, udržovat svým přístupem rovnováhu na hranici ponoření a odstupu či v jiných
případech usměrňovat zaujetí, ale zároveň nevypadnout z role.103
Myslím si ale, že pro učitele nemůže být větší zadostiučinění, když jeho zvolená
metoda výuky (didaktická hra) žáka těší a naplňuje pocitem radosti ze splněné práce, která
ho bavila. A právě zájem o vyučovací předmět nebo jednotlivé téma v rámci předmětu,
je jedním z faktorů, který rozhoduje o úspěšnosti žáka ve škole, ale také o trvalosti nově
nabitých vědomostí, dovedností i postojů. Obecně se také konstatuje, že lidé zažívající ať
v pracovním nebo osobním životě pravidelně flow či stav plynutí jsou daleko více
výkonnější a spokojenější než ostatní lidé.104

2.5. Kritický náhled na hru ve výuce na ZŠ a SŠ dle Hannah
Arendtové
Ovšem ne všichni spatřují ve hře jako jedné z metod výuky její účinné a pozitivní
stránky. Kriticky se ke hře staví např. významná filosofka a publicistka Hannah
Arendtová, která se ve svých spisech mimo jiné zabývala Krizí výchovy a vzdělání.
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Arendtová tuto krizi vymezuje jako problém Spojených států amerických v 60. letech
20. stol. a s tímto zřetelem bychom také měli k jejím myšlenkám přistupovat.
Říci o Arendtové, že je odpůrkyní téměř všech forem reformní pedagogiky, by byl
omyl, a to i přestože podle ní znamenala nejradikálnější revoluci v celém systému
výchovy a vzdělání.105 Spíše bychom mohli tvrdit, že Arendtová se nestaví proti reformní
pedagogice jako takové, ale proti jejímu nezdůvodněnému a nereflektovanému přejímání
různých postupů. A v tom se jaksi jeví značný rozdíl, který bychom měli brát v potaz,
pokud se zabýváme rozborem jejího díla, respektive jejími myšlenkami.
Jednou z příčin krize ve výchově a vzdělání, o které ve své eseji hovoří vedle
existence tzv. dětského autonomního světa a problému samotné výuky, je podle ní
nahrazování učení konáním a spolu s tím nahrazování práce hrou. Nutno ovšem
podotknout, že její kritika směřuje na hru jako výukovou metodu, která je ze strany
reformní pedagogiky ne zcela odůvodněná a nikoli na hru jako fenomén lidské existence.
Arendtová tak kritizuje aspekt, kterému byla ve výchově a výuce přikládána veliká
důležitost, a to, aby byl smazán rozdíl mezi prací a hrou ve prospěch hry. Naopak uvádí,
že děti by si měly postupně budovat návyk pracovat a nikoli si pouze hrát, což je podle ní
to vlastní a jediné, co dokáže dítě připravit pro vstup do světa dospělých a co bylo ve
prospěch nezávislosti dítěte zcela smazáno. S tím podle Arendtové souvisí také fakt, že
dítě je uměle vylučováno ze světa dospělých a udržováno ve svém vlastním dětském
světě, čímž je opomíjena samotná podstata dítěte jako vyvíjejícího se lidského tvora, jako
přechodného stupně před dospělostí.106
Konzervativní výchova, které se tak Arendtová zastává, je podle ní postavena na
tom, že dospělí jedinci nemají právo zřeknout se odpovědnosti za společný svět, neboť
výchova se děje v tomto společném světě, ve světě, který chápeme jako horizont, celek,
kontext, v němž vyvstávají věci jako smysluplné a zároveň spolu související, což
stoupenci pedocentrismu zcela opomíjí a což přináší tragické důsledky v podobě
„vyhnání“ dětí ze společného světa. Tato odpovědnost nejen za svět, ale také za nově
příchozí do tohoto světa, o které se Arendtová zmiňuje, je základem či předpokladem
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výchovy samé.107 Proto také hovoří o dvojí odpovědnosti vychovatele, ovšem která
nesplývá v jedno.
Na tomto místě bychom se měli opět pozastavit a zamyslet se nad tím, zdali tedy
hra jako taková je vůbec vhodným prostředkem pro výuku dětí, a to zejména studentů na
SŠ a zdali udržuje nebo neudržuje, ať už vědomě či nevědomě, tyto starší děti na infantilní
úrovni.
Není pochyb o tom, že herní situace představuje pro pedagogiku ať už jakýkoli
významový prvek, ale většina didaktiků, pedagogů a psychologů se dosud v daleko větší
míře, jak je možné se dočíst v mnoha odborných publikacích, věnují především účelnosti
a významu hry v předškolní výchově anebo na prvním stupni základní školy. Těch
důvodů, proč tomu tak je, bychom mohli uvést nespočetné množství, zejména s ohledem
na psychologii, ale tím nejzávažnějším důvodem v rámci pedagogiky je právě onen
hluboce zakořeněný názor vyjadřující neslučitelnost hry s učením a v podstatě celkově
s prací.
Prostřednictvím těchto a dalších myšlenek bychom se pak nepochybně dostali
k otázce, kterou jsme již probírali v první části této práce a kterou je problematika hry
a vážnosti. Respektive v kontextu této kapitoly bychom ji mohli chápat jako problematiku
nevážné hry k vážné výchovně-vzdělávací práci, tedy k tomu, o čem vypovídá
také H. Arendtová.
Avšak při všech úvahách o hře, které již byli v rámci této práce napsány, musím
konstatovat, že názor o nespojitelnosti hry a učení je nesprávný. Hru a učení bychom
rozhodně neměli vnímat jako navzájem kontraproduktivní a přikláním se tak k názoru, že
by didaktické hry měly být s přihlédnutím k určitým kritériím, jež jsou zmíněny
v předchozích kapitolách, využívány jak ve výuce na ZŠ i SŠ. V nižších ročnících by měli
žáci hrát méně náročné a jednodušší hry, u starších žáků či studentů je vhodné jejich
náročnost úměrně zvyšovat.
Na závěr bych dodala, že pokud poskytneme dětem příležitost vnímat hru jako
činnost, které si vážíme, a která není pouhým promarněním času v danou chvíli, můžeme
jim významně napomoci k utváření kladných postojů vůči nevážnosti (zábavě)
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i v dospělém věku a jak píše D. Fontana: „Dítě si hraje, protože je to baví, a učení, které
ze hry vyplývá je z jeho hlediska nepodstatné. I když se věnuje takzvané strukturované hře
(tj. hře organizované dospělým, který vyjádří úmysl poskytnout tím žádoucí učební
zkušenosti), dítě ji přesto vnímá jako v podstatě nevážnou činnost, poskytnutou mu pro
rozptýlení.“108 Ovšem zde je nutno opět podotknout, že hra se nepojí jen se zábavou,
nýbrž také dává zakoušet smysluplnost světa a v jistém smyslu dokonce probouzí v dítěti
odpovědnost v jeho myšlení a jednání, ať je to odpovědnost za tým, výsledek apod. Její
potenciál je viděn taktéž v tom, že umožňuje probouzet určité ideály, jako např. smysl
pro spravedlnost, fair play, statečnost aj.
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3. Uplatnění simulačních her ve vzdělávacím oboru
Občanský a společensko-vědní základ
Tato kapitola si vytyčila za cíl nejprve představit stále ještě dosti netradiční
výukovou metodu, kterou je metoda simulace, respektive simulační hra a která, jak níže
uvidíme, je poměrně náročným, za to vysoce efektivním nástrojem, jež lze s úspěchem
uplatnit ve školní i mimoškolní výchově a vzdělání. Dalším neméně důležitým cílem je
poukázat na to, zda simulace jako taková naskýtá možnost zachovat onen existencionální
rozměr hry, o kterém vypovídala zejména první část této práce.

3.1. Vymezení a typy simulačních her
Simulaci, respektive simulační hru v edukačních souvislostech zpravidla řadíme
mezi výukové metody, které jsou zaměřeny na praxi a aktivitu účastníků. Můžeme je
definovat jako činnosti, při niž žáci vstupují do fiktivních situací, které jsou
zjednodušenou verzí situací reálných a ve kterých řeší nějaký fiktivní problém.109
Je zřejmé, že simulační hra se pojí s herním principem mimikry tak, jak jej
analyzuje R. Cailloise v podkapitole Typologie her. Právě tento princip je spojen
s maskováním, změnou identity a předstíráním. Žákovým primárním úkolem je tedy
předstírat, že uměle vytvořená či navozená situace pedagogem, je pravá, avšak co už by
předstírat neměl, je styl či způsob, jakým se s danou situací vyrovnává. Velice důležitým
aspektem je totiž to, že každý z hráčů jedná v simulační hře sám za sebe a nehraje tak
jinou postavu, nýbrž hraje ve smyslu „já“. Vychází ze svých vlastních postojů, které by
pravděpodobně uplatnil, kdyby měl řešit ten či onen úkol nebo kdyby se měl rozhodovat
za té či oné situace, která se později může stát situací reálnou. Tím dochází k trénování
nejen schopností rozhodování, ale také jednání, řešení problémů, dokonce k rozvoji
fantazie či kreativního myšlení a dalších specifických dovedností.
Podle J. Valenty110 můžeme uvnitř simulace rozlišovat různé typy her na „já“,
mezi něž řadíme:
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•

Hru na „já, popřípadě můj postoj či názor“ ve fiktivní, ale přitom jakoby skutečné
situaci, kdy není naším úkolem „hrát“, ale učinit rozhodnutí v situaci, která si to
vyžaduje (typická otázka zní: Jak by ses rozhodl, kdyby…).

•

Hru v „kabátě experta“, kde musíme znát danou situaci a umět radit. Jediným
kritériem v této hře je to, že něco umíme, jsme na to experti (např. žáci v kabátech
průvodců, historiků apod.).

•

Hru na „já jakoby v reálné a běžné životní situaci“, která je všem dobře známá.
Pro tuto situaci je nutné jednat, komunikovat, uvažovat (např. žák při nákupu
v konfrontaci s agresivním prodavačem apod.).

•

Hru na „já jakoby v možné sociální situaci či roli“ (např. žák jako vedoucí při
pohovoru apod.)

•

Hru na „já jakoby v nemožné situaci či roli“ (např. žák jako vládce moří, vesmíru
apod.)

•

Hru na „jiné já“, ve které reagujeme jinak, než je obvyklé (např. nervní žák musí
hrát kliďase a naopak).
Zde je na místě si uvědomit jisté rozdíly v zavádění klasických simulačních her

do výuky a her s rolemi. I když by se na první pohled mohlo zdát, že jde o tutéž aktivitu,
není tomu tak; a jak uvádí většina autorů odborných didaktických publikací, viz.
Skalková, Pasch atd., simulační hry a hry s rolemi jsou dva odlišné typy her, které se od
sebe výrazně odlišují.
Otázkou je, v čem je spatřován onen rozdíl? Odpověď je taková, že zatímco
metoda simulační představuje hru, v níž se žák nestylizuje do role někoho jiného, u hry
s rolemi je to naopak a to tak, že žák záměrně hraje někoho jiného, než kým doopravdy
je. Tato metoda je využívána tehdy, když učitelé chtějí, aby žáci pochopili postoje
a okolnosti lidí i různých situací tím, že předstírají jinou osobu neboli jinými slovy, že
převezmou roli někoho jiného. Další rozdíl nalezneme v tom, že i přestože simulace
sleduje obdobné cíle jako metoda hraní rolí, je zpravidla komplexnější učební činností,
a to co do počtu členů, tak i z hlediska časového. Oproti hře s rolemi může simulace
probíhat poměrně dlouho dobu (dokonce i týdny až měsíce) a tak je její příprava
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i realizace časově náročnější a propracovanější. Simulační hry mají velice složitou
strukturu a bývají zpravidla promyšlené do posledního detailu.111
Jinak hru v roli a simulaci pojímá opět J. Valenta, pro kterého hraní rolí vyjadřuje
jakousi zastřešující aktivitu, ve které je možno dosáhnout různých úrovní identifikace
žáka s jeho rolí. Dle toho tak vytvořil typologii rolí112 a to v rámci dramatické výchovy,
do které spadá:
•

Rovina simulace

•

Rovina alterace

•

Rovina charakterizace
Znovu se tedy ptáme, v čem se tyto úrovně hry od sebe odlišují? Oproti simulaci,

kde hráč hraje fakticky za sebe samého, alterace představuje typ rolového hraní, kde na
sebe žák bere roli ve smyslu „já, když jako hráč hraji“. Ovšem jde o roli, která je pouze
hraná, kdežto charakterizace posunuje onu hráčovu roli ještě dál, kdy se žák snaží
proniknout do vnitřních motivací, postojů a psychiky dané role.113
V rámci výchovy a vzdělávání se většinou pohybujeme na rozhraní simulace
a alterace, v případě charakterizace se jedná o úroveň hraní příslušející spíše divadelnímu
představení či obecně herectví.
Za všech okolností bychom ale měli mít jako pedagogové stále na paměti, že ať
už se jedná o jakoukoli z rovin hraní, jde vždy o pouhou fikci. Každý z hráčů musí být
schopen udržet si od ní odstup, což pro něho může být v některých případech velice
obtížné, a to zvláště tehdy, když námi vybraná tematika nebo role se žáka dotkne více,
než je hodno, a to zpravidla proto, že chybí ona distance, jímž je hra na někoho jiného.114
Proto je natolik důležitá závěrečná reflexe a evaluace, které nejenže hodnotí a poskytují
zpětnou vazbu, ale také přivádí žáka či studenta zpět k sobě samému, řečeno laicky
napomáhají k něčemu, co bychom mohli nazvat jako zpětná „od-identifikace“ žáka s jeho
rolí. Fáze reflexe, která ale bývá v častých případech opomíjena jakožto zbytečnost či
ztráta času, má tak zásadní význam, a to nejen pro učební efekt, ale i pro žáka samého.
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Abychom definitivně uzavřeli vymezení simulačních her a její typologii, je na
místě zmínit se o dělení simulačních her, a to z hlediska jejich fungování, čímž mohou
být počítačové a nepočítačové simulační hry. I přestože počítačové hry mají bezpochyby
mnoho edukačních účinků, nebudeme se jimi dále zabývat, neboť v kontextu této práce
jsou pro nás daleko více stěžejní simulační hry založené na vzájemném působení mezi
účastníky v reálném prostředí. Jednu z mnoha výhod nepočítačových simulačních her
oproti hrám počítačovým spatřujeme jednak v její použitelnosti v rámci skupinové práce,
kdy tento typ hry můžeme realizovat téměř v jakékoli větší učebně s možností přesunu
pomůcek a jednak také v komunikaci, kdy je utlumena komunikace nepřímá ve prospěch
komunikace přímé. Logicky je pak ve skutečném světě komunikace daleko více
sociálnější ve smyslu tváří v tvář než ve světě virtuálním.115
I když, jak všichni víme, obliba počítačových her u mládeže je nesporná,
nenechme se však zcela odradit od her odehrávajících se v reálném prostředí, byť
i v rámci fiktivních příběhů, neboť seznamovat žáky s těmito metodami se nám jeví, jak
níže uvidíme, jako velice podnětné.

3.2. Simulační hra jako prostředek výuky
Využití simulací či simulačních her pro pedagogické účely spočívá v jejich
uplatnění jednak ve volnočasových aktivitách a jednak ve školní výuce, kde se dají využít
téměř ve všech vyučovacích předmětech, které dbají v rámci svých tematických
výukových plánů na porozumění, řešení a zároveň zaujetí postoje či stanoviska k určitým
problémům. V největší míře se tato metoda využívá ve společenských vědách, ale nejen
tam. Své místo nabízejí také např. výuka českého jazyka, výuka cizích jazyků, biologie,
zeměpis a omezeně i další předměty.116
V rámci Občanského a společensko-vědního základu v RVP gymnaziálního
vzdělávání (dále jen RVP GV) můžeme simulaci využívat v mnoha předmětech jako
např. v rámci psychologie, filosofie, politologie a zejména pak v právu. Zde je tato
metoda uplatňována téměř neustále při řešení problémových situací a případových studií,
cvičných rozhovorů a argumentací až po simulaci v ryzí podobě neboli v podobě
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tzv. moot courtů (simulovaných soudů), čemuž bude detailněji věnován prostor
v závěrečné části této kapitoly.
Nutno také podotknout, že simulační hry jsou místem, kde se setkává mnoho
dalších oblastí a představují jakýsi styčný metodický bod mezi dramatickou výchovou,
zážitkovou pedagogikou, sociálně psychologickým výcvikem, globální výchovou
apod.117 Jako velice efektivní výukové metody mohou také z velké části přispívat
k naplňování některých průřezových témat reprezentující okruhy aktuálních problémů
současného světa, mezi než patří především environmentální výchova, mediální výchova,
multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova a další.
Uskutečnění simulačních her je nutno zvažovat s ohledem na mnohá kritéria.
Představují pouze jednu z mnoha výukových metod či didaktických prostředků, které by
měl vyučující uplatňovat ve svých hodinách, a proto je třeba brát v potaz i jejich počet
a zařazení do plánu výuky.118 Osvědčené přísloví „všeho moc škodí“ nepochybně platí
taktéž o volbě výukových metod. Časté používání, ať už jakýkoliv her ve výuce, může
vést spíše ke škodě nežli k užitku. Proto by vedle simulačních i jiných aktivizujících
metod výuky měly svoje místo zaujímat i klasické přednášky, diskuze, skupinová
a samostatná práce aj.

3.3. Didaktické aspekty při vedení simulačních her
Kreativní učitelé dokáží využívat herních aktivit velmi variabilním způsobem,
pozměňovat podle daných situací, a dokonce vytvářet i společnými silami s dětmi.
Obecně nepovažují hru ve vyučování za zbytečnost či ztrátu času, jelikož jsou si vědomi
toho, že její vhodné použití přináší mnoho významných efektů a její smysl je spatřován
i v záležitostech daleko hlubších nežli jako v pouhém nástroji výuky.
Tato kapitola je zaměřena na postupy, kterými by měl každý z těchto učitelů projít
v případě, rozhodne-li se do své vyučovací hodiny zařadit simulační či jí podobnou hru.
Pro některé mohou následující řádky znamenat užitečný zdroj informací, který může
posloužit pro zahájení efektivního používání didaktických her, pro jiné mohou
představovat pobídku, jak ještě více zdokonalit svou práci v uplatňování této metody.
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Je nutné mít stále na paměti, že úspěšnost hry spočívá i ve vzájemné důvěře, která
by měla panovat mezi učitelem (vedoucím hry) a jednotlivými hráči, proto bychom měli
dbát na to, zda s programem hry žáci souhlasí. Hra je především o dobrovolné účasti
a nikdo by ke hře neměl být nucen, čímž by hra ztratila požadovaný efekt, kterého skrze
ni má být dosaženo. J. Neuman hovoří o termínu „challenge by choice“ respektive
o dobrovolném přijetí výzvy, která je před žáka postavena, ale také o příležitosti hru
odmítnout. Žákovy procesy, jež probíhají na základě rozhodování o účasti či neúčasti ve
hře jsou daleko důležitější než samotný výsledek rozhodnutí.119
Zásady uvádění simulační hry do výuky je možné zobecnit do několika bodů,
které ilustrují jednotlivé fáze její realizace. Naším úkolem bude analyzovat hlavní tři
etapy simulačních her, a to od metodické přípravy, přes vlastní průběh až po závěrečnou
reflexi a hodnocení.

3.3.1. Metodická příprava aneb jak postupovat při plánování
simulačních her
Před použitím jakékoli hry, nejen simulační, je nutné provést a zároveň nepodcenit
její metodickou přípravu a vyhnout se tak nedostatečnému rozpracování a improvizaci.
Sama metodická příprava musí vycházet z pedagogického záměru či cíle, jemuž musí být
vše ostatní podřízeno. Důkladná příprava je pak přímo úměrná kvalitě hraní a její intenzita
by měla záviset na četnosti zkušeností pedagoga i žáků s hrami. 120
Pokud se rozhodneme přichystat pro své žáky simulační hru, měli bychom si
nejprve před samotnou přípravou zodpovědět pár zásadních otázek, které nám mohou při
její realizaci výrazně pomoci, přičemž je jen nás, v jakém pořadí se jimi budeme zabývat.
M. Pasch hovoří o čtyřech základních otázkách, které jsou nezbytné k tomu, aby uplatnění
simulační činnosti ve výuce bylo smysluplné a dosáhlo požadovaných cílů.121
1. Jaký problém bude řešen?
2. Kdo je na problému angažován?
3. Čeho by měli žáci dosáhnout?
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4. Jaké materiály mají k dispozici?
V rámci první otázky „Jaký problém bude zkoumán či řešen?“ bychom měli zvážit
obecné téma čili oblast učiva nebo problém, který se stane předmětem řešení. Ve druhé
otázce „Kdo je na problému angažován?“ se zamýšlíme nad rolemi všech účastníků,
případně jejich obsazením. U otázky třetí „Čeho by měli žáci dosáhnout?“ stanovujeme
obecné i dílčí cíle a konečně v otázce čtvrté „Jaké materiály mají žáci k dispozici?“
přemýšlíme nad vytvořením seznamu materiálů, se kterými budou účastníci během výuky
pracovat.122
Aby hra splnila očekávaný účel, je důležité detailně a přesně vysvětlit žákům
pravidla hry, nejasnost v pravidlech totiž dokáže celou hru zkazit a v horším případě žáky
od hraní zcela odradit. Podstata tedy spočívá ve sdělení toho co, kdo a za jakých podmínek
má vykonat. Při vysvětlování instrukcí bychom se měli také pokusit o to nalézt hranici
mezi srozumitelností a zdlouhavým protahováním, které může žáky demotivovat. Tato
hranice může být ovšem velmi tenká, což staví učitele do těžké pozice, zvláště pokud se
jedná o složitější podobu hry, kde není od věci zajistit pro žáky pravidla i v písemné
formě.123 Nezapomeňme, že po uvedení pravidel, přečtení scénáře aj., nám musí zbýt čas
i pro možné dotazy v případě nejasností, na které je vždy nutné adekvátním způsobem
odpovědět.
Neméně významnými zřetely před samotným zahájením hry jsou jednak
diagnostika připravenosti žáků, tedy zjištění toho, zda jsou žáci vybaveni potřebnými
vědomostmi a dovednostmi, a dále jejich motivace. Ta vyjadřuje nejen aktivitu žáků
směrem k vytyčeným cílům, jejich ochotu vyvinout úsilí, ale zároveň je určitým
uvedením do samotného příběhu hry. Motivace ze strany vyučujícího může mít několik
podob např. v samém popisu dané situace, v podobě scénky, ve využití dostupných
zvukových a obrazových materiálů nebo v detailech typu převleku učitele a mnoho
dalšího. Vhodné je do motivačních aktivit zapojit též samotné účastníky hry, třeba tím,
že si vymyslí vlastní název skupiny nebo upraví prostředí třídy tak, aby tematicky
odpovídalo realitě, což v nich může a pravděpodobně vyvolá zájem o budoucí dění daleko
více, než kdybychom jim pouze sdělili, o čem daná hra bude.124
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Ovšem i přes všechnu přípravu, kterou se velice obezřetně zabýváme a která je
mnohdy pro učitele náročná z mnoha hledisek, čímž míníme hledisko časové, tvořivé
atd., musí zůstat vymezen prostor pro nepředvídatelné události, změny a spontánnost.
Mějme stále na mysli, že zážitek či dobrodružství ze hry nelze nikdy zcela naplánovat.
Simulační hru, kterou budeme realizovat poprvé, je vhodné nejprve vyzkoušet
a až poté ji zařadit mezi trvalou součást vyučovacího procesu. Obdobné je to i v případě
úprav či modifikací her již provozovaných.125 Je-li to možné, doporučujeme si novou hru
vyzkoušet jednak v roli vedoucího a jednak v roli účastníka, a to nejlépe v okruhu přátel
či kolegů ve škole. Při samotném ověřování hry by měl vyučující sledovat zejména
časový limit hry, dotazy vznesené k pravidlům, průběhu i hodnocení, případné
připomínky, herní situace a reakce účastníků hry.126 Rozbor, zpětná vazba a zkušenosti
z uvedené hry „nanečisto“ jsou nenahraditelné a daleko přesahují podrobné popisy her.
Na straně druhé, ne vždy se nám podaří tuto hru „nanečisto“ zorganizovat.

3.3.2. Řízení průběhu simulačních her
I když by se to na první pohled nemuselo zdát, role učitele jako vedoucího
v průběhu hry je velice důležitá. Během hry je nutné sledovat žáky, vnímat jejich náladu
a podle toho korigovat tempo dané hry. Jako velmi vhodná se mi jeví tvorba poznámek
týkající se výroků, dějů a klíčových okamžiků, které nastanou ve hře a které
pravděpodobně později budou nepostradatelné např. při závěrečné diskusi.
Obecně se konstatuje, že do hry by měl vyučující zasahovat co nejméně, avšak
vyžaduje-li to situace, neměl by být pouze pasivním pozorovatelem. Do jejího průběhu
by měl vhodnými způsoby zasahovat a citlivě se snažit vést celou skupinu. Avšak každý
svůj zásah či projev by měl předem zvážit, aby nedošlo ke zbytečnému narušení samotné
hry.
V okamžiku, kdy nastane zmatek, by mělo ihned dojít k přerušení hry. V těchto
případech je dobré zařadit tzv. mezi-hodnocení toho, proč k chaosu došlo, respektive jím
poukázat na nedostatky, které se vyskytly v průběhu řešení a které je potřeba odstranit,
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čímž pomůžeme hráčům ke splnění úkolu.127 Ovšem ne vždy hra musí skončit úspěšně,
naopak v některých situacích nemusí být od věci, když cíle není dosaženo, na čemž se dá
demonstrovat mnoho aspektů, ze kterých se mohou hráči nepochybně poučit a odnést si
více, než kdyby se hra zcela povedla. Ale to samozřejmě neplatí vždy.
Ukončení celé hry je vhodné tak, jak stanoví pravidla anebo jej můžeme ukončit
i předčasně, aniž by došlo k nějakému zmatku. Takto ukončit hru můžeme buď z důvodu
časové tísně nebo když hra svůj účel již naplnila a není potřeba v ní pokračovat. Nutné je
také přemýšlet nad tím, že hra by měla být ukončena ve chvíli, kdy ještě všechny těší.
Neměla by být vedena až do úplného vyčerpání, tím by se zcela vytratil smysl hry samé,
který spočívá především v dobré náladě hráčů a jejich radostných pocitech, které jim hra
přináší.
V případě, že se budeme ztrácet v tom, jak správně uvádět a vést hru, nám
J. Neuman radí, abychom si vždycky vzpomněli na zásadu tzv. 5 P, tedy: „Popiš,
Předveď, Prováděj, Ptej se a Přizpůsobuj.“128

3.3.3. Úloha reflexe včetně závěrečného hodnocení
Po odehrané hře by měla pokaždé následovat reflexe (reflexion, reviewing,
debriefing) hry, která je klíčovou součástí simulačních her a her v roli, poněvadž právě
v ní leží jeden z hlavních rozdílů mezi výchovným nebo také vzdělávacím a rekreačním
smyslem hry. J. Neuman definuje reflexi jako „řízený proces hodnocení aktivity nebo hry,
který využívá zpětnovazebních informací k hledání širších souvislostí a významů. Učí nás
vidět naše jednání a jeho působení prostřednictvím jednotlivých prožitků a zkušeností.
Vede nás k tomu, abychom se z nich naučili co nejvíce.“129 Podstata techniky reflexe je
tak spatřována ve zhodnocení zkušenosti a zážitku, které nově vznikly za předchozí
aktivity.
Reflexe může mít mnoho podob, neexistuje univerzální schéma, jak by měla
správně probíhat. Nejčastěji však probíhá formou diskuse (review, debriefing session),
kterou je vhodné si alespoň částečně předem nachystat, aby se zbytečně nediskutovalo
o všem možném i nemožném. Většinou se odvíjí od předem naformulovaného cíle, který
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má být naplněn, ale neměli bychom se vyhýbat ani tomu, co se v reflexi objeví i mimo
to, co jsme si naplánovali.130 Pokud mají hráči vypovídat o svých pocitech a dojmech ze
hry vyžaduje to několik podmínek, mezi které patří příjemné prostředí, kde se budou žáci
cítit dobře a také to, že by si měli být všichni v rámci diskuse rovni. Jednou
z doporučovaných metod je např. diskutování v kruhu, kde nejenže na sebe všichni vidí
a zaujímají stejnou pozici, ale také jim to přináší pocit určitého bezpečí, intimity, neboť
to, o čem se vypovídá, se děje jen tady, tedy v rámci nás/našeho kruhu.131
Na základě tzv. Kolbova zážitkového cyklu učení (Kolb experiential learning
circle) by se diskusní forma reflexe měla sestávat ze tří etap, kterými jsou: ohlédnutí,
zobecnění a plán změn.132 V první fázi se tedy obracíme zpět, abychom následně dokázali
systematizovat nově nabité zážitky a abychom si z nich odnesli co nejvíce, a to ve vztahu
k sebepoznání i poznání druhých. Je dobré se ptát na pocity z provedené hry a pokud
máme dost času měli bychom dát prostor všem zúčastněným hráčům vyslovit své dojmy,
abychom podpořili metodu skupinového učení a učení se od sebe navzájem. Právě jednání
a chování žáků v roli přináší mnoho prožitků, které by měly být reflektovány a můžeme
se tedy ptát na to, jak se žáci cítili v roli, zda se jim podařilo vcítit se do role dostatečně,
částečně či vůbec apod.
Pokud by se některý z žáků necítil na to přispět do diskuse svými názory, neměl
by být ze strany vyučujícího nikterak nucen. Důležité je respektovat právo každého
účastníka hry v diskusi. Druhou fází je zobecnění spočívající v hledání souvislostí
a utváření abstraktních představ. Zde je otevřen prostor pro učitele a jeho odborné znalosti
i autoritu. V poslední fázi přistupujeme ke kroku, kterým je naopak pohled dopředu a ve
kterém se tážeme po možném přenosu do reálného života.133 Zde je dobré započít diskusi
otázkami typu, v čem se žáci domnívají, že by hra mohla odpovídat nebo neodpovídat
reálné skutečnosti, jaké nám ze hry plyne ponaučení, co si ze hry odnášíme apod.
Je tedy zřejmé, že skrze její vnitřní kroky má reflexe mnoho významných funkcí
a cílů. Zmiňme alespoň ty nejzásadnější, kterými jsou funkce popisující a rekapitulující
(Co probíhalo?), vysvětlující (Jak to probíhalo?), hodnotící (Jak jsme hráli?),
sebepoznávací (Jak to cítím?), vzdělávací (Co jsme se naučili?), sociální (Jak spolu
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komunikujeme?), transferová (Jak použijeme nové zkušenosti v reálném životě?)
a mnoho dalších.134
Co se týká problematiky hodnocení her, je to téma poměrně ožehavé. Vzhledem
k individuálnosti a zároveň složitosti simulačních her není vhodné hodnotit normativním
způsobem neboli ve smyslu porovnávání žáka s ostatními, spíše je na místě uvažovat
o hodnocení kriteriálním, to znamená, zda byla dosažena cílová úroveň, jak se to povedlo.
Tento způsob hodnocení představuje východisko pro plánování další práce oproti
žebříčku, ze kterého v tomto ohledu nic podstatného neplyne.135 Pokud budeme hodnotit
hru ve smyslu sdělení toho, jakou hodnotu a jaké kvality připisujeme tomu, co se
odehrálo, měli bychom být velice obezřetní. Zaujatost v průběhu hry bývá u žáků
doprovázena zvýšenou mírou citlivosti na neobjektivnost při posuzování, proto je důležité
dbát na nestrannost během vyhodnocování. Jednou z podmínek pozitivního dopadu na
aktéry hry je totiž spravedlnost v hodnocení výsledků.136
Vést dobře reflexi a hodnotit žáky je pro učitele nesnadným úkolem, snad bychom
mohli říci, že patří k nejtěžším dovednostem pedagogů. Učitel na ni musí být dobře
připraven a zároveň musí vědět, co chce z reflexe vytěžit a zjistit, ať jsou to prožitky žáka,
techniky hraní rolí, spolupráce se spolužáky, pochopení faktů apod.
Na závěr podotkněme, že po odehrané simulační hře, její reflexi, rozboru
a hodnocení je dobré navrátit se k frontální výuce a zařadit přednášku, ve které rozvedeme
téma, které bylo simulováno onou hrou. Přednášku však nezařazujeme ihned po skončení
hry, ale necháme si ji až na další vyučovací hodinu nebo ji využijeme až s krátkým
časovým odstupem. Ideální by bylo se ke zkušenostem ze hry vracet také v dalších
hodinách, při kterých je možné poukazovat na závěry v různých kontextech, které ze hry
vyplynuly a které nám nemusí být hned od začátku zcela zjevné. Jsou to právě hry
s rolemi, ve kterých mohou být některé ze závěrů zvlášť problematické či dokonce skryté,
neboť v těchto hrách nejde o nalezení co nejlepšího možného způsobu řešení, ale jde
především o schopnost porozumět, přesvědčit, dohodnout, změnit apod. Úkolem učitele
je vnímat tato skrytá „poselství“ hry a následně je žákům připomínat. To samozřejmě
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platí v případě, pokud hráči nezaujmou své vlastní stanovisko k těmto skrytým závěrům,
což by bylo nejvhodnější.137

3.4. Možnosti a meze využití simulačních her
Potenciál simulačních her je pro žáky nezpochybnitelný a projevuje se zejména
ve třech oblastech, do kterých spadá oblast výchovná, vzdělávací a dramaturgická.138
I přestože o všech třech rovinách již částečně vypovídala kapitola Význam didaktických
her ve výuce na ZŠ a SŠ, je nutné jej zmínit i na tomto místě s tím, že se pokusíme o jejich
rozvedení s ohledy, které nám přináší ona metoda simulace.
V rámci první oblasti, tedy výchovné, pomáhají simulační metody rozvíjet
především sociální kompetence hráčů, což je zejména rozvoj komunikačních
a kooperativních dovedností, rozvoj schopností při řešení různých konfliktních situací,
adekvátní spolupráce, ale také empatie, kreativity apod.
V rovině vzdělávací přispívají k pochopení situací či konkrétních problémů, jež
jsou součástí skutečného světa. Žákům je tak umožněno nahlížet na tyto problémy
z různých úhlů pohledu a pokud možno bez předsudků. Hravý ráz situace, který je
navozen onou simulací a který nemá konfrontační charakter tak, jak to povětšinou bývá
v realitě, usnadňuje žákovi postupovat uvolněným způsobem, zaujímat bez obav názory
a nadhled nad danou situací a konat rozhodnutí s chladnou hlavou. Při simulacích mohou
chybovat, a přitom nezažívat důsledky svých chyb. Zároveň ona hravost umožňuje vést
výuku tak, že namísto pouhého mluvení dochází především k jednání a prožívání
momentálně navozených situací.139 Emoce, které jsou při hře uvolňovány, významně
napomáhají k tomu, že hloubka vhledu do problému je daleko více silnější nežli při
pouhém popisu dané situace, což i pravděpodobně snadněji povede ke skutečnému
porozumění reálných situací.140 Nesmíme také opomenout přínos simulačních her tam,
kde má docházet k formování postojů žáků a zaujímání jejich stanovisek k určitým
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tématům, proto je jejich využití vhodné nejen v rámci průřezových témat, ale také v rámci
předmětů společenských věd jako je např. právo.
Konečně třetí oblastí je oblast dramaturgická, v rámci níž představují simulační
hry významné oživení učební látky, která má být osvojena, což velmi úzce souvisí
s naladěním na hru a s fenoménem flow. Nejenže jsou žáci více soustředěni, vstřícně
naladěni a aktivizováni na další program výuky, ale jsou také otevřeni pro diskuse,
hledání kompromisů, spolupráci atd.
Naopak limitující momenty simulačních her můžeme spatřovat především
v problematickém či nevhodném zakomponování do výuky, a to hned z několika důvodů,
mezi něž patří především nedostatek zkušeností při vedení této metody nebo nedostatek
vědomostí, kdy a kam simulační hru správně zařadit. Další nevýhodou bývá nedostatek
času spolu s časově náročnou organizační přípravou a taktéž nedostatek potřebných
pomůcek pro realizaci této aktivity. V těchto případech lze doporučit několik řešení, které
by mohly zmírnit ony problémy simulačních her. Jednak jej můžeme využít jako metodu
vedoucí k naplňování jednotlivých průřezových témat, osvědčena je zejména
environmentální výchova, anebo v rozsahu širším jej můžeme zařadit do projektových
dnů. V případě nezkušenosti či strachu z realizace lze využít služeb různých organizací,
které poskytují konkrétní příklady simulačních her, a to zpravidla i s tím, jak hru
metodicky „ošetřit“. Většinou jsou tyto simulační hry nabízeny jako doplňky ke klasické
výuce. Jmenujme jednu metodu za všechny, kterou je simulační hra zvaná Moot Court
využívána v rámci projektu Street Law, o níž se v základních bodech zmíníme
v následující kapitole.

3.5. Moot Court jako příklad simulační hry ve výuce práva
Zvolená metoda Moot Court neboli simulovaný soud (simulované soudní jednání
či řízení) představuje jednu z velice zajímavých metod výuky práva, a to nejen na
středních školách, díky níž můžeme hravou metodou přiblížit žákům či studentům právo
v praxi a zdokonalovat tak nejen jejich právní vzdělání, ale rovněž další dovednosti, které
mohou být z této simulační hry náležitě vytěženy.141
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Základním rysem této metody je tedy pořádání soudů, kde jednotlivé role, ať už
jsou jimi soudce, obhájce, státní zástupce, obviněný, svědci atd. hrají sami studenti. Námi
vybraný případ, který bude v rámci vyučovací/ch hodin/y řešen, může být inspirovaný
skutečnými mediálními kauzami, dále se může jednat o případ z každodenního života
anebo to může být kauza zcela vymyšlená v režii vyučujícího. Studenti tak díky tomu, že
jsou sami hráči, mohou aktivně zasahovat do konkrétních případů a vyhodnocovat
jednotlivé kroky onoho soudního procesu.
A v čem tedy spočívá zásadní význam této metody? Hlavní přínos Moot Courtů
můžeme spatřovat především v tom, že je skrze tuto metodu umožněno dosáhnout cílů,
kterých prostřednictvím jiných metod výuky práva jsou dosažitelné buď velmi složitě,
zdlouhavě anebo v horším případě vůbec. Nejde tak o pouhou formu zábavy ani
o zpestření výuky bez hlubšího smyslu, ale naopak. Jde o detailně promyšlený
a komplexní učební postup vyznačující se jednotlivými fázemi, viz. Didaktické aspekty
při vedení simulačních her, a s jasně stanovenými cíli, kterých má být dosaženo.142 Nutno
také podotknout, že simulované soudní řízení splňuje velké množství požadavků, které
jsou kladeny na moderní typ výuky. Tím máme na mysli zejména interaktivnost,
stimulační náboj, řešení problémových situací, spolupráci, projektové vyučování apod. Je
tedy pouze na uvážení učitele, zda v některých momentech výuky odstoupí ze svých již
ověřených postupů a odváží se vrhnout také do metod, které nebývají zcela běžné.
Co ovšem není smyslem simulovaných soudů, je vytvoření aktivity v podobě
divadelního představení a zkopírovaní tak reálného soudního líčení, kdy se studenti
nazpaměť naučí scénář či pokyny, které věrně přednesenou nebo odrecitují. Smyslem je
především porozumět onomu scénáři a rolím z něho plynoucím. Simulované řízení je
v tomto ohledu pouze prostředkem. Chybné by také bylo vnímat tuto hru jako soutěž,
neboť cílem není výsledek, nýbrž daleko důležitější je samotný průběh hry.143
Pokud chceme zorganizovat soudní řízení opravdu se vším všudy, ať je to místo
konání, oděvy typu talárů a další, je možné jej provést i mimo školní prostředí jako např.
ve cvičné soudní síni právnické fakulty UK, která je upravena tak, aby vypadala jako
klasická soudní síň na soudě s cílem navodit atmosféru skutečného soudního líčení.
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Pravděpodobně to bude pro studenty první „soud“, na kterém budou přítomni a na který
jen tak nezapomenou ba co víc, dokonce si z něho odnesou nejenom zážitky, ale také
teoretické znalosti a praktické dovednosti.144
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4.

Hra mezí filosofií a didaktikou
Kapitola Hra mezi filosofií a didaktikou je syntetizující kapitolou snažící se

shrnout poznatky, jež vyplynuly z předcházejícího zamyšlení se nad daným tématem.
Zároveň však je její snahou uzavřít tuto diplomovou práci, a to i s možným doporučením
pro pedagogy, studenty pedagogického zaměření či jiné zájemce, které by mohlo být
nápomocné ve smyslu zlepšení práce s jejich žáky či studenty.
Z obecného pohledu je hra vnímána jako jeden z podstatných rysů celého
evolučního procesu. Hra v sobě obsahuje dvě důležité oblasti, jednou z nich je oblast
imaginativně-emotivní, druhou se míní oblast racionálně-kognitivní a v každé vývojové
fázi člověka nabývá různých projevů odrážející specifické podmínky a zvláštnosti
jedince, jímž máme na mysli např. pohlaví, věk, sociální prostředí a vlivy, vzory,
schopnosti apod.145 I přes mnohé existující teorie, které se zabývají herními aktivitami,
není doposud vytvořeno jednoty, jež by přesně vymezila tento pojem, a to i přestože, tak
trochu paradoxně, podstatu hry pravděpodobně vnímá každé dítě. Proto by v rámci
vzdělávacího procesu měla hra zaujímat určitou důstojnost pro význam v životě člověka,
ale ne vždy tomu tak bylo a stále je. Výzva J. A. Komenského schola ludus je tak
v mnohých ohledech stále ještě ne zcela pochopená, tudíž také ne zcela realizovaná,
a to i přestože její význam v současné škole stále stoupá.146
Víme tedy, že provést jednoznačnou definici hry je nemožné, neboť hrou je
myšleno více věcí a spolu s doc. Naděždou Pelcovou můžeme konstatovat, že hra
v kontextu kosmickém je symbolem celku světa, v ontickém kontextu je zdrojem štěstí
pro člověka a v kontextu sociálním je vyjádřením vzájemnostmi mezi lidmi.147 K tomuto
tvrzení bychom ovšem měli dodat ještě jednu souvislost, jímž je souvislost didaktická,
kde je hra (didaktická hra) chápána jako prostředek tzv. konstruktivistického148 pojetí
výuky, jež překračuje dosavadní tradiční přístup a jež podněcuje žáka zejména
k aktivnímu a subjektivnímu přijímání nových podnětů či poznatků.
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Ovšem zde se se naskýtá několik problémů, se kterými se vyučující musí potýkat,
rozhodne-li se zařadit hru do svého seznamu používaných metod. Vedle učitelova úsilí
o přirozenější sepětí hry a učení jím je také nebezpečí tzv. didaktizace her. To by totiž
mohlo vést k tomu hru zcela instrumentalizovat a potlačit tak nejen její původní podstatu,
ale také smysl hry jako takové.149 V tomto momentě by tak hra upadla v pouhou
redukovanou metodu bez hlubšího rozměru, jímž je chápání hry jako existenciálního
fenoménu, neboť pokud učitel občanské výchovy přemýšlí o hře jako o principu
ontologickém, může mu to napomoci k tomu smysluplně vyučovat. Vyučovat totiž
neznamená povrchně popisovat a předávat hotové poznatky, z nichž si žáci povětšinou
zapamatují pramálo z toho, co jim bylo sděleno, nýbrž vyučovat znamená zejména vést
žáka k podstatě, k odkrývání skrytého, tedy k pravdě. Jde jen o to, jakým způsobem to
svým svěřencům sdělíme.
A právě všechny tyto skutečnosti a mnohé další, mezi něž nadále patří např. otázka
technických vymožeností ovlivňujících myšlení dětí nebo jejich manipulace výrobci
hraček aj., zvyšují náročnost a zodpovědnost na úlohu učitele, který s hrou ve svých
hodinách pracuje a využívá ji jako jeden z mnoha postupů směřujících k výchovněvzdělávacím cílům. 150
Vzpomeňme si také na to, že i přestože jsme hru ve filosofické reflexi vymezili
jako činnost svobodnou, uzavřenou a ohraničenou co do prostoru a času, spontánní,
nevázanou na přesný cíl, podrobenou pravidlům apod., musíme konstatovat, že u hry ve
výuce a některých jejich charakteristik je tomu jinak. Je pravdou, že didaktická hra si
povětšinu znaků hravých činností uchovává, avšak jiné ztrácí. Hra totiž jako součást
edukačního procesu přispívajícího k naplňování klíčových kompetencí žáků nemůže být
bez cíle, a tudíž nutně přichází o část své svobody, spontánnosti a uvolněnosti ve prospěch
oněch stanovených pedagogických cílů. To by ovšem mohlo mít také určitý vliv na jiné
vnímání hry ze strany samotných žáků. Avšak na tomto místě dodejme, že při správném
pedagogickém vedení si žáci jisté omezenosti hry danou její regulací a cílovou orientací
ani příliš neuvědomují.151
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Závěr
Předložená diplomová práce představuje téma hry, a to konkrétně hry v její
filosofické a didaktické reflexi a následně se zaobírá uplatněním simulačních her ve výuce
Občanského a společensko-vědního základu.
Hra zde nevystupuje jako periferní činnost ve formě zábavy či jako pouhá výplň
volného času ani jako rozptýlení ve chvílích, které si to žádají, nýbrž nabývá zde podoby
daleko vážnější. Jednak se stává ontologickým principem kosmických sil, a to zejména
v té podobě, s níž se setkáváme u fenomenologů a jednak zde vystupuje jako prostředek
určený k výchově a vzdělávání dětí na ZŠ a SŠ.
První část práce byla věnována problematice hry z pohledu filosofického, kde byla
hra zprvu pojímána jako pramen lidské kultury. Dále bylo uvažováno o hře
v souvislostech světa jako celku, lidského já, časovosti, naladění a v neposlední řadě
výchovy a vzdělání. Na tomto místě byly vyzdviženy především momenty svobody,
tvořivosti a přesažnosti, neboť jak se ukázalo, hra nejenže úzce souvisí s kreativitou, ale
také dokáže člověka (žáka) vtáhnout mimo každodennost a umožnit mu tak zakusit pocit
něčeho zcela jiného, jemu neznámého. Díky tomu se mu může nejenom dostat nadhledu
nad danými věcmi či jinými záležitostmi, ale taktéž může být snadněji přiveden na cestu
k porozumění sobě samému.
Hře jako aktivizující výukové metodě byla věnována druhá část této práce, kde
stěžejním záměrem bylo zabývat se tím, co si pod pojmem didaktická hra představujeme,
jakým způsobem ji můžeme v rámci vyučování využívat, jaké druhy didaktických her
existují, ale také jaká jsou její pozitiva a negativa. Na základě rozboru hry z didaktické
perspektivy bylo dosaženo závěru, že hra jako nástroj výuky je v mnoha ohledech
poměrně kontroverzním tématem, na něhož nelze jednostranným způsobem nalézt
odpovědi, a to zvláště tehdy, pokud se jedná o využití her v předmětech na vyšším stupni
ZŠ a zejména na SŠ. I přesto však můžeme konstatovat, že určitý potenciál hry ve
výchově či vzdělávání je nezpochybnitelný a díky mnoha inovativním přístupům, které
dnes stále častěji prostupují do vyučovacího procesu, lze také tvrdit, že význam hry ve
výuce čím dál více narůstá.
Již v úvodu práce bylo také nastíněno, že hra je fenoménem velmi rozsáhlým,
a tudíž nebylo mým cílem pojednat o hře vyčerpávajícím způsobem. I z toho důvodu byla
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ve třetí části práce soustředěna pozornost pouze na jeden druh hry, a to na hru simulační,
kterou je možno mimo jiné uplatnit ve výuce společenských věd. Ze široké nabídky
simulačních her byla pro ukázku vybrána, v rámci výuky práva, metoda Moot court čili
simulovaný soud, jež z vlastní zkušenosti na VŠ považuji za metodu zábavnou,
inspirativní, a především velice přínosnou. Simulační metoda nejenže vnáší do výuky
prvky reality a poskytuje tak zažít skutečnosti, se kterými se žáci mohou, ale zároveň
nemusí setkat v opravdovém světě, čímž je potvrzena ona síla hry umožňující otevírat
jinou podobu „reality“ a „světa“ a zakusit tak něco, s čím nemáme zkušenost, nýbrž také
je potvrzena ona spjatost hry s kreativitou, vynalézavostí a fantazií. Neboť podstatou
simulační hry je hra v roli, kde každý z hráčů hraje sám za sebe a je pouze na jeho uvážení,
jak se s danými situacemi vyrovná, jak odpoví nebo jak se rozhodne, popřípadě vymyslí
jiný způsob řešení apod.
Poslední část práce představovala snahu vyrovnat se s rozdílným pojetím hry
z hlediska filosofie a didaktiky a zároveň poukázat na to, že hra ve výuce nemusí být
metodou v upadlém slova smyslu, nýbrž je možné s ní pracovat i takovým způsobem, aby
ze zřetele nebyl smazán onen existencionální rozměr hry samé. Ovšem zde se domnívám,
že pedagog, který nemá odvahu vydat se na cestu k niternému vhledu do hry a s ním
souvisejících otázek, nemůže nikdy zcela pochopit pravou podstatu hry a její význam tak,
aby ji nevnímal jako pouhý redukovaný postup vyučovacího procesu, nýbrž také jako
fenomén spjatý s lidskou existencí či jako významnou položku lidského života. Ptát se
totiž neznamená podlehnout rezignaci, ale otevřít cestu k hlubšímu porozumění,
v kontextu této páce, k porozumění hry ve výchově a vzdělávání.
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